
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo da resposta especifica de 
remadores a uma série de treino 
de limiar anaeróbio 

Virgilio João Lages Barbosa

Porto, 2007



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo da resposta especifica de remadores a uma 
série de treino de limiar anaeróbio 

Orientador: Prof. Doutor João Paulo Vilas-Boas
Autor: Virgilio João Lages Barbosa 

Porto, 2007

Monografia realizada no âmbito da disciplina de 
Seminário do 5º ano da licenciatura em Desporto e 
Educação Física, na área de Alto Rendimento -
Natação, da Faculdade de Desporto da Universidade 
do Porto



 II

Agradecimentos 
 

A realização de um trabalho desta natureza apenas se torna possível a 

partir da colaboração de várias pessoas e entidades, a quem desde já, 

expresso o meu profundo agradecimento. 

 

Ao Alípio e à Mª de Lurdes a quem tudo devo, agradeço o apoio, 

paciência e crença.  

 

Á minha irmã, pela amizade, conforto que sempre me deu e pela 

exigência que a caracteriza. 

 

Á Begoña… agradeço-te a tua alegria e carinho que trouxeste á minha 

vida, tua paciência e incentivo. 

 

Ao Prof. Doutor João Paulo Vilas-Boas pelos ensinamentos e 

expectativas colocadas, pelas sugestões e correcções.  

Ao Prof. Doutor Ricardo Fernandes, pelo acompanhamento e condução 

da minha formação, pela troca de ideias e constante procura de soluções, pela 

disponibilidade e incentivo permanentes.  

 

Ao Eduardo Oliveira pelo seu apoio e colaboração, bem como aos 

remadores, dirigentes e treinadores do Sporting Club Caminhense pela 

disponibilidade e empenho demonstrados.  

 

Aos amigos do dia-a-dia, a todos os remadores que convivem comigo as 

vitórias e as derrotas, aos meus colegas de curso, pela amizade e entreajuda 

que nos uniu e unirá.   

 

Ao Mucky, por ver e ouvir de tudo e nunca se queixar nem contar a 

ninguém.  



 III

Índice geral  

1. Introdução 1 
 
2. Revisão bibliográfica 4 
 

2.1. Origem e evolução histórica 4 
 

2.2. Caracterização da modalidade de remo 7 
 

2.2.1. Tipo de embarcações de competição 7 
 

2.2.2 Quadro competitivo 8 
 

2.2.3. Descrição do ciclo da remada 9 
 

2.3. Factores determinantes para e rendimento no remo 10 
 

2.4. Fisiologia do remo 13 
 

2.4.1. Sistemas fornecedores de energia 14 
 

2.4.1.1. Sistema glicolítico 16 
 

2.4.1.1.1. Ácido láctico e lactato 17 
 

2.4.1.1.1.1. Importância do sistema glicolitico láctico                                            17 
 
2.4.1.1.1.2. Lactatemia máxima                                                                                      18  

 
2.4.1.1.2. Sistema oxidativo 19 

 
2.4.2. Limiar anaeróbio 20 

 
2.4.2.1. Determinação do limiar anaeróbio 22 

 
2.4.2.1.1. Determinação do equilíbrio máximo de lactato 22 

 
2.5. Adaptações ao treino 23 

 
2.5.1. Treino aeróbio 23 

 
2.5.2. Treino anaeróbio 24 

 
2.5.3. Formas de controlo do treino e avaliação através de indicadores do limiar     

anaeróbio 25 
 



 IV

2.5.3.1. Testes sanguíneos (lactato no sangue) 25 
 

2.5.3.2. Frequência cardíaca 25 
 

2.5.3.3. Frequência gestual 26 
 

2.6. Estudo de séries de treino 26 
 

2.6.1. Séries de treino do LAN 27 
 
3. Objectivo de estudo 31 
 

3.1. Objectivo geral 31 
 

3.2. Objectivo específico 31 
 

3.3. Hipóteses 32 
 
4. Metodologia 33 
 

4.1. Amostra e envolvimento 33 
 

4.1.1. Caracterização da amostra 33 
 

4.1.2. Caracterização do envolvimento 34 
 

4.2. Preparação dos elementos da amostra 34 
 

4.2.1. Material e métodos 34 
 

4.2.2. Procedimentos 36 
 

4.2.3. Procedimentos estatísticos 37 
 
5. Apresentação dos resultados 38 
 
6. Discussão dos resultados 45 
 

6.1. Discussão dos resultados individuais 45 
 

6.2. Discussão dos resultados por escalão de competição 49 
 

6.3. Discussão dos resultados colectivos 50 
 
7. Conclusão 51 
 
8. Bibliografia 53 
 



 V

Índice de figuras  

 
 

 Pag.                               

Figura 1: embarcações olímpicas – tipos de embarcações que constituem o programa de qualquer grande 

competição de remo (adaptado Marques, 1974). 8 

  
  
Figura 2: descrição da sequência de uma remada – tomada da água, fase motora, fase final da remada e a fase 

de recuperação. 10 

  

  
Figura 3: Determinantes para o rendimento no remo e sua importância das durante uma regata de 2000 metros 

(adaptado de Giampietro e Colombo, 1991). 11 

  

Figura 4: resposta láctica sanguínea de um remador, correspondente ao trabalho constante a diferentes 

intensidades adaptado de Beneke (2003). 22 

  
Figura 5: cardíofrequêncimetro Polar, utilizado para controlar a intensidade das séries de treino.   34 

  
Figura 6: analisador de lactato sanguíneo Accusport. 35 

  
Figura 7: conta vogas utilizado para controlar a frequência de remada.  35 

  
Figura 8: lancha utilizada para recolha das amostras e disposição do restante material. 35 

  
Figura 9: valores da lactatemia de cada remador durante a série de treino. 40 

  
Figura 10: valores de lactato sanguíneo e da frequência cardíaca médios de cada remador, no final da serie de 

treino e valores médios totais. 41 

  

Figura 11: valores médios do lactato sanguíneo e da frequência cardíaca em cada repetição de treino. 42 
  

Figura 12: valores médios do escalão sénior e júnior, de lactato sanguíneo em cada repetição. 43 
  

Figura 13: valores médios do escalão sénior e júnior, de lactato sanguíneo e da frequência cardíaca, em cada 

repetição. 43 

  
Figura 14: valores médios finais do escalão sénior e júnior, de lactato sanguíneo e frequência cardíaca. 44 

  
  

  
  

  
  



 VI

 

Índice de quadros  
 
 

Pag. 
Quadro 1: contribuição final dos sistemas energéticos, para a realização de uma regata de remo (2000 metros), 

de acordo com diferentes investigadores. 15 

  
Quadro 2: intensidades de treino e respectivos efeitos fisiológicos (adaptado de Nilsen, Daigneault e Smith, 

2001). 27 

  

Quadro 3: série de treino intervalado sobre a água (adaptado de De Capua et al, 1986, cit. em Vrijens, 1991). 28 
  

Quadro 4: características de treino para diferentes objectivos tendo em conta o nível de intensidade (adaptado 

de Bompa,1999). 29 

  
Quadro 5: série de treino intervalada para treino do limiar anaeróbio no remo (adaptado de Nilsen, Daigneault e 

Smith, 2001).  29 

  

Quadro 6: constituição e caracterização da amostra relativamente ao género, idade, peso, altura, categoria e 

anos de prática.  33 

  
Quadro 7: resultados obtidos durante a série, de cada remador, relativos à concentração de lactato, frequência 

cardíaca e cadência de remadas. 38 

  

Quadro 8: resultados médios de cada remador ao treino. 39 
  

Quadro 9: resultados médios por escalão de competição da concentração láctica e da frequência cardíaca.   42 



 VII

Resumo 
 
 

O remo é uma actividade desportiva inserida no grupo das modalidades 

cíclicas, onde o movimento se repete de forma intermitente no percurso de 

2000 metros e cujo objectivo é atingir a máxima velocidade média na distância 

a percorrer (Nilsen, Daigneault & Smith, 2001; Scheumann, 1991).  

A performance do remador tem de estar adaptada a um esforço contínuo 

de 5´30 a 7´30 de duração, no qual se realizam 210 a 230 remadas (consoante 

a embarcação). No início da regata (a largada) e em cada remada, os atletas 

exercem uma potência na água de 800 a 1200 W, e conseguem estabelecer 

médias entre os 450 e os 550 W, no decorrer da prova olímpica (Secher, 1993). 

Na realização do movimento emprega-se cerca de 70% da massa muscular 

onde o atleta chega a possuir uma concentração láctica, no final de uma 

regata, correspondente a 17 – 19 mmol/l (Steinacker, 1993).  

Tendo em conta estas características quisemos determinar o efeito do 

treino de limiar anaeróbio quando realizado nas respectivas embarcações e no 

meio aquático.  

O objectivo geral do presente estudo foi determinar o conhecimento da 

resposta específica dos remadores a uma série de treino de limiar anaeróbio. 

 Os remadores realizaram no meio aquático uma série composta de 4 X 

5 minutos a uma intensidade cardíaca de 160 a 170 bpm e a uma cadência de 

30 rpm, tendo 5 minutos de recuperação entre cada repetição, ao final de cada 

repetição era extraído uma amostra de sangue e analisada. 

Quando se considerou a totalidade da amostra, registou-se uma 

concentração média de 3,8 ± 1,1 mmol/l para uma fc de 170,5 ± 1,9 bpm a uma 

cadência de 30 rpm. Tendo em conta os escalões, os valores da lactatemia 

para os juniores são de 3,3 ± 1,5 mmol/l para uma fc de 170,5 ± 2,5 bpm a uma 

cadência de 30 rpm, e para os seniores são de 3,9 ± 0,8 mmol/l, para uma fc 

de 170,5 ± 1,5 bpm a uma cadência de 30 rpm. 

Conclusão: à realização da série de treino na intensidade e no tempo 

descritos corresponde uma lactatemia de 3 a 4 mmol/l, sendo indicadores que 

se relacionam fortemente com o treino do limiar anaeróbio. 
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Abstract 
 

Rowing is a sport activity included in the group of cyclic modalities where 

movement repeats in an intermittent form in the way of 2000metres and whose 

aim is to reach the maximum average speed in the distance to cover. 

The performance of the rower has to be appropriate to a permanent effort 

of 5´30 to 7´30 of duration, in which there are 210 - 230 roweds (according to 

the boat). In the beginning of the regatta (the start) and in each rowed,   the 

athletes exert a power in the water from 800 to 1200W, and they can set up 

averages between 450 and 550W, during   the olympic test (Secher, 1993).In 

the execution of the movement it is used about 70% of the muscular mass and 

the athlete can have a lactic concentration of 17-19mmol/l, at the end of a 

regatta (Steinacker 1993). 

Considering these characteristics, we wanted to determine the effect of 

the training of anaerobic threshold when carried out in the respective boats and 

in the aquatic way. 

The general aim of the present study was to determine the knowledge of 

the specific reply of rowers in a training sequence of anaerobic threshold. 

The rowers carried out, in the aquatic way, a sequence composed of 4 x 

5 minutes, in  a cardiac intensity of 160 to 170 bpm and in a cadence of 30 spm, 

having 5 minutes of recovery between each repetition, at the end of each 

repetition,  a sample of blood was removed and analyzed. 

When it was considered the totality of the sample, it was recorded an 

average concentration of 3,8 ± 1,1 mmol/l for  a hr  of 170 ± 1,9 bpm by a 

cadence of 30 rpm. Considering the steps, the values of the lactation for  juniors 

are 3,3 ± 1,5 mmol/l for one hr of170,5 ± 2,5 bpm by a cadence of 30 rpm and 

for  seniors  are of 3,9 ± 0,8 mmol/l for one hr of 170,5 ± 1,5 by a cadence of 30 

rpm.  

Conclusion: to the execution of the series of training in the intensity and 

in the time described it corresponds a lactation from 3 to 4mmol/l, these are 

indicators which are strongly related with the training of the anaerobic threshold. 
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Résumé 

 

L’aviron est une activité sportive insérée dans le groupe des modalités 

cycliques, où le mouvement se répète de façon intermittente dans le parcours 

de 2000 mètres et dont l'objectif est d’atteindre la maximale  vitesse moyenne 

dans la distance à parcourir (Nilsen, Daigneault et Smith, 2001 ; Scheumann, 

1991).  

La performance du rameur doit être adaptée à un effort continu de 5'30 à 

7'30 de durée, où se réalisent 210 à 230 coup d’avirons (selon le bateau). Dans 

le début de la régate (le début de course) et dans chaque coup d’aviron, les 

athlètes exercent une puissance dans l'eau de 800 à 1200 W, et réussissent à 

établir des moyennes entre les 450 et les 550 W, pendant la preuve olympique 

(Secher, 1993). Dans la réalisation du mouvement s'emploie environ 70% de la 

masse musculaire où l'athlète arrive à posséder une concentration lactique, à la 

fin d'une régate, correspondante à 17 - 19 mmol/l (Steinacker, 1993).  

