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Resumo 

Objectivo: Correlacionar valores de Força absoluta e Força relativa, 

com os tempos de atletas masculinos da categoria pesados em três diferentes 

distâncias, 500, 1000 e 2000 metros. 

Material e Métodos: Amostra foi constituída por 25 remadores peso 

pesado, (n=25; 23 ± 4,7 anos; 181 ± 0,058 cm; 78 ± 6,5Kg). Pertencentes as 

equipas do Real Clube Fluvial Portuense, Clube Naval Infante D. Henrique, 

Sport Clube do Porto e da Selecção Nacional de Remo. Para a recolha dos 

dados foram utilizados cinco testes, dois força absoluta, remada deitado e 

agachamento, um teste máximo de 500, 1000 e 2000 metros no remo 

ergómetro. 

Estatística: Média, desvio-padrão e teste de correlação de Spearman 

1-tailed. 

Resultados: Existe correlação da força absoluta do agachamento e os 

testes de 500, 1000 e 2000 m sendo p= 0,040; 0,061 e 0,061, assim como o r=-

0,357; r=-0,318 e r=-0,317 respectivamente. Da remada deitada o p= 0,000; 

0,001 e 0,001 e r=-0,685; r=-0,600 e r=-0,582 respectivamente. 

Não existe correlação da força relativa do agachamento, e os testes de 

500, 1000 e 2000 m sendo p= 0,302; 0,455 e 0,463 e r=-0,109; r=0,024 e r=-

0,020 respectivamente. Existe correlação na remada deitada sendo o p= 0,000; 

0,009 e 0,008 e r=0,643; r=0,467 e r=0,477 respectivamente. 

Conclusão: A força absoluta dos dois testes e a força relativa da 

remada deitada correlacionam-se com os tempos obtidos pelos atletas. A força 

relativa do agachamento não apresenta qualquer correlação com os tempos 

obtidos. 

 

Palavras-chave: Remo; Força Absoluta; Força Relativa; Remo Ergómetro. 
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Abstract 

Aim: The aim of this research project is to correlate the values of 

Absolute Strength and the Relative Strength with the times of male athletes in 

three different distances: 500, 1000 and 200 metres. 

Materials and methods: This research was carried out in 2009. The 25 

athletes belonged to the following rowing teams: Real Clube Fluvial Portuense, 

Clube Naval Infante D. Henrique, Sport Clube do Porto and the National team. 

Five tests were applied to all the athletes: 2 Absolute Strenght, one bent over 

row, one squat and one test of 500, 1000 and 2000 m maximal indoor rowing.  

Data analysis: Average, standard deviation and Spearman 1-tailed test  

Results: There is correlation between the squat absolute strength and 

the 500, 1000 and 2000 m testes, being p. 0,040; 0,061 e 0,061 and r=-0,357; 

r=-0,318 and r=-0,317 respectively. And the bent over row, being p. 0,000; 

0,001 e 0,001 e r=-0,685; r=-0,600 e r=-0,582 respectively.  

There is no correlation with the squat relative strenght, and the 500, 1000 

and 2000 m tests, being p. 0,302; 0,455 e 0,463 and r=-0,109; r=0,024 and r=-

0,020 respectively. However, exists correlation between the bent over row and 

the 500, 1000 and 2000 m tests p. 0,000; 0,009 e 0,008 e r=0,643; r=0,467 e 

r=0,477 respectively. 

Conclusion: The absolute strenght results and the bent over row relative 

strength correlate with the athletes’ times. The squat relative strength does not 

correlate with the acquainted times. 

 

 

Key words: Sewing, Absolute Strength, Relative Strength, Indoor 

Rowing. 
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1. Introdução 

O remo desde sempre foi uma modalidade bastante acarinhada pelas 

populações, ribeirinhas e sempre foi um desporto muito respeitado e desejado 

por aqueles que procuram um corpo forte e uma grande capacidade física, 

sendo este desporto um desporto extremamente completo, tanto a nível físico 

como a nível psicológico, com todas as suas componentes.  

 Esta modalidade não é só um grande desporto competitivo, mas também 

uma forma de manutenção física e muscular.  

Assim, o Remo apresenta-se como um dos desportos cíclicos cujo 

movimento envolve a participação de grandes áreas musculares tanto dos 

membros superiores como dos membros inferiores. O facto de Hagerman, 

(1990) afirmar que o remo se apresenta como um dos desportos mais 

exigentes a nível fisiológico, aliado ao facto de os estudos nesta área em 

Portugal serem reduzidos, torna a realização deste trabalho uma mais valia, 

não só para os técnicos da modalidade como para os próprios praticantes, no 

intuito de se descobrirem e compreenderem as razões que levam à limitação 

da força aplicada e a importância da força numa regata. 

Para Mâestu (2005), o remo é um desporto de resistência de força, em 

que a performance depende da sua capacidade aeróbia e potencia anaeróbia.  

O protocolo escolhido consistiu na realização de quatro momentos 

distintos, avaliação da força máxima dos membros superiores e inferiores e a 

avaliação do tempo no remo ergómetro (de três distâncias específicas, 

quinhentos, mil e dois mil metros), sendo os testes de força realizados numa 

semana e os testes de remo ergómetro realizados após sete dias. Assim, surge 

a necessidade de compreender a performance do atleta, tanto em 

Campeonatos Nacionais como em Taças do Mundo.  

Deste modo, procuramos especular se a força máxima do atleta se 

correlaciona com a melhor marca aos dois mil metros, ou se a força relativa, 

tem uma maior influencia na obtenção de um melhor resultado.  
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O presente estudo foi estruturado em 7 capítulos, sendo o Primeiro 

Capítulo destinado a uma introdução geral sobre o tema do trabalho e sobre a 

modalidade na qual o trabalho incide. 

No Capítulo 2, Revisão Bibliográfica, incidiremos sobre os fundamentos 

teóricos que nos permitam justificar os resultados obtidos posteriormente. 

Neste capítulo abordaremos a modalidade, quer a nível geral de 

funcionamento, quer a nível de solicitações fisiológicas. Para além disso 

procuraremos distinguir os diferentes protocolos utilizados na obtenção dos 

resultados, assim como os métodos e meios para recolher os mesmos; por 

último procuraremos analisar as respostas fisiológicas resultantes de testes 

máximos realizados pelos atletas. 

No Capítulo 3 iremos referir o objectivo geral e específico do estudo. 

No Capítulo 4 explicaremos os procedimentos utilizados na realização e 

recolha dos dados provenientes dos exercícios de avaliação escolhidos. 

No Capítulo 5 procederemos à apresentação dos resultados dos 

mesmos, Discussão dos Resultados, iremos procurar, com base nos 

fundamentos teóricos expostos no capítulo 2, especular sobre as razões que 

levaram à obtenção daqueles resultados.  

No Sexto Capítulo, iremos expor as conclusões obtidas pela discussão 

dos resultados. 

No último Capítulo, 7, Bibliografia serão indexadas todas as referências 

bibliográficas utilizadas no presente estudo. 
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2. Revisão da Literatura 

O remo como actualmente o conhecemos, apareceu em Inglaterra, nos 

séculos XVIII e XIX. Era praticado por universidades, colégios e estava 

carregado por um semblante aristocrático e elitista onde poucos podiam assistir 

e ainda menos pessoas o podiam praticar. 

Antes de ser uma modalidade desportiva o remo, ou mais 

concretamente o acto de remar era utilizado por civilizações antigas tais como 

os Fenícios, os Gregos e os Vikings. O barco a remos era inicialmente utilizado 

como um meio de transporte mas cedo se notabilizou pela facilidade de 

manobrar e pela velocidade que este atingia, sendo naturalmente adaptado 

para a guerra. 

Segundo Secher (1992) a modalidade de Remo está dividida em duas 

modalidades distintas, caracterizadas pelo tipo de embarcação utilizada, o 

“Scull” e o “Shell”. 

Os barcos “Scull” são embarcações onde os atletas utilizam dois remos, 

um em cada mão como meio propulsor. Esta forma de remar pode ser 

denominada de remar em “parelhos” e existem três embarcações diferentes de 

acordo com o número de tripulantes. Mahler, Nelson e Hagerman, (1984) divide 

as embarcações segundo o número de atletas, sendo assim temos o Skiff, 

embarcação de um atleta; o Double-Scull, embarcação de 2 atletas e o 

Quadri-Scull, embarcação de 4 atletas. 

Os barcos “Shell” são embarcações onde os atletas utilizam como meio 

propulsor apenas um remo de grandes dimensões. Existem embarcações com 

dois tripulantes, quatro tripulantes e oito tripulantes, podendo existir também 

um timoneiro ao contrário dos “Sculls”. 

Deste modo podemos encontrar um Shell de dois, com ou sem 

timoneiro; Shell de quatro, com ou sem timoneiro e Shell de oito, este 

obrigatoriamente com timoneiro. Esta forma de remar com um remo pode ser 

denominada de remar em “pontas”.  
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Figura 2.1. As distintas embarcações de Remo utilizadas em competição. 