Vu ces caractéristiques on a voulu déterminer l'effet de l'entraînement de 

seuil anaérobie lorsqu’il est réalisé dans les respectifs bateaux et dans le 

moyen aquatique.  

L'objectif général de la présente étude a été déterminer la connaissance 

de la réponse spécifique des rameurs à une série d'entraînement de seuil 

anaérobie.  

Les rameurs ont réalisé dans le moyen aquatique une série composée 

de 4 X 5 minutes à une fréquence cardiaque de 160 à 170 bpm et à une 

cadence de 30 rpm, ayant 5 minutes de récupération entre chaque répétition.  À 

la fin de chaque répétition il était prélevé un échantillon de sang et analysé.  

Quand s'est considérée la totalité de l'échantillon, s'est enregistrée une 

concentration moyenne de 3.8 ± 1.1 mmol/l pour une fc de 170.5 ± 1.9 bpm à 

une cadence de 30 rpm. Étant donné les échelons, les valeurs de la lactatémie 

pour les juniors sont de 3.3 ± 1.5 mmol/l pour une fc de 170.5± 2.5 bpm à une 

cadence de 30 rpm, et pour les seniors sont de 3.9 ± 0.8 mmol/l, pour une fc de 

170.5± 1.5 bpm à une cadence de 30 rpm.  
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Conclusion: à la réalisation de la série d'entraînement dans l'intensité et 

dans les temps décrits correspond une lactatémie de 3 à 4 mmol/l, étant 

indicateurs qu'ils se rapportent fortement avec l'entraînement du seuil 

anaérobie. 
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1. Introdução 
 

 De acordo com Marques (1974), o remo é um desporto, por excelência, 

completo. Isto porque contribui para um desenvolvimento equilibrado do 

Homem nas suas várias dimensões: a física, a moral, a intelectual, a social e a 

artística, facultando paralelamente um racional desenvolvimento da imaginação 

e da vontade, da inteligência e do músculo, do espírito prático e do espírito de 

sacrifício, do individualismo e do colectivismo.  

O remo é caracterizado por ser um desporto, onde tem de haver uma 

relação de sincronia e adaptabilidade, entre as condições da embarcação e o 

estado físico do atleta. É necessário estar em boas condições físicas, para 

obter um nível de competitividade elevado durante os períodos de treino e de 

competição. Durante o treino e as competições, as acções corporais tem de 

estar em constante inter-relação, com a embarcação e a água, através do remo 

(Nielsen, 2001). 

Para o remador atingir um rendimento superior, é necessário que haja 

uma combinação de diversos factores. Sendo assim, a performance de 

sucesso, é determinada pela execução dos movimentos complexos que 

caracterizam a modalidade (Coen, Urhausen & Kindermann, 2003), pela 

personalidade, motivação e potência (Vermulst et al., 1991), expressas pelo 

remador. 

Deste modo, a eficiência no remo está dividida em duas partes: interna 

(muscular) e externa (propulsiva) (Smith, 2000). A interna ou eficiência 

muscular, está relacionada com as contracções musculares e a sua eficiência, 

a externa ou eficiência propulsiva relaciona-se com os aspectos hidrodinâmicos 

do barco e do remo. De todas estas variáveis, a bibliografia realça a existência 

de factores com maior peso no rendimento de um remador numa regata. 

Assim, variáveis antropométricas, e fisiológicas que compõe os diferentes 

remadores são alvo cada vez mais de estudos, que visam entender e 

relacionar com a modalidade e o treino, como o corpo humano reage a 

diferentes estímulos, com o objectivo de melhorar a performance. Destes dois 

aspectos, os componentes fisiológicos, como o VO2max e o limiar anaeróbio 
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(indicadores, respectivamente, da potência e capacidade aeróbia), parecem 

revelar uma considerável influência no desempenho dos remadores (Nilsen, 

Daigneault & Smith, 2001). 

Podemos então apresentar o remo como um desporto dos mais 

exigentes do ponto de vista fisiológico, relativamente aos outros desportos que 

são denominados de aeróbios (Hagerman et al., 1996). De facto, a realização 

de uma competição de remo durante 2000 metros mobiliza, de forma maximal, 

todos os sistemas energéticos; contudo é notável a predominância do 

metabolismo aeróbio na produção de energia necessária para o esforço 

competitivo, como é comprovado pela literatura (Nilsen, Daigneault & Smith, 

2001). De igual modo, parece evidenciar-se uma estreita relação entre os 

remadores que apresentam elevados valores em aspectos fisiológicos 

determinantes para o remo e o sucesso dentro da mesma (Beneke, 2003; 

Ingham, Whyte, Jones & Nevill, 2002; Steinacker, 1993).  

O aumento desses índices fisiológicos é feito através do treino, onde se 

pretende estabelecer um trabalho orientado em desenvolver uma determinada 

característica do remador. Com o decorrer dos tempos, a forma de elaborar os 

treinos foi-se modificando, tendo em conta as características de cada 

modalidade, e os objectivos da mesma. Por esse motivo os métodos de treino 

possuem características que se adaptam em desenvolvimento dos diferentes 

índices fisiológicos. No remo as cargas para o treino foram-se adaptando ás 

suas características, com o objectivo de melhorar a performance dos seus 

praticantes de competição (Billat, 2002; Bompa, 1999; Fox, Bowers & Foss, 

1989; Zintl, 1991; Nielsen, 2001). Cada aspecto tem a sua treinabilidade, que 

pode variar de indivíduo para indivíduo e de todas as características aquela 

que tem maior treinabilidade é o nível do limiar anaeróbio (50-70%)(Zintl, 

1991). 

Assim, neste estudo procuramos estudar, tendo em conta uma série 

típica de treino, a resposta específica que um remador origina, quando esta é 

realizada no terreno de competição, com os materiais que estes competem e 

com os controladores de intensidade de treino que cada clube possua. Deste 

modo, este trabalho pretende fazer uma análise a uma série, que tem como 
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objectivo principal o trabalho do remador numa intensidade correspondente ao 

limiar anaeróbio, e saber se esta se adequa aos objectivos pretendidos pela 

mesma. Iremos verificar se existe alguma diferença entre os remadores 

seniores, na categoria de peso pesado e do escalão de júnior. 

Este estudo inicia-se com uma revisão bibliográfica. Aqui, efectua-se 

uma curta abordagem à origem e evolução do remo, onde expomos as suas 

possíveis origens, a sua evolução e a sua implantação e desenvolvimento em 

Portugal, depois iremos fazer uma caracterização da modalidade, tendo em 

conta características marcantes da modalidade e aspectos relevantes da 

mesma, de seguida apresentaremos as características mais relevantes que um 

remador tem de possuir para ter sucesso na modalidade, iremos abordar o tipo 

de fisiologia que caracteriza o remo e vamos fazer referência ao treino no remo 

e ao estudo de séries. 

Na segunda parte deste trabalho, a fase experimental, apresenta-se os 

objectivos deste estudo e respectivas hipóteses, tendo em conta os dados 

recolhidos pela revisão da literatura. Descreve-se a amostra e o envolvimento, 

permitindo que as mesmas condições sejam criadas em outro espaço ou 

tempo. Explicitam-se os processos de preparação dos elementos da amostra, 

os procedimentos de registo e de análise dos dados, as variáveis em estudo e, 

por fim, os procedimentos estatísticos. No capítulo seguinte serão 

apresentados, de forma concisa e clara, os resultados tratados. Segue-se a 

discussão da metodologia utilizada e a discussão dos resultados confrontando-

os com os da literatura existente. 

Para finalizar o estudo serão apresentadas sinteticamente as conclusões 

do trabalho e as mais valias que daí advém. 
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2. Revisão bibliográfica  
 

2.1. Origem e evolução histórica  
 

 Muito antes do remo ser considerado como um deporto, era considerado 

como um meio de sobrevivência. As águas, para além de proporcionar ao 

Homem alimento através da fauna existente nele, dava-lhe a possibilidade de 

deslocar-se pela sua superfície, para descobrir ou conquistar, para atacar ou 

para se defender, para emigrar ou para se recrear (Marques, 1974). 

 Primeiro, flutuando sobre um tronco arrastado pela corrente dos rios, 

depois, construindo uma balsa pela união de vários juncos, o que lhes garantiu 

desde logo uma maior estabilidade, seguidamente pela descoberta da “quilha”, 

ou pelo estreitamento da proa, que lhes proporcionou uma maior velocidade, os 

nossos antepassados foram assim avançando na conquista da navegação. 

Nesta caminhada o Homem descobriu um dia, quiçá, por casualidade, o remo. 

Possivelmente essa descoberta tenha sido através de uma adaptação diferente 

das longas varas com que impulsionavam os barcos, por apoio nas margens 

dos rios. Depois da descoberta, segue-se o seu aperfeiçoamento, tornando-o 

mais leve, desenhando uma pá, tentando dar-lhe um melhor rendimento 

(Marques, 1974). 

 De acordo com Coelho (2001), desde um período entre a idade da pedra 

e a idade do ferro, que se realizavam navegações a remos, algumas nas 

imediações do mar Báltico, consoante alguns dados arqueológicos 

encontrados. 

 É nas civilizações Egípcia, na Grega e na Trirreme, onde aparecem os 

primeiros indícios da existência de competições de remo. Mas é da civilização 

Grega que se encontram dados mais concretos da prática desta modalidade, 

que por sua vez não faziam parte dos Jogos Olímpicos da Era Antiga.  

Mas outros eventos foram igualmente marcantes para a divulgação do 

remo, como os Jogos Funerais de Enágoras e as comemorações na ilha da 
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Salamina, onde tribos Atenienses celebravam com regatas uma famosa 

batalha aí travada (Coelho, 2001). 

O remo, como todas as modalidades e o desporto em geral, tiveram uma 

época de decadência, devido a um longo período de obscuridade e 

desinteresse para com o culto do corpo (Marques, 1974). 

É na idade moderna, principalmente com as Republicas Italianas onde 

se restitui o remo e os desportos náuticos, com a popularidade que tinha em 

outras épocas (Marques, 1974). Assim torna-se provável a realização das 

primeiras regatas na cidade de Veneza, sendo notável a utilização de 

gôndolas, por parte dos remadores, numa clara manifestação de perícia na 

condução daquelas embarcações (Coelho, 2001). 

Foi desde as primeiras Olimpíadas da Era Moderna, disputados em 

Atenas 1896, que o remo fez parte de um programa Olímpico. A partir daqui o 

remo assistiu a uma crescente evolução e expansão nos seus diferentes 

aspectos, sendo a modalidade que menos transformações radicais sofreu 

(Marques, 1974). 

Assim o movimento de remar foi alvo de poucas alterações na sua 

mecânica simples de execução, como foi a introdução técnica de Fairbain, que 

consistia no levantar do tronco com o impulso simultâneo e mesmo antecipado 

das pernas, técnica que se vulgarizou algum tempo mais tarde (Coelho, 2001). 

No que se refere ao material, como é o caso das embarcações sofreram 

também algumas alterações. Surgiu o aparecimento da aranha (armação 

utilizada para suportar o remo sobre a agua) e em 1856, foi construído o 

primeiro barco Shell, edificado a partir de uma só peça. Anos mais tarde, em 

1869, Walter Brown viria a trazer para o remo uma das suas mais importantes 

características: o banco móvel. Engenho que veio permitir uma autêntica 

proliferação de recordes e que, a partir de 1872, foi oficialmente aceite nas 

competições da modalidade (Coelho, 2001). 

As raízes do remo dos nossos dias, a sua origem e a sua codificação 

devem-se à Inglaterra, dos fins do século XVIII, princípios do XIX. Apesar de 

não ter sido inventado pelos Ingleses, o remo, foi uma modalidade 

incrivelmente proliferada por estes, em particular nas camadas mais jovens e 
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nas universidades, Oxford, Eton e Cambridge dedicaram-se com especial 

atenção a esta modalidade. Assim, até 1811 eram utilizados barcos com 

apenas seis remadores, mas é através da Universidade de Eton, que surge a 

primeira embarcação com oito tripulantes. As margens do rio Tamisa servem 

ainda hoje de palco à espectacular competição entre as Universidades de 

Cambridge e Oxford, numa extensão de sete quilómetros, muito idêntica à 

disputada nos Estados Unidos da América, entre Yale e Harvard (Coelho, 

2001; Seiler, 1996). 