As competições de remo estão divididas em masculino e feminino e em 

categorias de ligeiros e pesados de acordo com o peso corporal dos atletas. 

Deste modo os remadores ligeiros possuem um peso corporal não 

excedente de 72.5 quilogramas (Kg) (homens) e 59 Kg (mulheres), Ribeiro 

(2002). O peso médio de um remador(a) pesado(a) internacional é cerca de 

92Kg e 79Kg respectivamente. 

Apesar do limite de peso se situar nos 59Kg para as mulheres e 72.5Kg 

para os homens a média de peso da tripulação (dois ou mais atletas) não pode 

exceder os 70Kg no escalão sénior masculino e 57Kg no escalão sénior 

feminino. 

A maioria das regatas a nível nacional e internacional é percorrida sobre 

a distância de dois mil metros. Dependendo da categoria, condições 

atmosféricas e outros factores, tais como a profundidade das águas e 

temperatura das mesmas, o tempo necessário para percorrer esta distância 

varia entre os 5 minutos e 30 segundos e os 8 minutos (Steinacker et al., 

2000). 
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2.1. Caracterização fisiológica do remo e predominância 

energética que pode determinar a performance. 

Shephard (1992) define capacidade de consumo máximo de oxigénio 

(VO2max) como a capacidade máxima do corpo em captar, transportar e 

consumir oxigénio. Powers e Howley (2000) referem que o VO2max corresponde 

à taxa máxima a que o oxigénio pode ser captado e utilizado durante um 

exercício de grande intensidade que se prolongue mais ou menos no tempo. 

O VO2max está relacionado com o débito cardíaco (Q) que é o produto da 

frequência cardíaca (FC) quer do volume sistólico (VS), com o conteúdo arterial 

de oxigénio (O2) e com a capacidade extractiva muscular diferença 

artério-venosa (a-v) (Powers e Howley 2000). 

O mesmo autor apresenta-nos a equação de Fick que determina o 

consumo máximo de oxigénio sendo deste modo representada: 

VO2max=Qmax (a-v) O2max, sendo Qmax o débito cardíaco e (a-v) O2max a 

diferença artério-venosa de oxigénio. 

O VO2max foi considerado por Howley, Brasset e Welch (1995) assim 

como por Ramsbottom (citado por Lakomy, 1993), como uma das variáveis 

mais importantes na performance desportiva, sendo um dos indicadores mais 

frequentemente utilizados nos laboratórios de fisiologia do exercício.  

Durante uma regata, o remador depende sobretudo de seu metabolismo 

aeróbio uma vez que as suas reservas energéticas anaeróbias são limitadas e 

apenas estão disponíveis para cobrir cerca de 1,5 a 2 minutos de uma prova 

(Steinacker 1994). Deste modo Riechaman et al., (2002) corroboram afirmando 

que a fonte energética recrutada para uma prova de 2000 m é de 75% aeróbia 

e 25% anaeróbia, contribuindo deste modo para realçar a importância do 

VO2máx na predição da performance no remo. 

Pelo o estudo realizado por Nevill, Lakomy e Lakomy (1992), conclui-se 

que a performance no remo está relacionada com o VO2max e com a massa 

muscular, estando estas variáveis interligadas entre si. 
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O VO2max pode ser, segundo Wilmore e Costill (1993) expresso em 

relação ao peso corporal, em mililitros de oxigénio por minuto (ml.kg-1.min-1) 

sendo denominado de VO2max relativo, mais utilizado em comparação de 

indivíduos que praticam actividades com suporte de peso, como por exemplo a 

corrida. O VO2max pode também ser expresso em litros por minuto (L.min-1) ou 

também chamado de VO2max absoluto e é utilizado em modalidades sem 

suporte de peso, como por exemplo a natação, o ciclismo (Wilmore e 

Costill,1993). 

Steinacker (1994) realça a massa muscular envolvida no remo atribuindo 

valores de 70% e refere também que os valores de VO2max de remadores de 

elite são dos mais altos já registados sendo apresentado por Secher (1992) 

valores absolutos entre os 6 e os 7,5 L.min- 1
. 

Cosgrove et al. (1999) afirmou que um remador de elite em comparação 

com fundistas de elite, possuíam um VO2max /relativo semelhante devido às 

suas massas musculares, deste modo, Secher (1990) afirma que é preferível 

expressar o VO2máx dos remadores em termos absolutos visto que o peso 

corporal é suportado pelo barco não penalizando deste modo o desempenho 

dos remadores. 

O VO2max está limitado pela capacidade do sistema cardiovascular de 

transportar o oxigénio desde os pulmões até aos músculos activos e é 

determinado pelo débito cardíaco máximo, o conteúdo arterial e a máxima 

diferença artério-venosa de oxigénio, que indica a capacidade extractiva do 

músculo e a expressão funcional do mesmo (Powers e Howley, 2000). 

Para Ekblom (1986) existem três grandes blocos condicionantes do 

VO2max sendo eles: (i) factores neurais, (ii) factores hemodinâmicos 

(bombeamento cardíaco, distribuição periférica do sangue, processamento 

intracelular) e (iii) ao nível do envolvimento (dinâmica pulmonar, condições de 

pressão parcial dos gases). 

Já Santos (2002) divide as condicionantes do VO2max em factores 

centrais e factores periféricos. 
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Nos factores centrais encontramos: (i) a capacidade de difusão 

pulmonar, (ii) o débito cardíaco máximo e (iii) a capacidade sanguínea de 

transporte de oxigénio. 

Os factores periféricos condicionantes do VO2max encontram-se 

centrados nas características do músculo-esquelético sendo: (i) composição 

muscular, (ii) perfil enzimático muscular, (iii) mioglobina, (iv) perfil mitocondrial, 

(v) densidade capilar e (vi) capacidade de difusão periférica (diferença artério-

venosa). 

Outros factores condicionantes do VO2max referidos por Santos (2002) 

são: (i) comando neural, (ii) massa muscular envolvida e (iii) idade. 

2.1.1. Limiar Anaeróbio 

Bourdon (2000) define limiar anaeróbio como a intensidade de esforço a 

partir da qual se verifica um aumento rápido na lactatemia, indicando o limite 

superior do equilíbrio entre a produção e a remoção de lactato e Hollmann 

(2001) apresenta o limiar anaeróbio como sendo o ponto de desequilíbrio entre 

a produção e a remoção do lactato. 

Santos (2002) refere como limiar anaeróbio o estágio de transição entre 

dois estados metabólicos resultantes do exercício dinâmico de longa duração, 

sendo eles: (i) uma carga pode ser mantida em steady-state durante um longo 

período, num estado global de fornecimento de energia oxidativa, caracterizado 

por uma baixa concentração de lactato resultante do equilíbrio da sua produção 

e remoção; (ii) uma carga em que é necessário uma formação inicial de lactato 

para manter a intensidade de exercício, o que acaba por se traduzir numa 

acumulação inevitável deste metabolito.  

Segundo Shephard (1998), o nível de lactato no sangue provou ser de 

extrema importância, tanto na prescrição de um treino de intensidade 

apropriado como um medidor da intensidade de esforço dos atletas em 

situações de competição, tal afirmação vem confirmar o que Denis et al., 

(1982); Gollnick et al., (1986); Sjodin et al., (1982) citado por Bourdon, (2000)  

referem acerca do limiar anaeróbio ser um indicador mais sensível das 
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adaptações ao treino, uma vez que, provou-se que em atletas de alta 

competição houve um aumento na performance de endurance e não houve 

alterações significativas no VO2max (Coyle et al., 1985; Daniels et al., 1987; 

Foster et al., 1982 citado por Bourdon, 2000). 

Relativamente a valores de lactato em milimoles por litro (mmol.L-1) no 

sangue Wasserman et al., (1973) e Kinderman et al., (1979) apresentam 

valores de 2 mmol.L-1 correspondentes ao limiar aeróbio e valores de 

 4 mmol.L-1 correspondentes ao limiar anaeróbio.  

Em relação a este limiar anaeróbio, Wolf e Roth (1987) citado por 

Shephard (1998) referem que a capacidade de endurance (power output 

medido a uma concentração de lactato de 4 mmol.L-1) é um dos melhores 

meios para prever o sucesso competitivo.  

Santo (2002) refere que o limiar anaeróbio pode ser determinado através 

da concentração sanguínea de lactato recorrendo a protocolos de incremento 

progressivo da carga e a protocolos de patamares de carga constante. 

Inicialmente o limiar anaeróbio foi determinado utilizando o segundo método, 

protocolos de carga constante chegando à conclusão que o limiar pode ser 

determinado pela intensidade caracterizada por um estado de equilíbrio 

máximo de lactato, denominado de MaxLass (Mader, 1991). 

Após a determinação do MaxLass, vários autores desenvolveram 

métodos que permitissem a detecção do MaxLass através de protocolos de 

incremento progressivo de carga funcional, como é o caso de Bunc et al.,  

(1982), Mader et al., (1976), Stegmann e Kindermann (1982) citado por Santos 

(2002). 

Secher (1990) refere a importância do esforço anaeróbio dos remadores 

na largada de uma regata de 2000 metros, salientando o contributo do regime 

anaeróbio nessa mesma prova, apresentando valores de 20% a 30% da 

energia dispendida e segundo Hagerman, (1984) o metabolismo aeróbio 

fornece entre 70% a 80% da energia necessária à realização da regata. Apesar 

da fonte energética mais solicitada ser a aeróbia, as concentrações de lactato 

(15 – 17 mmol.L-1) obtidos no final de um esforço máximo, sugerem que o 
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sistema glicolítico tem um importante papel no fornecimento de energia 

(Oliveira, 2002). 

2.1.2. Tipo de fibras musculares 

Wilmore e Costill (2001) referem a existência de dois tipos de fibras 

musculares: as de contracção lenta ou do tipo I e as de contracção rápida ou 

do tipo II. Estas segundas ainda se podem dividir em fibras do tipo a (IIa) ou do 

tipo b (IIb). 

As fibras de contracção lenta, apresentam uma velocidade de 

contracção que podem atingir os 110 milissegundos (ms) enquanto as de 

contracção rápida atingem a sua tensão máxima em 50 ms (Wilmore e Costill,  

2001). 

Um estudo realizado por Secher (1993), que procurava verificar a 

percentagem de fibras lentas em atletas de elite e em sedentários saudáveis, 

através de biopsias musculares, verificou que os atletas de elite possuíam 60 a 

80% de fibras deste tipo, contrastando com 50% em sedentários saudáveis. 

Wilmore e Costill (2001) são mais específicos e refere que a maioria dos 

músculos é composta por 50% de fibras do tipo I, 25% de fibras do tipo IIa e os 

restantes 25% são divididos entre fibras do tipo IIb e 2% a 3% de fibras IIc, 

estas últimas ainda não muito estudadas, pelo que não se sabe a sua 

participação no músculo. 

Relativamente à percentagem de fibras musculares do tipo I e tipo II 

presentes no músculo de remadores de elite, Hagerman e Staron (1983) 

referem que 75% são fibras do tipo I e 25% de fibras do tipo II. 

Em estudos posteriores Steinacker et al. (1993) afirmam que remadores 

de elite masculinos apresentam uma hipertrofia substancial tanto de fibras do 

tipo I como do tipo II nos principais músculos que contribuem para a remada, 

sendo a percentagem de fibras de contracção lenta de 70%. Steinacker (1994) 

refere que remadores de elite em comparação com os restantes possuem uma 

maior capacidade de fibras lentas (76%) e percentagens significativas inferiores 

de fibras rápidas IIa, 4% para remadores de elite e 12% para os restantes, 
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sendo o máximo registo de fibras de contracção lenta obtido em remadores de 

elite de 85%. 

A denominação do tipo de fibras, de contracção lenta ou rápida, é 

proveniente da miosina ATPase (enzima responsável pela quebra do ATP) que 

quebra a Adenosina-tri-fosfato (ATP) fornecendo assim energia ao músculo 

para a sua contracção e relaxamento. Para Wilmore e Costill (2001) existem 

duas formas de miosina ATPase, uma forma lenta, que actua nas fibras do tipo 

I e que provoca uma libertação mais lenta de energia para uso muscular, o que 

justifica o tempo de contracção de 110 ms e uma forma de miosina ATPase 

mais rápida, que actua nas fibras do tipo II, disponibilizando assim energia mais 

rapidamente fazendo com que a contracção seja de 50 ms. Hasart et al., (1988, 

citado por Shephard, 1998) realça o que anteriormente foi dito, referindo que 

remadores de elite possuem níveis elevados de enzimas aeróbias. 

As fibras tipo I, ou fibras lentas, caracterizam-se por uma elevada 

capacidade oxidativa, sendo o processamento de ATP realizado através da 

oxidação de carboidratos e gorduras, (Wilmore e Costill, 2001). 

As fibras do tipo I possuem uma maior resistência á fadiga ou seja 

possuem uma maior capacidade de actividade muscular durante um período 

prolongado. 

São recrutadas em esforços de intensidade baixa. Por seu lado as fibras 

do tipo II são mais adequadas para esforços anaeróbios, esforços de grande 

intensidade e de grande esforço muscular mas de curta duração.  

Wilmore e Costill (2001) afirmam que as fibras de contracção rápida 

apresentam um retículo sarcoplasmático mais desenvolvido do que as fibras de 

contracção lenta. Deste modo as fibras de contracção rápida apresentam uma 

maior libertação de cálcio no interior da célula muscular, factor esse, 

responsável pela maior velocidade de acção destas fibras em comparação com 

as fibras de contracção lenta, como veremos mais adiante no capítulo 

destinado à fadiga muscular.  
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A diferença de potência gerada pelas fibras tipo I relativamente às fibras 

do tipo II estão relacionadas com o número de fibras presentes numa unidade 

motora. 

Uma unidade motora é constituída por um motoneuronio simples e as 

fibras musculares que ele enerva. Uma unidade motora de contracção lenta 

possui um motoneuronio com um pequeno corpo celular que enerva entre 10 a 

180 fibras musculares. Uma unidade motora de contracção rápida por seu lado 

possui um motoneuronio com um corpo celular maior, mais axônios e enerva 

entre 300 a 800 fibras musculares (Wilmore e Costill, 2001). 

Segundo Hill (2002), o papel das características neuromusculares dos 

atletas de endurance, relacionadas com activações voluntárias neurais 

reflexas, com a biomecânica da remada, com o papel das características 

anaeróbias do atleta e com a força muscular e elasticidade, é realçado pelo 

facto desses atletas terem necessidade e consequentemente a capacidade de 

manter uma velocidade alta na embarcação durante quase todo o percurso da 

prova, ou seja, uma capacidade de aplicar uma força elevada e constante 

durante 5 a 8 minutos. Deste modo podemos inferir que os atletas da 

modalidade de remo possuem uma variedade dos dois tipos de fibras, de 

contracção rápida e de contracção lenta, com maior incidência na segunda 

referida. 

2.2. Distinguir distintos ergómetro em função da especificidade 

da modalidade 

Na busca da melhor performance dos atletas, a escolha dos ergómetros 

deve ter como princípio a especificidade da modalidade, desta forma o 

ergómetro de bicicleta deve ser usado por ciclistas, a passadeira por 

corredores e o ergómetro de remo para os remadores (Bourdon, 2000). 

Shephard (1998) refere a importância da especificidade dos ergómetros 

dizendo que testes não específicos não aferem com precisão o verdadeiro 

consumo máximo de oxigénio, especialmente em remadores de elite. 
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Apresentando aumentos na ordem dos 10% a 16% em remo ergómetro 

comparativamente com ergómetro bicicleta, provavelmente porque remar 

envolve uma maior participação muscular. A especificidade do exercício e o 

modo como este se reflecte nas alterações fisiológicas foi também estudado 

por Wiener, Garber e Manfredi (1995) num estudo envolvendo remadoras 

veteranas (mais de 27 anos) no qual era pretendido observar a performance 

numa bicicleta ergómetro e num remo ergómetro e posteriormente fazer uma 

comparação, foi verificado que o batimento cardíaco máximo das remadoras foi 

superior na bicicleta ergómetro (177 ± 9 batimentos por minuto (bpm)) 

comparando com o remo ergómetro (173 ± 11 bpm).  

No treino da modalidade de remo são utilizados dois modelos diferentes 

de ergómetro, o remo ergómetro Concept II e o remo ergómetro GjESSING. 

Hartmann e Mader (1995) referem o primeiro remo ergómetro, Concept II como 

o mais popular e acrescem que a maioria dos treinadores tendem a usar este 

ergómetro remo para testes e avaliações fisiológicas, permitindo recolher 

dados objectivos sobre a capacidade física dos atletas em vez do remo 

ergómetro GjESSING.  

Hartmann e Mader (1995) apresentam como vantagens do remo 

ergómetro Concept II em relação ao modelo GjESSING o facto de este poder 

ser adquirido a custos mais reduzidos, a sua fácil mobilidade, o facto de não 

ocupar muito espaço e a sua enorme difusão pelos clubes.  

2.3. Descrição do ciclo da remada e músculos usados na 

remada 

O remo e um desporto cíclico, em que os membros superior e inferiores 

se movimentam de forma sincronizada (Steinacker, 1993). 

A composição da remada é caracterizada por, quatro fases distintas, 

tendo em conta que todos os grandes grupos musculares contribuem para esta 

acção. O remo, é um desporto que trabalha uma quantidade maior de 

agrupamentos musculares que a maioria dos desportos. Sem descrever toda a 
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cinesiologia e a biomecânica do remo, e apenas citando alguns grupos 

musculares intervenientes em uma só remada: Tronco e Abdómen: Recto 

abdominal, trapézio, serrátil anterior, erectores da espinha, grande dorsal, 

peitoral maior, peitoral menor, rombóides. Ombro e Membro Superior: Tríceps 

braquial, flexores dos dedos e do polegar, flexores do punho, deltóide, supra-

espinhoso, coracobraquial, bíceps braquial, infra-espinhoso, subescapular, 

redondo maior, redondo menor, braquial, braquiorradial, flexor e extensor ulnar 

do carpo, pronador redondo. Quadril e Membros Inferiores: Iliopsoas, 

sartório, glúteos, isquiotibiais, gastrocnêmio, tibial anterior, quadríceps femoral, 

solear. 