Em Portugal, o remo surgiu através da mais antiga agremiação Ibérica 

da modalidade, a Associação Naval de Lisboa, constituída em 1856 e mais 

tarde acabariam por surgir outros clubes. Assim, em 1876, aparece a primeira 

colectividade do norte do país, o Clube Fluvial Portuense, e no pequeno 

espaço de treze anos, entre 1892 e 1905, surgem mais sete clubes e 

associações, deixando ao remo a responsabilidade dos primeiros desportos a 

ser praticados em Portugal, sendo, por isso, pioneiro na cultura física no nosso 

país. Anos mais tarde, em 1920, é criada a Federação Portuguesa de Remo. 

Assim nas zonas ribeirinhas são preferenciais para a prática do remo, motivada 

pela falta de infra-estruturas desportivas em outras zonas do interior. Em 

Portugal, Lisboa, Caminha, Aveiro e Porto são os principais pólos aglutinadores 

desta actividade, muito devido ao elevado número de praticantes aí localizados 

(Marques, 1974). 
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2.2. Caracterização da modalidade de remo 
 

Esta modalidade desportiva, tem a particularidade única, de que o atleta 

que se encontra em primeira posição, está observando os seus adversários, 

enquanto que estes, seguindo atrás, não têm qualquer ponto de referência 

(Marques, 1974) 

De acordo com Scheumann (1991), o remo pertence ao grupo de 

modalidades e disciplinas desportivas de resistência, onde se realizam 

movimentos cíclicos, sendo estas caracterizadas por uma forma semelhante de 

competir com os adversários e com o objectivo de tentar atingir máxima 

velocidade média possível na distância que é necessário percorrer em 

competição, através do esforço realizado.  

Verchosanskij (1987, cit. em Scheumann 1991), refere-se à modalidade 

como sendo caracterizada por despender do remador prestações físicas 

submaximais e médias, nas quais os resultados vão sobretudo depender da 

funcionalidade dos mecanismos que garantem o transporte do oxigénio 

necessário ao trabalho muscular. 

O remo é um desporto único porque envolve dois ou mais atletas a 

trabalhar em conjunto de uma forma rítmica e síncrona, com a excepção da 

embarcação de um remador (skiff). 

 

2.2.1. Tipo de embarcações de competição  
 

As embarcações de remo utilizadas em competição estão divididas em 

duas classes distintas (Secher, 1992): uma denominada de “ponta”, em que 

cada remador utiliza um só remo, podendo ser a bombordo ou estibordo, onde 

estes possuem um comprimento que pode variar entre os 3.70 e os 3.80 

metros, e outra de “parelhos”, em que cada remador utiliza dois remos, um de 

cada lado do barco e são mais pequenos podendo medir entre 2.85 e 2.95 

metros de comprimento. 

Como se pode verificar na figura 1, o número de remadores por 

embarcação varia com a classe da mesma; assim, para embarcações de 
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“ponta”, o número de remadores pode variar entre 2, 4 ou 8 remadores; para 

embarcações de “parelhos”, entre 1, 2 e 4 remadores. As embarcações de 

“ponta” de 2 e 4 remadores poderão ou não ter timoneiro, e a de 8 remadores, 

têm timoneiro. 
 

  Skiff                                  Shell de quatro sem timoneiro 

  Double - Scull                                 Shell de quatro com timoneiro 

  Shell de dois sem timoneiro        Quadri - Scull 

  Shell de dois com timoneiro        Shell de oito 
 
Figura 1: embarcações olímpicas – tipos de embarcações que constituem o programa de qualquer grande competição 

de remo (adaptado Marques, 1974). 

 

2.2.2 Quadro competitivo 
 

As competições de remo mais importantes realizam-se em percursos de 

2000 metros delimitados por 8 pistas, onde seis delas são para realizar a 

regata em si e as duas restantes servem para aquecimento, para os remadores 

se dirigirem para o pontão de largada e para realizarem o retorno à calma 

depois da regata. Esta modalidade tem como objectivo percorrer 2000 metros o 

mais rapidamente possível. A duração das competições, no escalão sénior, 

varia entre os 5´30´´ e os 7´30´´, e depende não só do tipo de embarcação, 

mas também das habilidades técnicas e tácticas dos remadores (Steinacker, 

1993; Smith, 2000). 

Durante os 2000 metros de regata os remadores realizam entre 220 e 

250 remadas, dependendo da duração da regata (Nilsen, Daigneault & Smith 

2001). 

As competições realizam-se por escalões, infantis, iniciados, juvenis, 

juniores e seniores, consoante a idade do(a) atleta e, no escalão de seniores, 
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distinguem-se aqueles(as) que tem um peso corporal inferior a 72,5 kg para o 

género masculino, e inferior a 59 kg para o feminino, denominando-se de 

pesados(as) (H e W, respectivamente) e aqueles(as) que possuem um peso 

corporal menor ou igual a  72,5 kg para os masculinos e  59 kg para as 

femininas, denominam-se de peso ligeiros (PL), para os dois géneros. 

A distância de competição varia consoante o escalão, assim os mais 

jovens (infantis), competem numa distancia de 500 metros, os infantis em 1000 

metros, os juvenis em 1500 metros e os juniores e seniores competem na 

distancia olímpica, que são 2000 metros. 

 

2.2.3. Descrição do ciclo da remada  
 

 A remada é um movimento cíclico, em que os membros superiores (MS) 

e inferiores (MI) se movimentam de forma sincronizada (Steinacker, 1993). 

 A remada é composta por quatro fases distintas mas interrelacionadas: a 

tomada de água (ataque), a fase motora (passagem na água), o final e a fase 

de recuperação (vinda à frente) (Marques, 1974). 

 Na tomada de água deve-se conseguir o apoio no mínimo intervalo de 

tempo. O ataque deve ser um movimento de impulsão, exercido por um 

conjunto de acções corporais realizadas de forma coordenada através dos 

seus segmentos, nomeadamente da repulsão dos membros inferiores sobre o 

pau-de-voga (apoio onde estão colocados os pés), do extensão do tronco, e da 

flexão antero - posterior dos membros superiores, tudo isto num só movimento, 

vivo, rápido e dinâmico. É nesta fase que o tronco e as pernas do remador 

executam um enérgico movimento de extensão, os ombros elevam-se e os 

membros inferiores começam a estender-se, enquanto que os membros 

superiores, ainda em extensão, iniciam o seu esforço de tracção.  

 A fase motora começa com a pá do remo submergida na água, 

deslocando o remador o seu corpo em direcção à proa. Para isso, usa a 

pressão firme e igual dos membros inferiores sobre o pau-de-voga. O tronco 

coloca-se uma posição mais erecta. O esforço muscular deve concentrar-se 

todo na cintura escapular e não nos músculos dos ombros ou dos braços. O 
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curto intervalo de tempo, que o remo demora a passar pelo meio líquido, 

corresponde a cerca de 1/3 do tempo total da remada. Para uma maior 

eficiência na tracção, é importante que o esforço seja executado com um 

movimento das mãos o mais horizontal possível (Nilsen, Daigneault & Smith, 

2001).  

 O final é caracterizado pela saída da pá do remo do meio líquido, e é 

vulgarmente designado pelo “safar do remo”. O movimento é realizado 

principalmente pelos membros superiores, sem qualquer paragem. Estes 

distanciam-se por meio de um pequeno movimento na zona peitoral, que 

transmite ao remo um movimento de rotação de ¼ de volta sobre si mesmo e 

começam a sua extensão. 

 A fase de recuperação é caracterizada por ser a fase passiva da 

remada, onde existe um movimento contrário, de grande parte da massa 

corporal, ao movimento do barco. As mãos encontram-se baixas e com os 

membros superiores em extensão, mantendo a pá do remo em paralelo com a 

superfície da água, o tronco é passado pela vertical e colocado numa posição 

inclinada sobre os membros inferiores e estes começam a sua flexão, de forma 

a conseguir a amplitude de remada para realizar uma nova remada. 
 

                        

 
 
 

Figura 2: descrição da sequência de uma remada – tomada da água, fase motora, fase final da remada e a fase de 

recuperação. 

 

2.3. Factores determinantes para e rendimento no remo  
 

 Todas as modalidades desportivas são caracterizadas pelas suas 

determinantes de sucesso, e em cada modalidade pode-se encontrar 

características que fazem o seu praticante desenvolver capacidades para 

Tomada de 
água 

Fase motora Fase final Fase de 
recuperação 
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conseguir um rendimento superior. Deste modo, o atleta com um alto 

rendimento numa modalidade é caracterizado por possuir uma característica 

essencial, bastante desenvolvida, que determine o sucesso na mesma. 

 Como tal, o remo devido às suas particularidades e exigências na 

competição, contém características físicas, técnicas e psicológicas que os seus 

praticantes têm de possuir. Estas particularidades são adquiridas e 

desenvolvidas com a sua prática, daí que o treino das mesmas e a sua 

adequação ao remador seja um ponto importante para o sucesso do mesmo. 

 Sendo assim, a figura 3 ilustra a importância e quais os diferentes 

determinantes, que é necessário desenvolver, para um bom rendimento nesta 

modalidade. 

 

 

0

1

2

3

4 Resist. Aeróbia

Resist. Anaeróbia

Força M uscular M áxima

Velocidade de Contração
M uscular

Flexibilidade

Técnica

Prestação Psicilógica

Táctica

Conhecimentos

 
4 – Muito elevada; 3 – Elevada; 2 – Média; 1 – Fraca  

 

Figura 3: Determinantes para o rendimento no remo e sua importância das durante uma regata de 2000 metros 

(adaptado de Giampietro e Colombo, 1991). 

 

 A importância da resistência aeróbia no remo é derivada à duração da 

competição e ao principal fornecimento energético do organismo para a 

realização de uma regata, tendo em conta que as regatas de todas as 
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categorias tem uma duração superior a 5 minutos, o que nos leva a dizer que o 

principal fornecedor de energia é o sistema aeróbio (Beneke, 1995; Bompa, 

1999; Giampietro e Colombo, 1991; Hagerman, 1992; Nilsen, Daigneault & 

Smith, 2001; Nunes, 1986; Secher, 1993). A força muscular máxima, é uma 

componente importante para a produção da força máxima durante a fase activa 

da remada (Giampietro e Colombo, 1991). A técnica no remo e a execução 

motriz do atleta estão de certa forma, automatizados, devido ao número de 

movimentos (remadas) que o remador realiza durante uma época desportiva. 

Deste modo, a constante inter-relação com os vários movimentos (horizontais, 

verticais e rotação) do barco e dos remos, tem uma influência directa no 

andamento da embarcação, o que leva a dizer que uma maior oscilação do 

conjunto, significa um menor andamento e para minimizar essa oscilação é 

necessário a realização de treino técnico (Nitsch, Neumaier, Marées & Mester 

2002). O estado psicológico do remador como qualquer outro atleta, tem de 

estar direccionado para enfrentar uma competição ou mesmo um treino, de 

acordo com os seus objectivos e tendo em conta que nenhum assunto externo 

ao treino ou à competição interfira no resultado de forma negativa. 

 A velocidade de contracção muscular tem de estar em sincronia com o 

movimento de remar, deve ser utilizada de forma a impulsionar o barco da 

forma mais eficiente.  

 As restantes componentes foram classificadas com uma importância 

média. A resistência anaeróbia, devido ao seu contributo energético durante 

uma regata ser relativamente inferior que a aeróbia (cerca de ¼ de energia 

total de uma regata), mas não deixa de ter a sua importância na fase inicial de 

uma regata (Nilsen, Daigneault & Smith, 2001). A táctica que o remador deve 

optar numa regata, é a forma como o remador vai gerir o seu gasto energético, 

tendo em conta os seus adversários. A flexibilidade tem influência na amplitude 

da remada, mas não de uma forma directa, tendo em conta as medidas 

antropométricas do atleta (um remador com uma estatura mais baixa, para 

realizar a mesma amplitude de remada tem de realizar o movimento com maior 

amplitude das articulações, do que um remador com maior estatura).  
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2.4. Fisiologia do remo  
 

A fisiologia humana consiste no estudo do funcionamento do corpo 

humano, procurando explicar os factores físicos e químicos responsáveis pela 

origem, desenvolvimento e progressão da vida humana, para além das suas 

características e dos seus mecanismos específicos (Guyton, 1989). 

A fisiologia do exercício evoluiu da fisiologia geral, preocupando-se com 

o estudo de como se adapta em termos estruturais e funcionais ao stress 

agudo do exercício físico e ao stress crónico do treino (Wilmore e Costill, 2001). 

 Assim sendo, a análise da fisiologia do desporto é feita sob o prisma 

dos limites extremos até onde pode ser forçada a maioria dos mecanismos 

corporais (Guyton, 1989), aplicando a fisiologia do exercício aos problemas 

únicos do desporto (Wilmore e Costill, 2001), estudando os efeitos (imediatos e 

de longo termo) do treino e da participação desportiva na capacidade orgânica 

do atleta (Counsilman e Counsilman, 1994). 