Tal como Mazzone 1988, refere que a acção da remada está dividida em 

quatro parâmetros: 

 O Ataque 

 A Fase motora, que por sua vez se divide em, acção das pernas, 

balaço e a puxada dos braços. 

 O Final 

 A Recuperação (ida a frente) 

2.3.1. O Ataque  

Os músculos erectores da coluna encontram-se relaxados para permitir 

a flexão do tronco a frente, movimento este que é realizado pelos abdominais. 

O psoas e o ilíaco flexionam a pélvis e as ancas. o tronco inclina-se a frente, 

junto dos membros inferiores, os gémeos e os isquitibiais contraem enquanto 

os joelhos são flectidos. Os quadriceps alongam e assim como o recto femoral 

ajuda na flexão da anca. A dorsiflexão dos tornozelos é feita pelos tíbiais 

anteriores. O agarre do remo é realizado pelos músculos flexores dos dedos e 

braço. 
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Figura 2.3.1.1.  

2.3.1.1. Fase motora  

2.3.1.1.1. Acção das pernas (Figura 2.3.1.1.1.) 

A parte inicial da fase motora advém da potência das pernas. Os 

quadricepetes estendem os joelhos, e a flexão dos pés é realizada pelos 

músculos soleares e os gémeos. Os músculos estabilizadores da coluna 

suportam as costas. 

Todos os músculos do ombro estão contraídos. Destes, a incluir o supra 

espinhoso o infra espinhoso, sub escapular, trapézio maior e menor, assim 

como o bíceps. A escápula é estabilizada pelo serrato anterior e os músculos 

do trapézio.  
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Figura 2.3.1.1.1.1. Acção das Pernas 

2.3.1.1.2. Balanço (Figura 2.3.1.1.2.1.) 

Assim que os joelhos acabam de estender, a anca é também estendida 

pela contracção do glúteo e os gémeos. A extensão das costas é feita pela 

contracção do erector da espinha. 

A parte de cima do corpo, a flexão do cotovelo ocorre pela contracção do 

bíceps e dos rádio cubitais.  

 

Figura 2.3.1.1.2.1. Balanço 
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2.3.1.1.3. Maior ênfase dos braços (Figura 2.3.1.1.3.1.) 

Os joelhos estão totalmente estendidos. A chegada da anca a trás e 

agora completada. A parte superior do corpo está contraída e com grande força 

para finalizar o balanço. Os ombros estão descontraídos e estendidos. A parte 

superior do braço e internamente rodado pelo lato do dorso e peitoral maior. O 

Tríceps menor, o deltóide posterior, e a longa cabeça do bíceps actuam na 

junção do ombro. A escápula é rodada para baixo pelo peitoral menor e puxada 

para trás pelo trapézio e os rombóides. 

 

Figura 2.3.1.1.3.1. Maior Ênfase dos Braços 

2.3.1.1.4. O final (Figura 2.3.1.1.4.1.) 

Os joelhos e tornozelos permanecem em constantes enquanto as ancas 

completam a extensão completa. Os estensores das costas continuam em 

contracção, assim como a parte superior é rodada internamente pelo lato do 

dorso. O Tríceps estende o cotovelo ligeiramente.  
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Figura 2.3.1.1.4.1. O Final 

2.3.1.1.5. A recuperação (Ida a frente) (Figura 2.3.1.1.5.1.) 

Os braços são puxados para a frente, pelos Tríceps ate estarem os 

braços estendidos. Os deltóides anteriores contraem com o coracobraquial e 

bíceps, assim a parte superior dos braços e ligeiramente elevada assim que 

passa pelos joelhos. Os abdominais flexionam o dorso e uma vez que as mãos 

passam os joelhos, o slide começa a andar para a frente. 

 

Figura 2.3.1.1.5.1. A recuperação (Ida a frente) 
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2.4. Conceito de força  

No treino de um desportista, a força (F) cumpre diferentes funções em 

função das características do desporto em si e do momento da temporada que 

se aplica. 

Para a definição do conceito de força existem várias definições de vários 

autores, então se quisermos procurar uma definição mais consensual do 

conceito de força, teremos de recorrer ao conceito mecânico da acção, ou seja, 

uma força (F) é toda a causa capaz de modificar o estado de repouso ou de 

movimento de um corpo, traduzido por um vector. É o produto da massa (m) 

pela sua aceleração (a), F= m.a. 

Segundo Letzelter (in, Cometti 2001)a força divide-se em três grandes 

capacidades, Força máxima, que pode ser estática e dinâmica, Força 

velocidade, que por sua vez pode ser, de sprint, salto ou de lançamento, e por 

fim pode ser também Força de resistência, sprint, lançamento, tracção e 

propulsão. 

A força, para o âmbito desportivo, é entendida como a capacidade do 

musculo produzir tensão ao activar-se ou, como se entende habitualmente, ao 

contrair-se. Em relação a ultra-estrutura, a força está relacionada com o 

número de pontes cruzadas de miosina e actina e da sua interacção 

(Goldspink 1992) 

Para Harman (1993) a definição mais precisa de força é a habilidade 

para gerar tensão muscular segundo determinadas condições definidas pela 

posição do corpo, o movimento em que se aplica a força, tipo de activação e a 

velocidade de movimento. 

Para Manso (1999) a enorme variedade de desportos que se praticam 

na actualidade, é uma clara evidencia da enorme gama de situações nas que o 

músculo e obrigado a responder durante a sua prática. Podemos dizer que a 

força e uma qualidade condicional física que se manifesta de maneira diferente 

em função das necessidades da acção.  
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Ainda segundo este autor, entre as capacidades condicionais, a força 

ocupa um papel importante dentro do mundo do treino desportivo, bem como 

elemento principal do rendimento, ou assim como para realizar qualquer 

movimento. É tanta a importância da força em qualquer que seja a modalidade 

desportiva, que hoje já não faz sentido o conceito tradicional, que se equipara a 

uma figura do desportista altamente musculado. O critério especializado da 

força a um tipo de movimento é um dos avanços mais significativo que se 

produziu no estudo da força e suas diferentes manifestações. 

Para Blasco (2000) a força manifestada, aplicada, será o resultado da 

acção muscular sobre as forças externas produzidas pelo próprio corpo ou por 

um artefacto desportivo. 

No desporto esta força e medida pelo valor dado a aceleração desses 

artefactos ou pela alteração nos dinamómetros. A grande maioria dos 

treinadores não dispõe deste tipo de instrumentos e medem-na indirectamente 

através de determinados exercícios, tais como, a melhora em 1 repetição 

máxima (RM), aumento da distância vertical, exemplo um salto, o aumento da 

distância de um lançamento.  

Assim é necessário, se pretendemos realizar o transfere deste conceito 

mecânico de força, como entidade física, para definir a força produzida por um 

músculo, ele não nos serve para incluir numa mesma definição diferentes 

componentes (formas de manifestação) da força muscular. Assim, é necessário 

em primeiro lugar executar uma análise estrutural das diferentes formas de 

manifestação da força e dos factores que condicionam a capacidade de a 

produzir. 

Ainda para este autor, os treinadores não devem nunca esquecer que 1 

RM tem que considerar a força manifestada no exercício, um teste específico, a 

denominada Força Útil (o funcional). Ou seja os treinadores não devem de 

esquecer o objectivo principal do treino da força que é a melhora da força útil.  

Assim e segundo Cometti, é necessário ter em consideração e efectuar 

uma analise dos mecanismos da força, estando eles divididos em, estruturais, 

nervosos e de estiramento. 
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O primeiro requisito para que o músculo produza trabalho mecânico, e 

portanto vença uma qualquer resistência, é que ocorra um estímulo nervoso 

que desencadeie o processo de contracção muscular. Esse estímulo, é 

emanado dos centros nervosos superiores e constitui um processo voluntário, 

sendo o desencadeado da acção muscular, Cometti, G. (2001). 

A acção muscular irá produzir o alongamento/ encurtamento dos 

músculos agonistas e antagonistas, o que por sua vez, desencadeará a 

actividade dos receptores musculares e tendinosos, os quais passarão a 

desempenhar um papel importante no controlo nervoso a nível medular. Estes 

factores básicos são os que determinam a magnitude da carga e a velocidade 

do movimento, são de carácter morfológico e fisiológico: constituição da área 

muscular, constituição da fibra muscular, factores de coordenação inter e 

intramusculares e de motivação. A manifestação da força depende 

principalmente das Unidades Motoras (UM) solicitadas e da frequência de 

impulso sobre tais Unidades, o que por sua vez esta relacionado com a 

magnitude da carga e a velocidade do movimento (Badillo & Ayestarán, 2001). 

Estamos assim em presença do primeiro grande factor condicionador da 

capacidade de produção de força: O factor nervoso. 

Toda a via, não é indiferente que o músculo ou grupo muscular activado 

tenha um maior ou menor volume muscular, constituindo o grau de hipertrofia 

um dos factores condicionantes da capacidade de desenvolver força, 

particularmente força máxima. Também não será indiferente a composição 

muscular do músculo activado, o regime de contracção muscular promovido 

(isométrico, concêntrico ou excêntrico), o grau de alongamento muscular ou a 

velocidade de contracção. Estes aspectos ilustram o segundo grande factor 

condicionador da capacidade de produção de força: O factor muscular. O tipo 

de resistência exterior, o grau articular e a alavanca muscular, são outro grupo 

de factores – factores biomecânicos - que afectam a produção de força, já que 

não é indiferente, por exemplo, desenvolver força contra um peso livre ou numa 

máquina de musculação de resistência variável (Mil-Homens 2000). 
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Contudo no desporto, não interessa apenas a força aplicada em relação 

á velocidade do movimento, mas também é importante considerar a força que 

pode ser manifestada em um dado tempo e sobretudo nos períodos de tempo 

muito curtos. 

A força quase nunca se manifesta no homem de forma pura. Ou seja 

qualquer movimento é realizado pela participação, em maior ou menor numero, 

de diferentes expressões de força, já acima referidas.  

Toda a força dinâmica vem precedida de uma fase isométrica de certa 

duração e magnitude em função da resistência a ser vencida, e na maioria dos 

gestos desportivos, produz-se uma fase de alongamento - encurtamento que 

pode necessitar da participação de diferentes manifestações de força: próxima 

a máxima, isométrica, explosiva, elástica e reactiva. O exercício de competição, 

por suas características dinâmicas e cinemáticas, é o determinante das 

necessidades de força em cada situação (Badillo & Ayestarán, 2001).  

Em certos casos, uma modificação ligeira na posição ou no ângulo de 

uma articulação pode acarretar mudanças importantes na aplicação de força. 

Por exemplo a força máxima na extensão do joelho na posição sentada ocorre 

aos 160°, porem na, prensa de pernas não se vê diferença na faixa de 100 a 

140° (Verkhoshansky, 1986). Para este autor a força aumenta de 10 a 12% se 

o tronco se inclinar para trás 20 a 25% com o indivíduo sentado em posição de 

remada. 

Para a grande maioria dos desportos não e necessário desenvolver a 

força ao seu nível máximo de cada atleta, o que se procura é a força óptima 

que ofereça o maior beneficio na realização técnica e no resultado desportivo. 

Á medida que o nível competitivo aumenta, a força máxima diminui a sua 

relação com os resultados. O importante, é manter valores de força e conseguir 

a sua aplicação prática. 

A melhora da força constitui-se um grande factor em todas as 

actividades desportivas, sendo inclusive, em alguns casos, determinante. Se 

desenvolvida de forma correcta, nunca pode ser prejudicial para o desportista. 

Somente um trabalho mal orientado, em que se procure a força em si mesmo, 
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sem se considerar as características do desporto em si, podendo assim 

influenciar o rendimento de forma negativa (Badillo & Ayestarán, 2001). 

A força e a técnica estão directamente ligadas, pois o papel da força na 

boa execução técnica. Em muitos casos a falha técnica não e produzida por 

falta de coordenação mas sim por falta de força nos grupos musculares que 

intervém em uma fase concreta do movimento.  

2.4.1. Factores musculares 

Podemos dividir os factores musculares que afectam a capacidade do 

músculo produzir força em: fisiológicos, bioquímicos e mecânicos.  

2.4.2. Factores nervosos  

Se desligarmos os músculos das suas ligações nervosas, estes são 

incapazes de se contrair voluntariamente, impossibilitando a realização de 

qualquer gesto. É o sistema nervoso central que fornece o estímulo necessário 

para que os músculos possam assegurar a dinâmica do aparelho locomotor do 

ser humano. Neste sentido, o comando central envia um impulso nervoso a um 

determinado grupo muscular (enervação motora), o músculo ao contrair-se vai 

solicitar uma informação aos receptores musculares que vão ter influência na 

informação de retorno alertando permanentemente o sistema nervoso central 

dos estados de tensão e de relaxamento do músculo (enervação sensitiva).  

Com efeito, dentro dos factores nervosos que influenciam a capacidade 

do músculo produzir força, podemos distinguir aqueles que derivam do sistema 

nervoso central, e do sistema nervoso periférico. 

O sistema nervoso central dispõe de três mecanismos fundamentais 

para regular a intensidade da contracção muscular: primeiro – o número de 

unidades motoras recrutadas, segundo – a frequência de activação das 

unidades motoras, e em terceiro – a sincronização da activação das unidades 

motoras (Mil-Homens 2000). 
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Os factores nervosos periféricos estão associados aos processos de 

enervação sensitiva do músculo. Os músculos, tendões e articulações 

possuem órgãos sensorial que a sua função principal é veicular as informações 

sensitivas até ao sistema nervoso central. Estas estruturas, são estruturas 

proprioceptivas, extremamente sensíveis ao estiramento, que se encontram 

localizadas no interior do ventre muscular e do tendão, respectivamente. É em 

função dos estímulos aferentes enviados continuamente por estes receptores, 

que o córtex motor regula a resposta motora, recrutando mais ou menos UM e 

variando a frequência de estimulação dessas UM (Santos, P., sd). 

2.4.3. Factores fisiológicos e bioquímicos  

Dentro dos factores que poderemos classificar como de natureza 

fisiológica e bioquímica centraremos a nossa análise nos seguintes factores: a 

influência da área da secção transversal do músculo e a influência da 

composição muscular. 

2.4.4. Área da secção transversal do músculo 

O primeiro aspecto que influencia a capacidade de produzir força é a 

área da secção transversal do músculo, o que está intimamente associado ao 

fenómeno de hipertrofia muscular, ou seja, ao aumento do volume do músculo. 

Existe uma estreita relação entre a força e o diâmetro fisiológico do músculo. 

Neste aspecto, a força de um músculo é proporcional ao seu diâmetro 

transversal. 

As explicações sobre os mecanismos que fundamentam o aumento da 

massa muscular têm provocado alguma polémica, especialmente a discussão 

sobre a prevalência de um dos seguintes mecanismos: a hipertrofia, como o 

aumento do volume das fibras musculares e a hiperplasia como o aumento do 

número de fibras musculares, como factores responsáveis pelo aumento do 

volume da massa muscular. 

A adaptação principal a resposta de um programa de treino resistência 

de força, regular e progressivo, é o aumento da área de secção transversal do 
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músculo-esquelético, este efeito é designado por hipertrofia. A hipertrofia 

muscular conduz ao aumento da capacidade máxima para gerar força e, em 

torno desta questão, vários investigadores têm procurado determinar ao longo 

dos anos se a hipertrofia muscular induzida pelo treino é devida: (1) à 

hipertrofia das células existentes; (2) ao aumento do número de células num 

determinado músculo – efeito designado por hiperplasia; (3) a uma 

combinação destes dois efeitos – hipertrofia e hiperplasia.  

Através de análises a várias investigações e após cruzamento de vários 

dados das mesmas, mostrou-se claramente que a hipertrofia muscular é 

devida, essencialmente, ao aumento da área de secção transversal da fibra 

esquelética e não à hiperplasia. Com efeito, o número de fibras dentro de um 

músculo parece ser minimamente afectado pelo treino de força, pelo menos 

com base nos estudos em que foram utilizados mamíferos. A hipertrofia da 

célula parece, assim, ser responsável por 95-100% da hipertrofia do órgão. 

Ainda sobre este assunto, foram realizados estudos em atletas com músculos 

bem desenvolvidos, tais como culturistas e remadores, concluíam que estes 

sujeitos apresentavam um maior número de fibras comparativamente a 

indivíduos não treinados, o que, segundo os autores, poderia ser explicado por 

hiperplasia. Sendo o resultado, destas observações não confirmadas por outros 

investigadores, que consideraram que o facto de esses atletas terem mais 

fibras poderia ser, eventualmente, atribuído à selecção genética, tendo mesmo 

admitido a hipótese de que a verificar-se o fenómeno de hiperplasia, ele 

poderia levar muitos anos a ocorrer. 

O significado funcional das alterações morfológicas ocorridas num 

músculo que sofreu hipertrofia traduz-se, essencialmente, por uma maior 

capacidade para gerar força e potência. Os dados de várias investigações 

permitiram comprovar que um músculo hipertrofiado em resposta ao treino é 

capaz de movimentar uma carga sub-máxima a uma velocidade de 

encurtamento muito mais elevada, evidenciando assim um aumento na 

potência muscular. (Santos P, sd). 
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Segundo McDougall, 1986, (in, castelo et al1998), alguns autores têm 

reportado alguma evidência da existência de hiperplasia, mesmo assim, os 

estudos realizados com culturistas comparativamente com sujeitos que podem 

ser considerados "sujeitos controlo", não mostraram diferenças significativas no 

número de fibras musculares, mas sim na sua dimensão. Desta forma, apesar 

de algumas evidências científicas acerca do fenómeno da hiperplasia, no que 

diz respeito ao treino da força, o mecanismo mais importante para o aumento 

da massa muscular parece ser a hipertrofia muscular.  