Cada modalidade desportiva tem características fisiológicas que as 

denominam, tendo em conta diferentes objectivos e estruturas. Do mesmo 

modo, cada modalidade envolve diferentes estruturas funcionais e estas são 

desenvolvidas tendo em conta a durabilidade e intensidade da competição, 

fazendo com que esta se adapte às mesmas. 

O remo combina exercícios dinâmicos intensos com a necessidade de 

desenvolver muita força durante cada remada. Em consequência, deve existir 

uma constante adaptação, não só no aspecto cardiovascular mas também no 

incremento da tensão arterial (Herreros, 1998).  

Os requisitos energéticos e o suporte metabólico para uma óptima 

performance dependem da distância da prova em questão (Costill, 1992) e da 

intensidade com que é realizada, isto é, do tempo de prova (Billat, 1996; 

Mader, 1991). O tempo ou a duração do exercício é, consequentemente, o 

fulcro de toda a problemática relativa ás solicitações metabólicas do mesmo 

(Troup, 1984; Toussaint e Hollander, 1994a). 
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A performance do remador tem de estar adaptada a um esforço contínuo 

de entre 5´30 e 7´30 de duração, no que tardam a percorrer os 2000 metros, 

realizando neste espaço, entre 210 a 230 remadas (consoante a embarcação), 

os remadores exercem uma potência na água, entre 800 e 1200 W, em cada 

remada, na parte inicial de uma regata (largada), e conseguem estabelecer 

médias de entre 450 e 550 W, por cada remada, no tempo que tarda em 

percorrer a distância olímpica. A sua constituição muscular, possui uma 

elevada percentagem de fibras tipo I (cerca de 70 - 75%) (Herreros, 1998; 

Secher, 1993; Steinacker, 1993). Para a realização do movimento, é 

empregada cerca de 70% da massa muscular, e onde o atleta chega a possuir 

uma concentração láctica, ao final de uma regata, correspondente a 17 – 19 

mmol/l (Secher, 1993; Steinacker, 1993). 

Segundo Secher (1993) na realização de uma regata internacional, os 

gastos metabólicos chegam a corresponder a um consumo de oxigénio entre 

os 6,7 e os 7 l/min. 

 

2.4.1. Sistemas fornecedores de energia 
 

A forma directa de disponibilização de energia para o trabalho muscular 

é a adenosina trifosfato (ATP), composto de alta energia que a liberta quando o 

primeiro fosfato se separa da estrutura, formando-se adenosina difosfato (ADP) 

e fósforo inorgânico (Pi), (Guyton, 1989; Costill, 1992; Wilmore e Costill, 2001; 

Campos, 2001). A seguir, o ADP pode transformar-se em adenosina 

monofosfato (AMP), por remoção do segundo radical fosfato, o que liberta mais 

energia (Guyton, 1989). Esta última remoção acontece, contudo, com pouca 

frequência (McArdie, Katch & Katch, 1990). 

No remo, tendo em conta as suas características e a duração de uma 

regata (entre 5´30 e 7´30), as solicitações energéticas tem uma predominância 

do sistema aeróbio (Hagerman, 1992; Nilsen, Daigneault & Smith 2001; 

Secher, 1993). O contributo deste sistema não está claramente definido num 

valor fixo pela comunidade científica, mas existe uma clara predominância 
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deste sistema, na totalidade de energia necessária para a realização de uma 

regata (quadro 1). 

 
Quadro 1: contribuição final dos sistemas energéticos, para a realização de uma regata de remo (2000 metros), de 

acordo com diferentes investigadores. 

Sistema anaeróbio Sistema aeróbio Autores 
35% 65% Fox, 1975, cit. em Vrijens, 1991 

17% 83% Howald, 1977, cit. em Bompa, 1999 

40% 60% Garcia e Soidán, 1991 

30% 70% Vrijens, 1991 

20 – 30% 70 – 80% Giampietro e Colombo, 1991 

21 – 30% 70 – 79% Secher, 1993 

20 – 30%  70 – 80% Steinacker, 1993 

15 – 20% 80 – 85% Seiler, 1997a 

33% 67% Herreros, 1998 

16% 84% Prispstein et al., 1999 

30% 70% Cosgrove et al., 1999 

20 – 30% 70 – 80% Smith, 2000 

20 – 25% 75 – 80% Nilsen et al., 2001 

 

Segundo Nilsen, Daigneault e Smith (2001) os 2000 metros que 

constituem uma regata de remo estão divididos em três fases, no que respeita 

ao fornecimento energético do organismo, são: a fase inicial, a fase central ou 

de distância e a fase final ou de sprint. 

Durante a fase inicial (cerca de 500 metros), geralmente as tripulações 

de remo largam a elevadas cadências comparando com a fase central da 

regata e a velocidade do barco é superior do que a média da velocidade final 

da regata. A energia usada para pôr o barco em andamento e para realizar 

esse incremento de velocidade do barco é obtida, principalmente, através de 

energia que provem de reacções químicas originadas nas células musculares, 

que operam com um baixo índice de presença de oxigénio (metabolismo 

anaeróbio), e como consequência destas reacções, dá-se a produção de acido 

láctico. A acumulação deste metabolito provoca a saturação nos músculos do 

remador. 
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Durante a fase central ou de distância (dos 500 aos 1700 metros de 

prova), o remador usa energia que é fornecida, na sua maioria, pelo sistema 

aeróbio. Nesta fase da regata há uma contribuição energética 

predominantemente aeróbia, havendo algum fornecimento energético do 

sistema anaeróbio, mas este dá-se numa contribuição menor. Esta fase 

perdura de 4 a 6 minutos, até ao início da fase final. 

Na fase final, ou de sprint, é utilizado com maior predominância, o 

sistema anaeróbio, para realizar um acréscimo na velocidade do barco, 

aumentando para isso a cadência e realizando um último esforço para terminar 

a regata.  

 

2.4.1.1. Sistema glicolítico  
 

O sistema glicolítico láctico consiste na metabolização do glicogénio e da 

glicose e resulta na produção de ATP e de ácido láctico. Trata-se de um 

sistema relativamente ineficiente dado que a produção de energia por via 

aeróbia pode originar treze vezes mais moléculas de ATP partindo da mesma 

quantidade de glicogénio (Costill, 1992; Toussaint e Hollander, 1994a). No 

entanto, o sistema glicolítico láctico consegue formar moléculas de ATP a uma 

velocidade 2,5 vezes superior relativamente ao metabolismo oxidativo (Guyton, 

1989). Este fenómeno ocorre particularmente nas fibras de contracção rápida. 

A glicolise, processo de degradação da glicose, inicia-se com a entrada 

desta molécula nas células, onde é fosforilada e convertida sucessivamente em 

outros compostos até à formação de ácido pirúvico (Brooks e Fahey, 1985). 

Este combina-se com iões hidrogénio formando ácido láctico, numa reacção 

reversível (McArdle, Katch & Katch, 1990). 

Desta forma, o sistema glicolítico láctico complementa o “sistema” ATP-

CP na provisão de energia para esforços musculares altamente intensos, 

quando o suprimento de oxigénio é insuficiente (Costill, 1992). Porém, existe 

um limite para a produção de energia por este sistema, dado que o processo 

resulta em acumulação de ácido láctico que, indirectamente, via iões 

hidrogénio, inibe a metabolização do glicogénio e interfere no processo 
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contráctil do músculo, levando-o à fadiga (Costill, 1992; Tousaint e Hollander, 

1994a). 

A variação da concentração muscular de lactato não evidencia 

alterações na glicolise anaeróbia (Brooks, 1985). A acumulação daquele 

metabolito é o resultado de um desequilíbrio entre a quantidade de ácido 

láctico produzido pelas fibras musculares que se contraem anaerobiamente e a 

quantidade que o organismo é capaz de remover e metabolizar (McMaster, 

Stoddard & Duncan, 1989). 

 

2.4.1.1.1. Ácido láctico e lactato 
 
 O acido láctico é formado continuamente, em repouso e em exercício, 

sendo um produto indirecto da metabolização dos hidratos de carbono e um 

precursor gliconeogénico e glicogénio entre células, tecidos e orgãos (Brooks e 

Fahey,1985). De refrir que a glicogénese e a gliconeogénese sãoprocessos 

sintetizadores de glicogénio (grande polímero da glicolise) e de glicolise (a 

partir de aminoácidos,glicerol e acidoláctico) respectivamente (Brooks e Fahey, 

1985).  

 

2.4.1.1.1.1. Importância do sistema glicolítico láctico 
 

O sistema glicolítico láctico consiste na metabolização do glicogénio e da 

glicose e resulta na produção de ATP e ácido láctico. Trata-se de um sistema 

relativamente ineficiente dado que a produção de energia por via aeróbia pode 

originar treze vezes mais moléculas de ATP partindo da mesma quantidade de 

glicogénio (Costill, 1992; Toussaint e Hollander, 1994a). No entanto, o sistema 

glicolítico láctico consegue formar moléculas de ATP a uma velocidade 2,5 

vezes superior relativamente ao metabolismo oxidativo (Guyton, 1989). Este 

fenómeno ocorre particularmente nas fibras de concentração rápida (Vrijens, 

1991). 

A glicólise, processo de degradação da glicose, inicia-se com a entrada 

desta molécula nas células, onde é fosforilada e convertida sucessivamente em 
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outros compostos até a formação de ácido pirúvico. Este combina-se com iões 

hidrogénio formando ácido láctico, numa reacção reversível (Brooks e Fahey, 

1985). 

Desta forma, o sistema glicolitico láctico complementa o “sistema” ATP-

CP na provisão de energia para esforços musculares altamente intensos, 

quando o fornecimento de oxigénio é insuficiente (Costill, 1992). Porém existe 

um limite para a produção de energia por este sistema, dado que o processo 

resulta em acumulação de acido láctico que, indirectamente, via iões 

hidrogénio, inibe a metabolização do glicogénio e interfere no processo 

contráctil do músculo, levando-o à fadiga (Costill, 1992; Toussaint e Hollander, 

1994a; Baldari e Guidetti, 2000; Gladden, 2000).  

A variação de concentração muscular de lactato não evidencia 

alterações na glicólise anaeróbia (Brooks, 1985). A acumulação daquele 

metabolito é o resultado de um desequilíbrio entre a quantidade de ácido 

láctico produzido pelas fibras musculares que se contraem anaerobiamente e a 

quantidade que o organismo é capaz de remover e metabolizar (Messonier et 

al. 1997; Gladden, 2000; Billat, 2002; Beneke, 2003). 

  

2.4.1.1.1.2. Lactatemia máxima  

 

Níveis de lactato sanguíneo de 20 a 25 mmol/l são muitas vezes 

observados em atletas após competições de 1 a 2 minutos de duração (Billat, 

1996). No remo a média dos valores máximos de lactato determinados após 

uma regata de 2000 metros (entre 5:45min e os 7:00 min) estão situados por 

volta das 16 e as 19 mmol/l (Mader e Hollander, 1977 cit. em Estima, Nunes & 

Santos 1988; Vrijens, 1991; Secher, 1993; Messonier, Freund, Bourdin, Belli & 

Lacour, 1997; Riechman, Zoeller, Balasekaran, Goss & Robertson, 2002).  

A lactatemia máxima está dependente da concentração máxima de 

lactato que pode ser acumulada nos músculos antes que seja atingido um valor 

critico de pH intracelular (Billat, 1996).  
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2.4.1.1.2. Sistema oxidativo 
 

 Em presença do oxigénio e, por isso, tendo lugar nas mitocôndrias 

(organelos subcelulares), a metabolização completa do glicogénio rende 36 

ATP, não formando compostos que levem à fadiga (Troup, 1984; McArdle 

Katch & Katch, 1990; Maglischo, 1993). Isto torna o sistema oxidativo eficiente 

para a produção de ATP, embora complexo e, concomitantemente, lento 

(Toussaint e Hollander, 1994a; Wilmore e Costill, 2001). 

 Para a produção de energia a partir da glicolise e do glicogénio segue-se 

uma via inicial idêntica à do processo glicolítico láctico, embora no processo 

aeróbio o piruvato ingresse nas mitocôndrias e, depois de transformar-se em 

acetil-CoA (forma de ácido acético), oxida-se no ciclo de Krebs (ou ciclo do 

ácido cítrico), libertando-se dióxido de carbono e H+ (McArdle, Katch & Katch 

1990). As transferências de energia que resultam destas últimas reacções 

implicam o transporte de electrões e a fosforilação oxidativa associada, em que 

o papel principal do oxigénio é o de servir como receptor final de electrões na 

cadeia respiratória e combinar-se com o hidrogénio para formar água (McArdle 

Katch & Katch, 1990). 