2.4.5. Tipos de fibras musculares 

Para além das diferenças contrácteis, as UM diferem em muitas outras 

características funcionais, nomeadamente a velocidade de contracção, 

resistência a fadiga, dimensão, cor, motoneurónios, tensão desenvolvida... 

As fibras musculares das UM de menor dimensão, também 

denominadas de fibras Vermelhas ou de tipo I (pelo seu maior teor em 

mioglobina) estão mais adaptadas à produção de contracções lentas e de fraca 

intensidade durante longos períodos de tempo, atingindo o tétano a frequências 

de activação inferiores. São enervadas por motoneurónios (MN) de menor 

calibre, com limiares de excitabilidade mais baixos e mais sensíveis ao reflexo 

de alongamento. O seu carácter metabólico mais oxidativo permite-lhes grande 

resistência à fadiga. Essa capacidade em receber e utilizar O2 está relacionada 

com um elevado teor em mioglobina, maior número de mitocôndrias e 

respectiva actividade enzimática, e elevado número de capilares sanguíneos. 

Estas fibras são denominadas de tipo I, oxidativas, ou de contracção lenta. As 

fibras brancas tipo II, (glicolíticas ou de contracção rápida), ver figura 2.4.5.1., 

estão mais preparadas para contracções fortes e rápidas, sendo a glicólise 

anaeróbia o principal processo de produção de energia a que recorrem. As 

concentrações de fosfocreatina, miosina ATPase e enzimas glicolíticas são 

mais elevadas neste tipo de fibras. A sua capacidade em tetanizar é mais 

rápida, bem como em relaxar. Os MN que enervam este tipo de fibras são de 

maiores dimensões, com axónio mais espesso, garantindo maior velocidade de 

condução nervosa entre a medula e o músculo. Apresentam cronaxia inferior, 
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maior rapidez de transmissão na placamotora e maior capacidade do retículo 

sarcoplasmático e do sistema tubular T nos processos de libertação e 

recaptação do cálcio. (cit. Mil-Homens, 2000). 

As fibras do tipo II podem ser classificadas de , tipo IIa, tipo IIb e fibras 

IIc tendo em conta a sua actividade enzimática. As fibras tipo IIa e tipo IIb, 

embora sejam ambas de contracção rápida, podem diferenciar-se devido as 

suas capacidades oxidativas, sendo as tipo IIa mais aeróbias, que as tipo IIb, 

as fibras IIc estas últimas ainda não muito estudadas, pelo que não se sabe a 

sua participação no músculo. 

 

 
 

Figura 2.4.5.1.Representação gráfica de uma fibra tipo I (esquerda) e tipo II 

(direita) (Kristic 1983) 

2.4.6. Factores mecânicos (tipos de contracção muscular)  

Relacionado com a capacidade de produção de força muscular, e para 

além da magnitude do volume muscular e da percentagem relativa dos 

diferentes tipos de fibras musculares, a mecânica da contracção muscular 

influência de igual modo a capacidade de produção de força do músculo. 
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2.4.7. Tipos de contracção  

Quando ocorre activação muscular, os músculos desenvolvem uma 

tensão e tendem em encurtar-se, podendo ocorrer deslocamento dos 

segmentos ósseos que lhes estão associados. 

O tipo de resistência determina a existência de movimento ou não, 

existindo assim três tipos de acção muscular, acção muscular concêntrica, 

acção muscular excêntrica e acção muscular isométrica.  

Acção muscular concêntrica: quando a tensão desenvolvida pelo 

músculo é superior a resistência a vencer e ocorre um encurtamento. Esta 

acção ocorre na fase positiva (concêntrica) da maioria dos exercícios de treino 

da força, como a remada deitada ou o agachamento.  

Acção muscular excêntrica: quando a tensão desenvolvida pelo músculo 

é inferior à resistência que ele tem de vencer, apesar do músculo se tentar 

encurtar, ocorre um alongamento das fibras musculares. Este tipo de acção 

ocorre na fase negativa (excêntrica) da maioria dos exercícios de treina da 

força, como a remada deitada ou o agachamento. 

Acção muscular isométrica: se a tensão desenvolvida pelo músculo é 

igual à resistência que ele tem de vencer, o comprimento das fibras 

musculares, mantém-se essencialmente inalterado. Este tipo de acção 

muscular ocorre quando se pretende exercer força contra uma resistência 

inamovível.  

  

Figura 2.4.7.1. Exemplo de uma contracção concêntrica, excêntrica e isométrica.  

Para além destas formas de acções contrácteis musculares, há ainda a 

considerar a forma natural de funcionamento muscular. Nos movimentos da 

locomoção humana, como a marcha, a corrida e o salto, os músculos 

extensores dos membros inferiores estão periodicamente sujeitos a impactos 
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com o solo que provocam um alongamento muscular seguido de uma fase de 

encurtamento, ou seja para a grande maioria dos nossos exercícios diários o 

músculo funciona num ciclo muscular de alongamento-encortamento, 

(Mil-Homens, 2000). 

2.4.8. Tensão muscular 

A força desenvolvida pelo músculo é maior no seu comprimento de 

repouso, já que o seu número de pontes cruzadas entre a actina e a miosina é 

maior nesta posição. Á medida que o músculo se encurta ocorre uma 

diminuição das ligações entre as proteínas contrácteis porque ocorre alguma 

sobreposição dos filamentos, com uma diminuição da tensão que pode ser 

desenvolvida. De forma semelhante, se o músculo for alongado para além do 

seu comprimento de repouso, o número de pontes cruzadas vai também 

diminuindo, porque a sobreposição dos filamentos se reduz drasticamente. 

Contudo, quando um músculo é alongado, ainda que passivamente, e porque o 

seu tecido conjuntivo possui um determinado potencial elástico, há um 

acréscimo de força devido a este contributo dos factores elásticos, que actuam 

em paralelo com o material contráctil. O efeito combinado dos factores 

contrácteis e elásticos está ilustrado na figura 2.4.8.1., que apresenta a 

clássica curva da relação entre a força e o alongamento. 

 

Figura 2.4.8.1. Relação entre força e alongamento (in, castelo et al1998)  

Qualquer manifestação de força reflecte a tensão produzida no músculo. 

A tensão será as pontes cruzadas existentes para produzir força. Desta forma, 

no campo desportivo, podemos transformar tensão em força (Bosco, 1988, In 
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Badillo & Ayestarán 2001). Só mesmo no ponto de vista da Física é que 

poderia não ter existido força, numa situação de activação muscular isométrica, 

já que tal como no inicio referimos, a força mecânica iria ser igual a zero, pois 

não existe aceleração (F = m.a). 

Neste caso, é necessário ter em conta os factores que intervêm no 

processo de produção da tensão, sendo estes, concêntrico, excêntrico e 

isométrico, Velocidade e aceleração, magnitude da tensão, fases em que se 

acentua a manifestação máxima de força dentro do desenvolvimento do 

movimento e condições iniciais de execução. 

O tempo de activação está relacionado com a manifestação de força, a 

que permite maior manifestação de força é a excêntrica, depois a isométrica e 

por fim a concêntrica. Um aspecto diferenciador das três, muito importante para 

o treino é a sua relação com a velocidade. Quando a velocidade aumenta no 

(alongamento) da contracção excêntrica, a força produzida é aumentada 

exageradamente ate um certo ponto. Na contracção concêntrica ocorre o 

contrario, quanto maior a velocidade menor a força produzida. (Badillo & 

Ayestarán, 2001). Figura 2.4.8.2. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.8.2. Relação força – velocidade. 

 

Excêntrica                      

                        isométrica 

                                            Concêntrica  

Vel. Alongamento Vel. Encurtamento 

Força 
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2.4.9. Relação força tempo 

A força evolui num determinado período de tempo até conseguir 

expressar a sua maior magnitude. Assim podemos dizer que, há uma curva 

força tempo. 

Esta curva traduz a força manifestada e o tempo que se demorou a 

conseguir essa produção de força. Esta curva permite medir acções estáticas e 

dinâmicas e a força máxima estática a uma velocidade nula. Em relação ao 

treino desportivo, é pretendido, que o atleta produza força no menor tempo 

possível, sendo primário que a curva de manifestação de força ilustrada na 

figura 2.4.9.1. se desloque para a esquerda, que demonstra que o atleta teria 

produzido mais força em menos tempo. 

  

Figura 2.4.9.1. Força-tempo. 

A força evoluciona num determinado tempo até conseguir expressar a 

sua maior magnitude (intensidade). Nasce assim o conceito de 

curva-força-tempo que traduz a relação entre a força manifestada e o tempo 

necessário para a realizar (Häkkinen e Komi, 1985b).  