 Outro dos substratos que segue a via oxidativa é a gordura (lípidos). A 

degradação completa de uma molécula de gordura neutra (triglicerídeo) produz 

463 ATP, 22 provenientes da degradação do glicerol e 441 das 3 moléculas de 

ácidos gordos que o compõe (McArdle, Katch & Katch, 1990). O glicerol pode 

ser aceite na glicólise, formando ácido pirúvico, enquanto que o ácido gordo 

livre sofre uma transformação em acetil-CoA no processo mitocondrial 

denominado betaoxidação, de onde entra no ciclo e Krebs para ser 

metabolizado (McArdle, Katch & Katch, 1990). 

Também as proteínas podem ser metabolizadas de modo a contribuir 

para a produção de energia. Depois de se separar o nitrogénio da molécula de 

aminoácido, no processo de desaminação, o esqueleto de carbono restante 

pode entrar no ciclo de Krebs para a produção aeróbia de ATP (McArdle, Katch 

& Katch, 1990).  
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Os hidratos de carbono podem converter-se em lípidos ou aminoácidos 

não essenciais e as proteínas em hidratos de carbono ou lípidos (McArdle, 

Katch & Katch, 1990). 

 A capacidade do sistema oxidativo depende das enzimas específicas, do 

tipo de fibras musculares e da disponibilidade de oxigénio (Vrijens, 1991), 

assim como da concentração de substrato. Sendo um sistema que careça de 

oxigénio para ressintetizar as moléculas de ATP, compreende-se que a 

disponibilidade de oxigénio interfira na quantidade de energia produzida. 

 

2.4.2. Limiar anaeróbio 
 

 “Adaptação metabólica” pode ser definida como a capacidade de utilizar 

uma elevada taxa de uma máxima capacidade funcional por períodos longos, e 

pode ser avaliada de acordo com a percentagem de potência máxima aeróbia 

no limiar anaeróbio (Bunc e Leso, 1993).   

Beneke (1995) define como a concentração de ácido láctico, 

determinada numa intensidade de exercício para qual a concentração se 

mantêm estável durante um período de 20 minutos de exercício, esta 

estabilidade significa que durante este tempo não se poderá produzir um 

incremento da lactatemia superior a 1.0 mmol/l. Geralmente esta concentração 

encontra-se por volta das 4 mmol/l (Zintl, 1991; Coen, Schwarz, Urhausen & 

Kindermann, 1991; Heck, Mader, Hess, Muller & Hollman, 1985; Mader, 1991; 

Pereira, 1989; Santos, 1996; Billat, 2002).  

Este valor poderia ser utilizado para estabelecer a intensidade ideal para 

o treino. Vários estudos mostraram que o limiar anaeróbio individual pode ser 

encontrado entre 3 a 5mmol/l (Mclellan e Cheung, 1992; Mader, 1991). 

 Segundo Mclellan e Cheung (1992), o limiar anaeróbio representa a 

concentração de lactato sanguíneo de 4 mmol/l, que é o valor aproximado onde 

ocorre um equilíbrio entre o lactato produzido e o lactato removido durante o 

exercício contínuo. De acordo com os autores, o lactato sanguíneo em torno 

das 4 mmol/l representa o maxlass durante o exercício prolongado, podendo 

apresentar variações entre 3 a 5 mmol/l. 
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 Já Beneke e Duvillard (1996), consideram que dependendo da 

modalidade praticada, o limiar anaeróbio varia. Assim, os autores referem 

depois de um estudo com remadores, ciclistas e patinadores, que o limiar dos 

remadores se encontra por volta das 3,1 mmol/l. Isto derivado à quantidade de 

massa muscular envolvida no movimento (cerca de 80%), tendo em conta que 

é esta que efectua parte da remoção do lactato. 

 Vermulst (1991), Steinacker, Lormes, Lehmann e Altenburg (1998), 

também utilizam a potência de remada correspondente às 4mmol/l de 

lactatemia em remo ergometro como um dos testes escolhidos para a aferição 

da capacidade dos remadores. 

O valor de 4 mmol/l resultou da constatação que atletas treinados em 

endurance podiam tolerar cargas correspondentes a esta concentração durante 

longos períodos de tempo e que cargas superiores normalmente implicavam 

um aumento contínuo da lactatemia (Santos, 1995). Trata-se de um método 

directo, válido, de determinação extremamente simples, que envolve baixos 

custos e que pode ser realizado tanto no terreno como no laboratório, a sua 

realização, a sua utilização generalizou-se entre investigadores, 

particularmente entre aqueles que, de alguma forma, se encontravam ligados 

ao estudo de atletas de alta competição (Santos, 1995). 

 Vários factores parecem responsáveis pelo ponto de inflexão das 

concentrações de lactato durante o exercício de intensidade crescente: a 

contracção em si mesma estimula a glicogenólise e a produção de lactato, para 

além da aceleração na glicogenólise e na glicólise por acção hormonal, do 

recrutamento das fibras musculares rápidas e glicolíticas e da redistribuição do 

fluxo sanguíneo dos tecidos gliconeogénicos removedores de lactato para os 

tecidos produtores de lactato causarem o aumento de lactato sanguíneo (Billat, 

1996). 

 Brooks (1985) questiona seriamente a expressão “limiar anaeróbio”, 

devido à falha da assumpção essencial que lhe é inerente. Os investigadores 

deixaram de lado a ideia de que a hipoxia muscular era a causa do incremento 

da concentração de lactato sanguíneo a uma dada intensidade, enfatizando a 

conjugação entre produção e remoção de lactato. Assim, a acumulação da 
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concentração de sanguínea de lactato não necessariamente reflexo da maior 

produção de lactato pois a sua maior ou menor remoção interfere nos níveis 

observados. A acumulação de lactato acima do limiar láctico indica que os 

mecanismos de remoção de lactato não acompanharam a sua produção. Esta 

pode ser três a cinco vezes superior durante o exercício que em repouso 

(Brooks, 1985). 

2.4.2.1. Determinação do limiar anaeróbio 
 
 O LAN pode ser determinado através de modo directo (invasivo), 

analisando as concentrações sanguíneas de lactato ou de modo indirecto (não 

invasivo), analisando as alterações da ventilação e processo de trocas gasosas 

que ocorrem durante um protocolo de incremento progressivo de carga 

funcional. 

 A calorimetria indirecta é ma forma de avaliar o dispêndio energético 

durante o exercício, e efectua-se através da medição do consumo de O2 e da 

libertação de CO2, calculando o quociente respiratório (QR) – (VCO2/VO2). 

  

2.4.2.1.1. Determinação do equilíbrio máximo de lactato 
 

Para determinar a “MaxLass” é necessário realizar vários testes de 

intensidade constante (Beneke, 2003), como está representado na figura 5.  

 
Figura 5: resposta láctica sanguínea de um remador, correspondente ao trabalho constante a diferentes intensidades 

(adaptado de Beneke, 2003). 
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 Contudo, apenas é possível realizar um teste por dia, de forma a 

assegurar um período suficiente de recuperação (Beneke, 1995). A intensidade 

a que cada teste é realizado é constante; de teste para teste ela é aumentada 

de forma progressiva, até se verificar o aumento da lactatemia contínuo (Heck, 

Mader, Hess, Muller & Hollman 1985). 

 

2.5. Adaptações ao treino 
 

 A adaptação a cargas intensas tem lugar nos músculos envolvidos e nos 

sistemas utilizados. 

 Um dos princípios de treino, o da individualidade, está relacionado com o 

facto de diferentes pessoas responderem a um dado programa de treino de 

diversas formas, pelo que a variação individual deve ser tida em conta aquando 

da elaboração e avaliação desses programas de treino (Wilmore e Costill, 

2001). Nem todos os indivíduos têm o mesmo potencial de adaptação ao treino 

(Costill, Maglischo & Richardson, 1992). 

 A quantidade (volume), qualidade (intensidade) e frequência do exercício 

realizado durante o treino são factores conhecidos como determinantes do grau 

de adaptação ao treino (Costill et al., 1991). 

A adaptação ao treino pode ser vista nas vertentes aguda (resportas 

orgânicas imediatas, alterações verificadas durante o exercício) e crónica 

(modificações relativamente estáveis derivadas de uma estimulação 

sistemática, isto é, treino regular) (Wilmore e Costill, 2001; Counsilman e 

Counsilman, 1994). 

2.5.1. Treino aeróbio 
 

 O objectivo do treino aeróbio é o de melhorar a potência aeróbia, 

permitindo que os atletas remem mais depressa com menor interferência do 

metabolismo anaeróbio, pelo que, a uma mesma velocidade, o acido láctico se 

acumulará mais lentamente, atrasando a acidose metabólica (Maglischo, 

1999). 
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 Algumas adaptações ao treino aeróbio parecem relacionar-se com a 

redução da acumulação de lactato no músculo (Maglischo, 1999) por 

diminuição da sua produção, por aumento da sua remoção e por incremento 

das capacidades de tamponamento intramuscular (Brooks, 1988). Para Santos 

(1995) muitas adaptações que determinam a diminuição da lactatemia 

influenciam simultaneamente a produção e a remoção deste metabolito.  

O LAN ocorre, então, a uma percentagem do VO2 máx – 80 a 85% para 

remadores de elite, constituindo esta faixa referência para a prescrição do ritmo 

de treino aeróbio (Steinacker, 1993).  

2.5.2. Treino anaeróbio 
 

 O treino anaeróbio aumenta a actividade das enzimas do metabolismo 

dos fosfagénios e do metabolismo glicolítico (ainda que de forma não muito 

pronunciada), não tendo, no entanto, qualquer efeito sobre as enzimas 

oxidativas. Este tipo de treino aumenta também a capacidade de 

tamponamento dos músculos treinados, permitindo maiores concentrações de 

lactato e uma mais eficiente neutralização dos H+, retardando o aparecimento 

da fadiga muscular. 

A finalidade do treino anaeróbio é melhorar a habilidade do remador 

para remar mais rápido, principalmente provas curtas que incidam no 

metabolismo anaeróbio e no final das provas quando o pH muscular desce a 

níveis que causam dores severas, perca de potência muscular e redução da 

capacidade coordenativa (Bourdin, Messonnier, Hager & Lacour, 2004). O 

treino à velocidade máxima melhora a potencia, a técnica e a coordenação 

neuromuscular, para alem do rendimento, economizando o aporte suplementar 

energético (Wilmore e Costill, 2001). 

 A eficácia das adaptações ao treino de um sistema fornecedor de 

energia depende do rigor da prescrição dos ritmos de treino específicos (Troup, 

1991), pelo que se torna deveras importante o seu estabelecimento tão 

rigoroso quanto possível.    
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2.5.3. Formas de controlo do treino e avaliação através de indicadores do 
limiar anaeróbio 
 

 O controlo de treino é um aspecto fundamental dentro da planificação de 

qualquer desporto (Villanueva, 1994), constituindo há alguns anos uma tarefa 

primordial do processo de treino (Vilas-Boas, 1989a).  

  

2.5.3.1. Testes sanguíneos (lactato no sangue) 
 

 Os valores de ácido láctico podem ser medidos facilmente, extraindo 

uma pequena quantidade de sangue da ponta do dedo ou do lóbulo da orelha e 

analisando-a (Forsyth e Farrally, 2000). Estas concentrações parecem reflectir, 

de uma forma aproximada, as demandas fisiológicas de diferentes exercícios 

(Maglischo, 1999). 

 Relativamente à questão das concentrações sanguíneas e musculares 

de lactato, Maglischo (1999) refere que o padrão de variação é o mesmo para o 

lactato sanguíneo, e muscular e menciona que o incremento no lactato 

sanguíneo parece ocorrer paralelamente ao seu incremento no músculo. A 

concentração de lactato no sangue aumenta á medida que aumenta a 

intensidade de esforço, ainda que esse mesmo aumento ocorra de forma 

diferenciada, ou seja, numa primeira fase verifica-se um aumento muito lento, 

até um determinado ponto de inflexão, a partir do qual o aumento é abrupto. 

Por sua vez, Jacobs (1986) apresenta o resultado de um estudo em que se 

recolheram, simultaneamente, amostras de sangue e de tecido muscular, em 

cada fase de um teste progressivo. Verificou-se que a concentração sanguínea 

de lactato a 4 mmol/l reflectia, efectivamente, o lactato acumulado na 

musculatura activa.  