 

Figura 2.4.9.2. Força-tempo com treino. 
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Esta curva serve para medirmos acções estáticas e dinâmicas e a força 

máxima estática a uma velocidade nula. Relativamente ao treino desportivo, 

pretende-se que o atleta produza força no menor tempo possível, sendo 

primário procurar que a curva de manifestação de força ilustrada no gráfico 

anterior se desloque para a esquerda (Harre e Lotz, 1988), o que significaria 

que o atleta teria produzido mais força em menos tempo (Figura 2.4.9.2.).  

2.4.10. Factores biomecânicos 

Em certos ângulos de produção de força, denota-se um maior 

desenvolvimento de tensão muscular ou seja, um ângulo óptimo de contracção 

muscular, uma capacidade aumentada de produzir força, enquanto em 

angulações maiores e menores relativamente a essa posição óptima, observa-

se uma menor capacidade de produzir força. 

Todavia, se a resistência a movimentar não for, um peso livre mas sim a 

alavanca de uma máquina de musculação de resistência progressiva, de 

resistência variável ou, de um equipamento isocêntrico, o ângulo de contracção 

pode ser alterado ate pelo factor gravítico em que a variação do centro de 

gravidade, vai variar a tensão a realizar para vencer a resistência. Assim sendo 

e de uma forma breve podemos referir os aspectos de natureza biomecânica 

que mais afectam a capacidade do músculo produzir força, a saber: a influência 

que as variações angulares exercem na alavanca muscular (braço da força), na 

alavanca exterior (braço da resistência) e a influência dos diferentes tipos de 

resistências (pesos livres, máquinas de musculação, etc.) (Mil-homens, 2000). 

Blasco, 2000, refere que os treinadores não podem perder de vista 

nunca a funcionalidade do exercício, para a execução de o máximo de força útil 

aproveitada no uso do treino e ou competição. A força pode ser desenvolvida 

com exercícios de carga natural (o próprio peso), e com sobrecargas barras, 

pesos livres, caneleiras, elásticos… 

Actualmente as máquinas de força passaram a ser muito populares, mas 

o que elas trabalham essencialmente, são o grupo muscular, ou seja um 

músculo isoladamente, não o movimento complexo em si. 
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Em termos gerais podemos dizer que as máquinas estão desenhadas 

para treinar o músculo e não musculatura sinergista nem os músculos de 

sustentação, e nem se quer o mais importante que é o movimento (Zatsiorsky, 

1995, cite n Blasco 2000) 

Segundo o H. Jackson, o nosso cérebro não sabe de músculos mas sim 

de movimentos, dito de outra forma o nosso sistema nervos actua mediante 

movimentos e não mediante músculos. Este carácter e muito importante para o 

treino específico muscular. Sendo assim muito importante para o treino 

específico da força, já que os exercícios devem realizar o movimento mais 

parecido com a realidade e função da modalidade a treinar.   

2.4.11. Força Máxima 

A Força Máxima (Fmax) é, talvez, de entre as diferentes formas de 

manifestação da força, a expressão que com maior unanimidade entre os 

diferentes autores, podemos encontrar na literatura.  

Segundo Schmidtbleicher a máxima força é o valor mais alto de força 

produzido pela máxima contracção voluntaria contra uma resistência 

insuperável. Por consequente, essa força será determinante para desportos 

que necessitam de transpor grandes resistências. 

A definição de força de Schmidtbleicher, a Força absoluta descreve a 

maior força que um músculo é ou pode produzir, baseado na magnitude de 

cada ponte transversa. Esta é a máxima força que pode ser produzida 

independente do peso corporal. 

Também é conhecido que uma pessoa normal só consegue contrair 

voluntariamente cerca de 70% da sua força absoluta potencial. Estas reservas 

não são recrutáveis, embora alguns estudos com electro-estimulação no nervo 

tenham conseguido incrementar cerca de 30% a 40% da contracção muscular 

voluntaria. 

A força máxima está directamente direccionada com a massa muscular, 

mas essa relação vai-se enfraquecendo á medida que aumenta a velocidade 
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de realização do movimento, por exemplo o exercício de pressão de ombros 

com o máximo peso possível apresenta uma correlação alta como peso 

corporal do indivíduo; uma arrancada tem uma correlação média e em um 

exercício com a oposição de uma resistência pequena, a massa corporal pode, 

inclusive, resultar negativa, resultar negativa para a manifestação da força 

específica (Badillo & Ayestarán, 2001). 

Para Blasco 2000, a força máxima faz parte da força absoluta que se 

pode mobilizar voluntariamente. 

A melhor forma de valorizar a força máxima é mediante a medida 

estandardizada de contracções isométricas máximas, ou também com 

aparelhos especiais (dinamómetros, plataformas de força…). Temos de 

recordar, também, que a longitude do músculo (cada ângulo articular) 

apresenta a sua própria força máxima.  

Por Fmax podemos então entender como sendo o valor mais elevado de 

força que o sistema neuromuscular é capaz de produzir, independentemente 

do factor tempo, e contra uma resistência inamovível. Se aceitarmos esta 

definição de Fmax estaremos a dizer que ela se deve avaliar em termos 

isométricos, ainda que se possa exprimir também em termos concêntricos ou 

excêntricos. Se compararmos, num grupo de sujeitos, os valores da sua Fmax 

avaliada em termos isométricos, concêntricos e excêntricos, muito 

provavelmente, encontraremos coeficientes de correlação (r) entre estes três 

valores de Fmax, muito próximo de r=0.90, que nos levaria a dizer que a 

avaliação e o significado da Fmax em regime isométrico, concêntrico e 

excêntrico seriam muito idênticos. Em termos estritamente estatísticos esta 

conclusão afigura-se correcta, mas apenas em termos estatísticos, o que 

equivale a dizer que em termos funcionais, avaliar a Fmax em termos 

isométricos, concêntricos ou excêntricos, comporta significados diferentes.  

2.4.12. Força Absoluta  

Os limiares de mobilização de força muscular, podem ser diferenciados 

sobre motivações diferentes no treino ou sob condições mais motivadoras de 
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treino. Desta forma, um praticante altamente treinado e motivado pode e 

deverá desenvolver níveis de força muito mais superiores em relação a um 

indivíduo forte não treinado com níveis idênticos de massa muscular, Poliquin e 

Patterson (1989). 

Ainda segundo estes autores, a força absoluta é o valor de força mais 

elevado que um atleta pode produzir, independentemente do seu peso corporal 

do tempo desenvolvimento da força. O peso do corpo e a “performance” estão 

intimamente correlacionados em atletas onde a força absoluta é uma 

importante qualidade física. A força excêntrica máxima é um bom indicador do 

nível de força absoluta. 

2.4.13. Força resistência  

A força de resistência traduz a capacidade do sistema neuromuscular 

em retardar o aparecimento da fadiga em exercícios de força esta capacidade 

é um misto de força e resistência, manifestando-se em esforços de media e 

longa duração.  

O nível de Fmax influencia positivamente na força resistente. 

Podemos considerar um exemplo do remo (Mil-homens, 2000), se um 

remador a uma determinada velocidade necessita de realizar em termos 

médios cerca de 500 Newton (N) de força de remada e possui uma força 

máxima de 1000 N, então esse remador encontra-se a utilizar cerca de 50% da 

sua força máxima. Mas se o nível de força do atleta fosse só de 750 N, estaria 

a trabalhar a cerca de 67% da sua força máxima. Atingindo assim mais 

rapidamente a fadiga.  

Podemos dar um outro exemplo, semelhante, um atleta que seja capaz 

de levantar como 1 RM 100 kg, e será capaz de realizar cerca de 6 a 7 

repetições com uma carga de 75 kg, ou seja 75% do seu máximo. Contudo se 

o seu máximo for aumentado para 150 kg, uma carga de 75 kg representará 

apenas 50% do seu máximo e ele será capaz de realizar 12 a 13 repetições. 

Assim com um pequeno aumento de 50% no valor de 1 RM (100 para 150 kg) 

o aumento na força de resistência foi de 100% (6 para 12 repetições).  
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2.4.14. Força relativa 

A força relativa, por sua vez, é a máxima quantidade de peso que uma 

pessoa consegue levantar relativa ao seu peso.  

Força Relativa =
Força  Absol uta ,kg

Peso  do  Corpo ,Kg
 

A força relativa é o valor de força produzido por um atleta por unidade de 

peso corporal. Elevados níveis de força relativa são deveras importantes em 

desportos cujo os atletas têm que movimentar todo o seu peso corporal, ou a 

divisão por classes de peso como é o caso do remo. 

A força relativa é muito mais importante para um remador que a força 

máxima ou absoluta, porque num barco o aumento de peso aumenta todo o 

factor de arrasto. Um incremento na força absoluta não é um sinal de benefício 

se o peso do remador aumentar, pois ira aumentar a resistência na água.  

Quando os remadores aumentam a sua força relativa, rapidamente 

aceleram o andamento do barco, porque se aumenta a força não aumentando 

o arrasto. Por este motivo a força relativa é tão importante para o remador, do 

que a força máxima, Nolte, (2005). 