2.5.3.2. Frequência cardíaca 
 

 Uma das formas mais simples para controlar a intensidade de treino é 

através da análise da FC (Nilsen, 2001). Esta pode ser utilizada como índice do 

nível de adaptação do organismo de um desportista (a um trabalho muscular 
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intenso) (Santisteban e Navarro, 1993). Existe uma relação linear e 

directamente proporcional entre a intensidade da carga e a FC (Wilmore e 

Costill, 2001), afectada, sobretudo, a partir da obtenção dos valores máximos 

de FC: 180 a 190 bpm para Santisteban e Navarro (1993) ou, estimada através 

da formula de Karvonen, FC máxima = 220 – idade ± 10 (Wilmore e Costill, 

2001).  

2.5.3.3. Frequência Gestual  
 

 De acordo com Nilsen, Daigneault e Smith (2001), Estima, Nunes e 

Santos (1988), a cadência de remada por minuto está relacionada com a 

frequência cardíaca. Por esse motivo é importante que o treino se realize 

dentro da cadência determinada para a realização do mesmo, e que esta se 

assemelhe, de forma progressiva com o decorrer da época, à cadência de 

regata. 

 Por outro lado é sabido que existe diferença entre a cadência média de 

regata de um skiff e de um shell de oito, e neste caso terá de ser usado 

diferentes áreas de cadência de treino. Nestes casos as cadências de treino 

mais baixas corresponderão a barcos com uma velocidade média inferior, nos 

2000 metros de competição, e as cadências mais altas ás embarcações mais 

rápidas (Nilsen, Daigneault & Smith, 2001).  

  

2.6. Estudo de séries de treino  
 

Cada série de treino deve consistir numa prescrição do número de 

repetições, distância e duração pretendida para cada repetição, intervalo de 

descanso permitido entre repetições e intensidades dos esforços (Sharp, 

1993). 

É importante prestar atenção à duração do intervalo quando se elaboram 

as séries de treino intervalado. De facto, quanto mais longo for o intervalo, mais 

intenso é o estímulo do metabolismo anaeróbio (MacDougall e Sale, 1991; 

Vrijens, 1991). 
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É possível, através das concentrações de lactato sanguíneo, verificar, 

até que ponto os efeitos da aplicação das séries típicas correspondem aos 

objectivos que presidiram ao seu desenho (Pereira, 1989), para alem de 

documentar com rigor a intensidade do treino (Maglischo, 1999). 

 Também as contribuições relativas dos sistemas aeróbio e anaeróbio 

podem ser determinantes durante várias séries de treino, na tentativa de 

estabelecer melhores referências para a planificação e uso do treino 

intervalado (MacDougall e Sale, 1991). 

2.6.1. Séries de treino do LAN 
 

 O recurso ao treino intervalado de grande intensidade poderá ser feito 

no sentido de reduzir os níveis de ácido láctico para uma dada carga 

submaximal e tornar mais eficaz o recrutamento das fibras rápidas para este 

tipo de esforço, provocando assim as correspondentes alterações, 

particularmente nas referidas fibras musculares (MacDougall e Sale, 1991). 

 Nielsen, Daigneault e Smith (2001) apresentam um modelo onde 

expõem os diferentes efeitos fisiológicos correspondentes a intervalos da fc. 

Sendo assim os autores estipulam intervalos para diferentes intensidades de 

treino, tendo em conta a fc, e seu respectivo efeito fisiológico (quadro 2). 

 
Quadro 2: intensidades de treino e respectivos efeitos fisiológicos (Nilsen, Daigneault e Smith, 2001) 

Valor fc  Percentagem máxima fc Efeito fisiológico  
   

130 a 150 65 a 75% Utilização (principalmente gorduras) 

140 a 160 70 a 80% Utilização 1 (principalmente glicogénio)  

160 a 170  80 a 85% Limiar anaeróbio  

170 a 190 85 a 95% Transporte  

Máximo  Máximo  Anaeróbio  

 

 Neste quadro pode-se observar que para realização de um treino cuja a 

sua incidência é o limiar anaeróbio, terá de se realizar a uma intensidade a 

rondar uma percentagem de 80% - 85% da frequência cardíaca máxima, que 

corresponderá aproximadamente ao intervalo de 160 – 170 bpm. 
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 Vrijens (1991) estabelece que a duração mínima de exercício para que 

este tenha uma contribuição com predominância aeróbia, tem de se situar nos 

quatro minutos ou num tempo superior, onde o desportista realiza a série a 

uma intensidade de esforço constante.  

 Dentro da modalidade do remo Vrijens (1991), apoia-se num plano de 

trabalho Italiano da autoria de De Capua et al. (1986), que ilustra várias séries 

de treino para serem realizadas nas embarcações de competição, no simulador 

de remo-ergometro e com o apoio de outras modalidades como sendo o 

atletismo, o ciclismo e o ski de fundo. Desse plano de treino vamos reter uma 

série composta tendo em conta o seu objectivo para o limiar anaeróbio (quadro 

3). 

 
Quadro 3: série de treino intervalado sobre a água (adaptado de De Capua et al, 1986, cit. em Vrijens, 1991). 

 

 

 
Recuperação  

Cadência  
(rpm) 

FC 
(bpm) 

 

3 a 6 x 5 min. 

 

4´- 6´ 28 - 32 160 - 180 

 

Bompa (1999), estabelece parâmetros guias para cinco níveis de 

intensidade, que visam o desenvolvimento dos diferentes sistemas energéticos 

e suas características de funcionamento. São caracterizados pela duração do 

exercício, número de repetições da série, intervalo de descanso, lactatemia, 

frequência cardíaca e percentagem de intensidade máxima. Estes valores 

estão relacionados com os diferentes objectivos de treino e sistemas 

energéticos.  

No quadro 4 podemos ver as características de uma série de treino para 

o limiar anaeróbio, de acordo com Bompa (1999). 
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Quadro 4: características de treino para diferentes objectivos tendo em conta o nível de intensidade (adaptado de 

Bompa,1999). 

 

% Intensidade 

máxima   
Nível de 

intensidade 

Objectivo 

de treino 

Duração 

das 

repetições 

N.º de 

repetições 
Intervalo 

Razão 

Trabalho 

/inter. 

[La-] 

(mmol/L) 
FC 

cedo tarde 

1 
Tolerância 

láctica  

30”- 60” 

2’- 2.5’ 

2x2-4 

4-6 (8) 

10-15’ 

>5’ 
1:10-1:15 

12-18 

Max=20 

Sub Max 

Max 
>85 >95 

2 

Consumo 

máximo 

de O2 

3’ – 5’ 4-8 (12) 2’-3’ 2:1 6-12 180 80-85 85-95 

3 
Limiar 

anaeróbio 

1:30 – 7’ 

8’ – 2h 

3-5 

6-2 

5’ 

5’-45’ 

1:1 

1:06-1:15 
4-6 150-170 75-85 85-90 

4 
Sistema 

fosfato  
4 – 15” 10-30 1-3” 1:4-1:25    95 

5 
Limiar 

aeróbio  
10’ – 2h 6-1 1-2’ 1:1-1:25 2-3 130-150 >60 >60 

 

 Podemos constatar que o autor estabelece para o treino, cujo objectivo é 

o limiar anaeróbio, uma duração das repetições entre 1:30 a 7 minutos, a uma 

frequência cardíaca que deverá estar compreendida entre os 150 e os 170 

batimentos por minuto e por volta dos 85% da intensidade máxima, realizando 

de 3 a 5 séries. No final de cada repetição, a concentração de acido láctico 

deve corresponder a valores compreendidos entre 4 a 6 mmol/l. O tempo de 

recuperação entre cada repetição é de 5 minutos. 

 De acordo com o programa anual de treino da federação internacional 

de remo (FISA – Federation Internationale des Sociétés d´Aviron) de 2001 

desenvolvido por Nilsen e colaboradores, sugerem um programa de treino ao 

longo de uma época desportiva onde para o trabalho de intensidades 

correspondentes ao limiar anaeróbio, apresentam uma série de treino 

intervalado longo que passamos a descrever no quadro 5. 

 

Quadro 5: série de treino intervalada para treino do limiar anaeróbio no remo (adaptado de Nilsen et al, 2001). 

 Recuperação Fc  Cadência 

3 – 4x 5 min 4 – 6 min 170 – 180 bpm 28 – 32 rpm 
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 Tendo em conta o controlo da intensidade através da frequência 

cardíaca e da cadência de remadas de forma constante durante as repetições 

da série, este tipo de treino tem por objectivo o trabalho na zona onde o 

metabolismo aeróbio e os mecanismos de remoção do lactato estão a operar 

numa capacidade próxima do máximo e com isso não ocorre acumulação de 

ácido láctico nos músculos para gerar acidose. Sendo assim é de esperar que 

a lactatemia no final de cada repetição se encontre por volta das 4 mmol/L.  
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3. Objectivo de estudo 
 

3.1. Objectivo geral 
 

 O objectivo geral do nosso trabalho experimental consistiu no 

conhecimento da resposta específica dos remadores a uma série de treino de 

limiar anaeróbio.  

 

3.2. Objectivo específico 
 

 A concretização deste objectivo foi procurada através dos seguintes 

objectivos específicos: 

 

(I) Avaliar a concentração sanguínea de lactato da série de treino; 

 

(II) Relacionar os resultados observados com os objectivos propostos da 

série de treino, tendo em conta as solicitações energéticas; 

 

(III) Constatar se existem diferenças, entre remadores pertencentes ao 

escalão júnior e ao escalão sénior absoluto, nas respostas fisiológicas da série 

realizada.  
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3.3. Hipóteses  
 

Como solução ao nosso problema formulamos as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese básica: A lactatemia é constante durante a série e da ordem 

dos 3 a 5 mmol/L. 

 

Hipótese secundária: Não existe diferenças a nível fisiológico, entre a 

resposta dos remadores de escalão júnior e dos remadores de escalão sénior.  
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4. Metodologia 
 

 Neste capítulo pretendemos caracterizar a nossa amostra, e apresentar 

os meios e protocolos utilizados para determinar as variáveis em estudo.  

4.1. Amostra e envolvimento  

4.1.1. Caracterização da amostra 
 

 A amostra deste estudo foi composta por 6 remadores do género 

masculino, de elite nacional (todos eles possuidores de títulos de campeão 

nacional e com participação em regatas internacionais), dos quais três 

remadores pertencem ao escalão júnior “J” (16-18 anos), e os três restantes ao 

escalão sénior (> 18 anos), pertencentes à categoria de absolutos, ”H” (> 72.5 

kg).  

 As características gerais da amostra, apresentam-se resumidas no 

quadro 6.  

 
Quadro 6: constituição e caracterização da amostra relativamente ao género, idade, peso, altura, categoria e anos de 

prática.  

Remador Género 
Idade 
(anos) 

Massa 
(kg) 

Altura 
(cm) 

Categoria
Anos de 
pratica 

R1 M 21 93 194 H 10 

R2 M 19 79 187 H 6 
R3 M 26 90 188 H 14 

Média (H)  22±3.6 87.3±7.4 189.7±3.8  10±4 

R4 M 18 87 180 J 5 

R5 M 17 67 187 J 4 
R6 M 17 70 177 J 2 

Média (J)  17.3±0.6 74.7±10.8 181.3±5.1  3.7±1.5 

Média total  19.6±3.4 81±10.8 185.5±6.1  6.83±4.4 
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4.1.2. Caracterização do envolvimento  
  

 A aplicação do protocolo, tendo em vista a recolha de dados, teve lugar 

nos dias 21 de Maio e no dia 4 de Junho de 2005. A recolha de dados foi 

realizada em águas do rio Minho com a situação do rio próxima da preia-mar 

não apresentando ondulação. A serie de treino foi realizada numa extensão 

aproximada de 2500 metros compreendidos entre as localidades de Caminha e 

Seixas. Os dias apresentavam ambiente de sol e temperatura amena.   

4.2. Preparação dos elementos da amostra 
 

 Os remadores que constituíram a amostra para este estudo foram 

informados do intuito e dos procedimentos a levar a cabo nesta avaliação, 

sendo a sua participação voluntária. 

 De forma a facilitar o controlo da intensidade da série, foram colocados 

cardíofrequêncimetros (fig. 3) nos remadores na zona torácica e conta vogas 

(fig. 5) nas embarcações. 

 

4.2.1. Material e métodos 
 
 Para realização do protocolo de investigação foi utilizado um 

cardíofrequêncimetro Polar (fig. 6), modelo Vantage NV (Polar Electro Oy, 

Finland), que regista os batimentos cardíacos em intervalos de 5s. 

 

    
Figura 6: cardíofrequêncimetro Polar, utilizado para controlar a intensidade das séries de treino.   

 

 Foi utilizado um analisador de lactato sanguíneo Accusport (fig. 7) e 

respectivas fitas reactivas (Roche). 
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Figura 7: analisador de lactato sanguíneo Accusport. 

 

Para controlar a frequência de remada, foi utilizado Conta Vogas Nielsen 

– Kellerman, modelo Stroke Coach (fig. 8), que nos dá o total de remadas por 

minuto. 

 
Figura 8: conta vogas utilizado para controlar a frequência de remada.  

 

A série foi realizada em barcos de competição da marca Empacher, para 

2 remadores (2-) e para 4 remadores (4-).  

 

Para acompanhar as embarcações utilizamos uma lancha semi – rígida 

Valiant de 3,5 metros de comprimento, propulsada por motor Yamaha com 15 

cavalos de potência (fig. 9).    

     
Figura 9: lancha utilizada para recolha das amostras e disposição do restante material. 
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Para a determinação da massa corporal e da altura dos remadores foi 

utilizada uma balança Tefal com precisão de 0.1 kg e uma fita métrica 

graduada em cm.  

 

4.2.2. Procedimentos   
 

Antes da realização da série (4 X 5 min; recuperação 5 min; fc 170 – 180 

bpm; cadência 28 – 32 rpm) foram recolhidos alguns dados respeitantes a 

alguns parâmetros antropométricos e relativos à prática.  

Os remadores realizaram um aquecimento prévio na embarcação onde 

iram realizar a série de treino, numa distância aproximada de 2000 metros 

(aproximadamente 10 minutos), numa intensidade de 20 – 22 remadas por 

minuto. De seguida realizaram quatro repetições de cinco minutos a uma 

cadência de 28-30 remadas por minuto e mantendo uma frequência cardíaca 

entre os 160 – 170 batimentos por minuto. Ao final de cada cinco minutos de 

actividade realizam uma recuperação activa de intensidade baixa (18 – 20 

remadas por minuto) durante cinco minutos. 

O tempo e a cadência foram controlados pelo remador através do conta 

vogas colocado na embarcação, na posição do “voga” (remador que marca o 

ritmo da embarcação) onde este tinha uma visão adequada dos dados (fig. 5). 

A frequência cardíaca foi controlada por um cardíofrequêncimetro, colocado no 

pulso de cada remador testado, com função sonora activada em caso da 

intensidade não se estabelecer nos valores desejados. 

No final de cada cinco minutos de actividade eram recolhidas amostras 

sanguíneas pelo lóbulo da orelha, de forma imediata, para análise do lactato 

sanguíneo através do analisador Accusport.  

Este processo foi repetido para todos os remadores testados. Na 

realização destes testes, foi necessário uma lancha para o acompanhamento 

das embarcações na água. Nesta lancha foi colocado um acessório em 

madeira, com dimensões apropriadas para encaixe, onde eram colados os 

materiais necessários para a recolha sanguínea, através de fita de duas faces 

(fig. 6), para ficarem imobilizadas. 
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4.2.3. Procedimentos estatísticos  
 

 Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizado o programa de 

estatística Microsoft Office Excel 2003 for Windows.  

 Na análise dos dados, utilizou-se a estatística descritiva, calculando a 

média e o desvio padrão.  
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5. Apresentação dos resultados 
 

No quadro 7 encontram-se registrados os resultados de cada remador, 

obtidos nas diferentes repetições de treino: 

 
Quadro 7: resultados obtidos durante a série, de cada remador, relativos à concentração de lactato, frequência 
cardíaca e cadência de remadas. 

 

Quando observamos os resultados de forma individual, podemos 

constatar que no controlo da intensidade de cada uma das repetições não 

houve muita variação, quer no controlo da frequência cardíaca que se situou 

entre os 165 bpm do remador R4, como intensidade cardíaca mais baixa, e os 

175 bpm registados para os remadores R2 e R6. No que se refere ao controlo 

da intensidade através da cadência de remada, esta manteve-se constante e 

inalterada durante as 4 repetições de que foi composta a sessão de treino e 

nos 6 remadores que realizaram a prova, intensidade essa que se manteve nas 

30 rpm.  

Nos resultados relativos às concentrações de acido láctico, observamos 

que houve um remador (R4) que apresentou resultados ligeiramente mais 

baixos em relação aos restantes nas quatro repetições, mas por sua vez 

também registou uma pulsação mais baixa que os restantes. Por outro lado o 

remador R5 apresentou valores de lactatemia mais elevados que os restantes 

1ª Repetição   2ª Repetição    3º Repetição    4ª Repetição   

mmol 
/l fc cad. mmol/l fc cad. mmol/l fc cad. mmol/l fc cad. 

R1 5.6 166 30 3.4 174 30 5.1 168 30 4.2 168 30 

R2 4.7 175 30 4.1 172 30 4.5 170 30 2.4 171 30 

R3 3.1 170 30 2.4 168 30 3.4 170 30 3.3 174 30 

R4 2.7 168 30 2.1 165 30 1.9 174 30 2.6 170 30 

R5 3.3 170 30 6.5 171 30 6.5 172 30 5.2 167 30 

R6 3.9 172 30 3.4 174 30 4.1 175 30 3.8 172 30 

Media 3.54 170.8 30 3.65 170.7 30 4.25 170.8 30 3.46 170.3 30 

SD 1.09 3.13 0 1.58 3.56 0 1.56 2.40 0 1.05 2.58 0 
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remadores para intensidades cardíacas idênticas aos restantes. No decorrer 

das quatro repetições do treino cada remador estabeleceu uma margem de 

resultado constante para os resultados da lactatemia, havendo pontualmente 

um resultado mais baixo em uma das repetições nos três remadores da 

categoria sénior durante a 2ª para os remadores R1 e R3 e a 4ª para o remador 

R2, e a 1ª repetição para o remador R5 da categoria júnior. 

O quadro 8 apresenta os valores médios de cada remador, relativos à 

lactatemia, à frequência cardíaca e à frequência de remada, resultante da série 

de treino: 

 
Quadro 8: resultados médios de cada remador á serie de treino.  

 

Valores médios por remador 
 mmol/l fc rpm 

R1 4.6 ± 0.97 169 ± 3.46 30 

R2 3.9 ± 1.04 172 ± 2.16 30 

R3 3.1 ± 0.45 171 ± 2.52 30 

R4 2.3 ± 0.39 168 ± 2.36 30 

R5 5.4 ± 1.51 170 ± 2.16 30 

R6 3.8 ± 0.29 173 ± 1.5 30 

Média total  3.9 ± 1.1 170.5 ± 1.9 30 

 
 Em termos médios no que respeita aos parâmetros de controlo da 

cadência de remada não houve variação alguma nos 6 remadores; realizou-se 

a série de treino a uma intensidade de 30 rpm. No controlo da frequência 

cardíaca observamos que a média total se situou nos 170.5 ± 1.9 bpm e que 

não houve muita variação entre os seis remadores, mantendo sempre uma 

intensidade cardíaca constante e com variações mínimas durante as 4 

repetições.  

 No referente à lactatemia o resultado médio total da série composta foi 

de 3.9 ± 1.1 mmol/L, e nos resultados médios das 4 repetições de cada 

remador temos de salientar as 5.4 ± 1.51 mmol/l que apresentou o remador R5, 
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o que comparando com os restantes apresenta um resultado mais elevada. De 

igual forma mas pelo oposto encontra-se o remador R4 que apresenta uma 

concentração láctica média de 2.3 ± 0.39 mmol/l. Os restantes remadores 

encontram-se com resultados próximos á média total. 

 Na Figura 10 podemos ver como variou o resultado da lactatemia no 

decorrer das 4 repetições da série de treino, dos 6 remadores. 
   

 
Figura 10: valores da lactatemia de cada remador durante a série composta de treino. 
. 
 
 Pode-se ver a linha do remador R5 que se encontra com distinção com 

valores acima da maioria dos remadores na 2ª,3ª e 4ª repetição, o caso do 

remador R4 situa-se ao contrário, onde apresenta valores nas 3 primeiras 

séries abaixo dos restantes. Todos os remadores apresentam no decorrer das 

séries uma lactatemia mais ou menos linear a não ser o R1 que registou 

alterações constantes dos seus valores de forma alternada de uma repetição 

para outra. De notar-se que na última repetição quase todos os remadores 

apresentaram uma descida do valor em relação á 3ª repetição, com maior ou 

menor incidência, a não ser o R4 que registou uma ligeira subida. 
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 Na figura 11, está representada a relação entre a frequência cardíaca 

média de cada remador e a concentração láctica média correspondente. 
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Figura 11: valores de lactato sanguíneo e da frequência cardíaca médios de cada remador, no final da série de treino e 
valores médios totais 
 
 Podemos verificar que existe um relação entre os remadores R2, R3, R4 

e R6, tendo em conta os valores da frequência cardíaca registados e a 

concentração de lactato analisada, onde consoante a variação de uma das 

variáveis corresponde a outra no mesmo sentido, deste modo quando se 

regista um aumento da frequência cardíaca existe um aumento da 

concentração láctica encontrada no sangue. Por outro lado os remadores R1 e 

R5 apresentam concentrações elevadas de lactato para uma frequência 

cardíaca similares aos restantes. A frequência cardíaca dos 6 remadores situa-

se com certa proximidade á média havendo pouca variação de remador para 

remador, enquanto que a concentração láctica de cada remador apresentou 

valores com maior variação relativamente á média. 

 Na Figura 12, encontram-se expressos os valores médios do lactato 

sanguíneo e da frequência cardíaca que se registou nos 6 remadores em cada 

repetição do treino. 

 A frequência cardíaca apresenta uma alteração mínima durante as 4 

repetições do treino, onde rondou um valor ligeiramente aos 170 bpm. O lactato 

registado teve um valor similar na 1ª, 2ª e 4ª série e obteve um valor mais 
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elevado na 3ª série, onde superou em média os 4 mmol/l, enquanto que as 

restantes registaram por volta dos 3.5 mmol/l.  
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Figura 12: valores médios do lactato sanguíneo e da frequência cardíaca em cada repetição de treino. 
 
 

Dividindo os resultados médios da concentração de lactato e da 

frequência cardíaca por escalão de competição (júnior e sénior), consta-se que 

existe bastante igualdade entre eles (quadro 9). O resultado da frequência 

cardíaca média dos dois escalões é igual (170.5 bpm) e a lactatemia media 

varia somente 0.1 mmol/l entre os dois, sendo a do sénior de 3.9 ± 0.77 mmol/l 

e a do júnior de 3.8 ± 1.53 mmol/l. 
 
Quadro 9: resultados médios por escalão de competição da concentração láctica e da frequência cardíaca.   
 

 Lactato  
(mmol/l) 

FC  
(bpm) 

Média sénior 
 

3.9 ± 0.77 170.5 ± 1.5 

Média júnior 
 

3.8 ± 1.53 170.5 ± 2.54 

Média total 
 

3.8 ± 1.1 170.5 ± 1.9 

 
  

Observando o gráfico 7 contempla-se que o escalão júnior obteve 

resultados médios mais estáveis, não havendo oscilações muito acentuadas no 

decorrer das séries e onde os seus valores médios se situaram entre os 3 e os 

4 mmol/l. 
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Figura 13: valores médios do escalão sénior e júnior, de lactato sanguíneo em cada série.  
 

No que diz respeito ao escalão sénior, existe uma maior oscilação de 

série para série que ocorre de forma alternada, onde os seus valores médios 

flutuam entre os 3.3 mmol/l e os 4.5 mmol/l. 

 No que diz respeito á frequência cardíaca, observamos que não houve 

uma diferença significativa entre os dois escalões, foi na 3ª série do treino onde 

se encontrou a maior diferença entre a pulsação do escalão sénior (Figura 14) 

e o júnior e mesmo assim houve uma diferença média de 3 bpm, que por seu 

lado é nesta série onde os dois escalões possuem uma lactatemia média mais 

adjacente (4.33 mmol/l para o escalão sénior e 4.17 mmol/l para o escalão 

júnior).   
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Figura 14: valores médios do escalão sénior e júnior, de lactato sanguíneo e da frequência cardíaca, em cada série.  
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 Podemos então refrir que no decorrer das quatro séries do treino a 

intensidade (frequência cardíaca) foi para os dois escalões idêntica. Os 

resultados médios da concentração láctica foram mais constantes no escalão 

júnior, tendo havido no escalão sénior maior variação média de resultados nas 

4 séries e com uma maior amplitude de resultados médios que o escalão júnior.  

 Quando observamos os resultados totais do somatório das 4 repetições 

que compunham o treino, tendo em conta os dois escalões de competição, 

constatamos que a intensidade do treino é igual para os dois escalões (Figura 

15). A frequência cardíaca média é de 170.5 bpm para os dois grupos de 

remadores e a concentração de lactato sanguíneo é de 3.65 mmol/l para o 

escalão sénior e de 3.63 mmol/l para o escalão júnior.  
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Figura 15: valores médios finais do escalão sénior e júnior, de lactato sanguíneo e frequência cardíaca.   
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6. Discussão dos resultados 
 

6.1. Discussão dos resultados individuais  
 

 Tendo em conta que a intensidade desta série composta seria 

controlada através da fc e da frequência de remada previamente estipulados e 

que essa intensidade teria um intervalo de valores onde os remadores teriam 

de realizar. Os resultados de cada um podem diferir de forma pontual entre 

eles e realizarem o mesmo objectivo de treino, para isso podem contribuir 

vários factores, como o estado de treino, massa muscular envolvida, exercício 

preliminar, local de recolha, frequência de remada, etc. (Beneke e Duvillard, 

1996; Coen, Urhausene & Kinderman, 2001; Heck, Mader, Hess, Muller & 

Hollman, 1985; Jensen, 1994), e por esse motivo os valores da concentração 

de lactato para o objectivo do treino de limiar anaeróbio se encontram 

compreendidos entre 3 e 5 mmol/l. 

O remador R1 obteve uma lactatemia média de 4.6 ± 0.97 mmol/l para 

uma frequência cardíaca média de 169 ± 3.46 bpm, para uma cadência de 

remada de 30 rpm. No que respeita aos parâmetros de intensidade para 

cumprimento da série de treino foram executados de acordo com De Capua et 

al. (cit., em Vrijens, 1991) e Nilsen, Daigneault e Smith (2001). Este resultado 

da lactatemia no somatório das quatro repetições de treino encontra-se com o 

esperado, tendo em conta que temos como referência o intervalo entre as 3 e 5 

mmol/l, que estipulamos como intervalo. Durante as quatro repetições o 

remador (R1) teve oscilações permanentes no decorrer das mesmas na sua 

lactatemia, o que não teria de ocorrer tendo em conta que a intensidade de 

trabalho seria constante durante as 4 repetições de treino. Na primeira 

repetição obteve uma lactatemia de 5.6 mmol/l, que podemos considerar como 

uma concentração elevada tendo em conta o objectivo do treino, o que se pode 

dever à falta de percepção da intensidade que deveria manter durante os cinco 

minutos que dura cada repetição. Os resultados da segunda e da quarta 

repetição da série de treino encontram-se de acordo com o intervalo de lactato 
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descrito na bibliografia (Mclellan e Cheung, 1992), no entanto na terceira série 

voltou a sobre passar as 5 mmol/l em 1 décima, com uma pulsação final de 168 

bpm. 

Houve três remadores que obtiveram uma concentração láctica média 

final entre as 3 e as 4 mmol/l, tendo o R2 uma lactatemia de 3.9 ± 1.04 para 

uma frequência cardíaca média de 172 ± 2.16 bpm; o R3, 3.1 ± 0.45 mmol/l 

para 171 ± 2.52 bpm e o R6, 3.8 ± 0.29 mmol/l para 173 ± 1.5 bpm. Todos 

estes remadores encontraram-se em conformidade com a bibliografia no que 

se relaciona á intensidade relatada pela lactatemia, tendo apresentado valores 

da frequência cardíaca ligeiramente acima do pretendido (170 bpm), o que no 

caso dos remadores R2 e R6 se pode justificar através da idade (R2-19 anos e 

R6-17 anos), que vai influenciar a sua frequência cardíaca máxima (Wilmore e 

Costill, 2001). No caso do R3, é onde obtivemos o menor valor dos três no que 

se refere á lactatemia e por sua vez aquele que possui mais anos de prática da 

modalidade (14 anos), sendo essa prática desempenhada na sua maioria em 

embarcações de características idênticas ás utilizadas para a realização dos 

testes, o que leva a uma maior comodidade e à vontade quando rema neste 

tipo de embarcações. No decorrer das quatro repetições todos os remadores 

apresentaram valores individuais bastante idênticos, com resultados a diferirem 

apenas ligeiramente. O R6 apresentou valores de lactatemia compreendidos 

entre 3.4 mmol/l (2ª repetição) e 4.1 mmol/l (3ª repetição), para uma frequência 

cardíaca compreendida entre 172 e os 175 bpm, o que demonstra a 

consistência com que realizou as quatro repetições de treino tentando manter a 

intensidade constante durante as repetições. R2 apresentou valores na quarta 

repetição mais díspares em relação aos obtidos nas restantes repetições. 

Podemos considerar uma alteração da intensidade na parte final da repetição 

que levou a um aumento da frequência cardíaca, realizando a restante a uma 

intensidade inferior ao pretendido. O remador R3 obteve no final da segunda 

repetição um valor inferior na lactatemia (2.4 mmol/L), que corresponde por sua 

vez ao valor mais baixo do valor da frequência cardíaca (168 bpm), as 

restantes repetições apresentam valores muito idênticos correspondendo ao 
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intervalo de valores considerado para os resultados correspondentes de uma 

série de limiar anaeróbio.    

O remador R4 apresentou um valor médio final de lactatemia de 2.3 ± 

0.39 mmol/l para uma frequência cardíaca de 168 ± 2.36 bpm a um a cadência 

de remada de 30 rpm. Este remador apresentou o valor mais baixo obtido pela 

amostra total, referente à concentração de lactato sanguíneo Este facto pode 

ter ocorrido devido a ser de igual forma o valor da frequência cardíaca mais 

baixo. Tendo em conta que este remador possui mais anos de prática que 

qualquer dos outros pertencentes à mesma categoria (J) e que possui maior 

massa corporal que os mesmos, poderá influenciar o resultado final dos seus 

testes de acordo com Steinacker, Lormes, Lehmann e Altenburg (1998), uma 

vez que referenciam que os anos de prática de uma actividade física e o maior 

índice de massa corporal do remador facilitam a remoção do lactato sanguíneo 

(Beneke, 1995). Durante as quatro repetições apresentou uma baixa 

concentração láctica, onde na terceira série apresentou um valor abaixo das 2 

mmol/l (1.9 mmol/l) para a frequência cardíaca mais elevada das quatro séries. 

Este facto poderá estar relacionado com a instabilidade mantida durante a 

mesma, onde houve um aumento da intensidade na parte final da série 

ocorrendo um aumento da frequência cardíaca por parte do remador. Este 

facto terá sucedido pela preocupação do remador em terminar a repetição 

dentro dos parâmetros cardíacos determinados, havendo oscilações durante a 

mesma para terminar dentro desse valor (170 bpm), tendo em conta que a 

pulsação era registrada no final da repetição. As restantes 3 repetições 

apresentaram na mesma valores um pouco inferiores aos esperados, mas com 

um padrão de desenvolvimento mais linear, tendo em conta o resultado da 

lactatemia e a frequência cardíaca, o que manifesta uma maior estabilidade da 

intensidade durante estas repetições.  

Obtendo valores mais elevados, o remador R5 apresenta uma lactatemia 

média de 5.4 ± 1.51 mmol/l, para uma frequência cardíaca média de 170 ± 1.5 

bpm, para 30 remadas por minuto de cadência. Este remador caracteriza-se 

por ser o que apresenta menor peso corporal e um menor índice de massa 

corporal o que leva a uma menor remoção do lactato (Beneke, 1995) e, com 
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isso, uma maior acumulação do mesmo durante o exercício. Este resultado 

situa-se ligeiramente acima do intervalo estabelecido para treino com o 

objectivo da trabalhar o limiar anaeróbio. Unicamente na primeira repetição 

obteve resultados mais direccionados para o efeito, as restantes repetições 

constataram-se valores bastantes mais elevados podendo estar relacionados 

com a massa corporal, e na última repetição baixou a concentração láctica de 

igual modo que apresentou uma frequência cardíaca mais baixa.  
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6.2. Discussão dos resultados por escalão de competição 
 
  Tendo em conta os escalões de competição (juniores / seniores) os 

resultados obtidos não evidenciaram qualquer diferença entre eles, variando 

apenas 0.1 mmol/l entre os escalões, apresentando o escalão sénior uma 

lactatemia de 3.9 ± 0.77 mmol/l para uma frequência cardíaca de 170.5 ± 1.5 

bpm, para 3.8 ± 1.53 mmol/l para 170.5 ± 2.54 bpm de frequência cardíaca do 

escalão júnior. O valor da FC média é exactamente o mesmo apenas de 

mencionar que o escalão júnior apresenta uma maior amplitude de resultados e 

com isso mais instável no controlo da intensidade, tendo em conta que a série 

teria de ser realizada a uma intensidade constante. O valor da concentração de 

lactato no sangue encontra-se dentro dos parâmetros preestabelecidos por 

McLellan e Cheung (1991), onde o lactato sanguíneo apresenta o seu intervalo 

de valores compreendido entre 3 e 5,5 mmol/l, para treinos relacionados com o 

trabalho em intensidades de limiar anaeróbio. Quando analisamos a 

concentração láctica vemos que a maior instabilidade da frequência cardíaca 

reflecte-se de igual modo no resultado final da análise de lactato. Deste modo e 

de acordo com Wilmore e Costill (2001) o intervalo de valores da fc para 

controlo da intensidade do exercício continuo adapta-se de forma directa nos 

resultados metabólicos, de maneira que consoante existe maior variabilidade 

nos valores da FC existe, de igual modo uma maior variação nos resultados 

obtidos da analise da concentração sanguínea de lactato dentro de cada 

escalão. 

 Quando observamos os valores médios da concentração de lactato 

sanguíneo durante as quatro repetições do treino, constatamos que o grupo de 

remadores do escalão sénior evidenciou uma tendência colectiva nos 

resultados de forma mais homogénea do que o escalão júnior, tendo em conta 

que os remadores juniores apresentam maior variabilidade de valores entre 

eles, que os remadores seniores.  
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6.3. Discussão dos resultados colectivos   
 

  
 Quando observamos a totalidade da amostra constatamos que a 

lactatemia total é de 3.8 ± 1.1 mmol/l para uma frequência cardíaca de 170.5 ± 

1.9 bpm. Estes valores correspondem na totalidade com a bibliografia, com 

valores de lactato sanguíneo correspondentes ao intervalo de 3 a 5 mmol/l para 

o treino que visa o trabalho sobre o limiar anaeróbio (Mader, 1991; Bompa, 

1999; McLellan, Cheung e Jacobs, 1991; Beneke, 1995; Brooks, 1985).  

 No que respeita a valores finais e absolutos a série testada corresponde 

e adequa-se ao pretendido quando aplicada em barcos de competição, 

apresentando valores de controlo da intensidade de exercício referentes á 

cadência de remada e o frequência dos batimentos cardíacos e 

correspondendo estes com a resposta fisiológica. Deste modo e de acordo com 

Nielsen, Daigneault e Smith (2001), este tipo de trabalho incide sobre o limiar 

anaeróbio para uma frequência cardíaca a rondar os 170 bpm.   

 Quando analisada o treino tendo em conta as quatro repetições da série 

de trabalho, constatamos que para a frequência cardíaca não houve oscilações 

significativas durante a totalidade das mesmas. Já no referente á resposta 

fisiológica, observamos que durante a terceira repetição da série de trabalho a 

concentração láctica obteve um valor mais elevado, mas continua dentro dos 

parâmetros estabelecidos.  
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7. Conclusão  
 
 
 Dos resultados obtidos do presente estudo relativo à resposta específica 

a uma série de treino de limiar anaeróbio (4 x 5 min, a 160 – 170 bpm com uma 

cadência entre as 28 – 30 rpm, com 5 min de intervalo), podemos retirar as 

seguintes conclusões: 

 

(I) A resposta fisiológica à série de treino de limiar anaeróbio em estudo 

foi individualizada, apesar dos valores da La variarem pontualmente, no final 

das repetições. 

 

(II) Quando se considera a totalidade da amostra verifica-se uma 

concordância entre a série de treino exposta e o objectivo pretendido para a 

mesma, tendo em conta os parâmetros de controlo de intensidade, quando 

esta è realizada no meio aquático com embarcações de competição.  

 

(III) Regra geral, os valores da La mantiveram-se constantes durante as 

4 repetições do treino, tendo em conta as diferentes características de cada 

remador. 

 

(IV) Relacionam positivamente a frequência cardíaca, cadência de 

remada e a concentração de lactato sanguíneo para a totalidade da amostra. 

 

(V) A série de treino (4 X 5 minutos / 160-170 bpm) cumpre com os 

objectivos inerentes ao treino do metabolismo aeróbio – trabalho de limiar 

anaeróbio.  
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Para finalizar, gostaríamos de deixar umas breves recomendações para 

o futuro:  

 

(I) Seria interessante complementar o estudo realizado, relacionando as 

respostas existentes com a velocidade do barco, no decorrer das série de 

treino. 

 

(II) O acompanhamento de uma equipa ao longo de uma época 

desportiva permitiria ter uma ideia da realidade desportiva nesta modalidade e 

pelo desenvolvimento fisiológico pelo qual o remador passa durante a mesma. 
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