Podemos também dizer pelas comparações de dados dos saltadores em 

altura de Zatzyorski 1968, in Bompa 1999, que o incremento da força relativa é 

feito pela perda de peso, contudo se a perda de peso é uma maneira para a 

melhora da performance, o atleta terá de ser supervisionado por um 

nutricionista e por um fisiologista.  
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3. Objectivo do Estudo 

O presente estudo pretende, correlacionar as diferentes formas de 

manifestação de força, força absoluta e força relativa, tanto do agachamento 

como da remada deitada, com os testes máximos de 500 metros, 1000 metros 

e 2000 metros. 

Tentando comprovar ou verificar uma correlação entre estes parâmetros.  

3.1. Formulação de Hipóteses 

H1 - A força absoluta do agachamento, tem uma forte correlação com a 

obtenção de um bom resultado nos testes de remo ergómetro de 500, 1000 e 

2000 metros.  

H2 - Existe forte correlação entre força absoluta da remada deitada e os 

testes de 500, 1000 e 2000 metros. 

H3 - Existe correlação elevada entre força relativa do agachamento e os 

testes de 500, 1000 e 2000 metros. 

H4 - Existe forte correlação do tempo aos 500, 1000 e 2000 metros com 

a força relativa na remada deitada. 

 

 



16 
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4. Metodologia 

4.1. Constituição e Caracterização da Amostra 

A amostra escolhida para a realização deste estudo foi constituída por 

25 remadores (n=25; 23 ± 4,7 anos; 181 ± 0,058 cm; 78 ± 6,5 kg) do Real 

Clube Fluvial Portuense 17 atletas, 4 do Clube Naval Infante Dão Henrique e 4 

atletas da Selecção Nacional de remo, dois destes, remadores Olímpicos, do 

sexo masculino, de nível competitivo nacional pertencentes ao escalão Sénior, 

com experiência prática na modalidade a mais de 9 anos, realizando 7 horas 

de treinos semanais, sendo que os 25 atletas pertenciam à categoria de Pesos 

Pesados e que participaram voluntariamente nesta investigação. 

As características gerais dos atletas apresentam-se resumidas no 

Quadro 4.1.1.. 

Quadro 4.1.1. Caracterização da amostra relativamente à idade, peso, estatura. 

Os dados são apresentados em média e desvio padrão.  

4.2. Instrumentarium 

Para a realização dos protocolos de esforço de remo foi utilizado um 

remo ergómetro Concept II (Concept II, Morrisville, USA) com uma resistência 

de 5 correspondente a um Drag de 130. 

Para a realização do protocolo de aferição da força máxima dos 

membros inferiores foi utilizado uma máquina de agachamento da marca 

Paramount Fitness. 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

peso 25 78,3200 6,47894 1,29579 

altura 25 1,8080 ,05888 ,01178 

idade 25 23,7600 4,63932 ,92786 
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Para a medição da força máxima dos membros superiores foi utilizado 

uma tábua segura por dois cavaletes metálicos e uma barra de pesos 

amovíveis. 

Para a medição do peso corporal da amostra, foi utilizada uma balança 

digital da marca Phillips com a precisão de 0,1 Kg. 

Para a determinação da altura dos remadores foi utilizada uma fita 

métrica graduada em cm. 

4.2.1. Protocolos e procedimentos 

4.2.1.1. Determinação de 1 repetição máxima 

Antes de se proceder à determinação da força máxima, quer de remada 

deitada quer de agachamento, retiraram-se dados relativamente ao peso e 

altura dos remadores. 

Após este procedimento realizou-se um aquecimento geral composto por 

10 minutos no remo ergómetro a 20 remadas por minuto e 20 repetições com 

30 kg e 60 kg, no aparelho de remada deitada e agachamento 

respectivamente. 

4.2.1.2. Remada Deitada 

O exercício de remada deitada foi realizado da seguinte forma: cada 

atleta deitava-se de decúbito ventral numa prancha de madeira e segurava 

uma barra com os braços em total extensão, quando os atletas se sentissem 

preparados puxavam a barra em direcção ao peito tendo como objectivo tocar 

com esta na tábua, seguidamente largavam a barra controladamente. Os 

atletas realizaram uma superação de patamares de 5 em 5 kg alternadamente 

entre os oito, começando com um patamar inicial de 60 quilogramas. 

4.2.1.3. Agachamento 

Posteriormente seguiu-se o exercício de agachamento, este exercício foi 

realizado numa máquina da Paramount Fitness. Os atletas encontravam-se 

sentados com o ângulo do joelho a 90 graus. A barra era colocada sobre os 

ombros do atleta e após uma contagem até três o atleta realizava uma 
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extensão de pernas. Os atletas alternavam a realização do exercício com a 

superação de patamares de 10 em 10 kg inicialmente e de 5 em 5 kg numa 

fase mais avançada do exercício. O exercício de agachamento iniciou-se no 

patamar de 100 kg. 

4.2.1.4. Regata 2000 m  

Os atletas aqueceram 15 minutos no remo ergómetro, onde realizaram o 

aquecimento pré-definido para as regatas. 

A voz de largada para os 2000 m foi: “Atenção, Larga!”. Durante a 

realização dos 2000 m os atletas foram constantemente incentivados.  

Após o término da prova, os atletas, realizaram os seus treinos. 

Marcando para passado 7 dias a realização dos testes de 500 m e 1000 m. 

4.3. Procedimentos Estatísticos 

No tratamento estatístico dos dados foram utilizados como medidas 

descritivas a Média (ζ), o Desvio Padrão (Std) e a amplitude (máximo e 

mínimo). Para o tratamento de dados foi utilizado o programa SPSS Statistics, 

versão 17.0 (Agosto 23, 2008), oi utilizado um nível de p. de 0,05 para os 

testes de correlação. Usamos o teste de correlação de Spearman, 1-tailed. 
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5. Apresentação e Discussão dos Resultados 

5.1 Correlação entre força absoluta do agachamento e os 

testes de remo ergómetro, nos 500, 1000 e 2000 metros 

Analisando os dados obtidos neste estudo (Quadro 5.1.1.), é possível 

observar que a força absoluta do agachamento apresenta uma correlação 

significativa para tempos aos 500, 1000 e 2000 m, usando um nível de 

significância de 0,05. De facto verifica-se uma maior correlação entre a força 

absoluta de agachamento e os melhores tempos para distâncias mais 

reduzidas como os 500 m (r=1). Á medida que a distância aumenta a 

correlação é menor, mas ainda assim significativa, para o nível de significância 

utilizado (sig. 0,61 para 1000 m e 2000 m e r=- 0,318 e - 0,317, para os 1000 e 

2000 m, respectivamente). 

Assim sendo, para um maior nível de força absoluta, é possível obter 

uma melhor performance na realização de provas de curta distância em remo 

ergómetro. Nas provas de maiores distâncias como é o caso dos 2000 m, a 

correlação não é tão forte embora seja ainda assim um factor a ter em 

consideração, para um nível de significância de 0,05. 

Quadro 5.1.1. Correlação entre força absoluta do agachamento e os testes de 

remo ergómetro, nos 500, 1000 e 2000 metros. 

   FabsAG tempo500 tempo1000 tempo2000 

Spearman's 

rho 
FabsAG 

Coeficiente 

Correlação 
1,000 -,357

*
 -,318 -,317 

  
Sig. 

(1-tailed) 
 ,040 ,061 ,061 

*. A correlação é significativa para um nível de significância de 0.05 (1-tailed). 
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5.2. Correlação entre força absoluta da remada deitada e os 

testes de remo ergómetro, nos 500, 1000 e 2000 metros. 

Após a análise do Quadro 5.2.1 é possível constatar que a força máxima 

da remada deitada, para tempos aos 500, 1000 e 2000 m apresenta uma forte 

correlação nas três distâncias, com um r=1, para um nível de significância de 

0,05. Tal como se verificou para a força absoluta de agachamento, também na 

força absoluta de remada se verifica uma melhor correlação para distâncias 

mais curtas (r=-0,685). Á medida que a distância aumenta não se verifica 

grande discrepância nos valores, sendo que a correlação se mantém bastante 

significativa (sig.=0,001, para os 1000 e 2000 m), ao contrário do que acontecia 

para a força absoluta de agachamento.  

Podemos referir que para este grupo e tendo em conta os resultados 

obtidos, os valores de remada deitada absolutos estão fortemente 

correlacionados com a obtenção de um bom tempo. 

Quadro 5.2.1. Correlação entre força absoluta da remada deitada e os testes de 

remo ergómetro, nos 500, 1000 e 2000 metros. 

5.3. Correlação entre força relativa do agachamento e os 500, 

1000 e 2000 metros 

Podemos observar (Quadro 5.3.1.), que para a força relativa do 

agachamento nas distâncias acima referidas, não existe uma correlação, sendo 

o r=-0,109; 0,024 e -0,020 e Sig. 0,302; 0,455 e 0,463, para os 500, 1000 e 

2000 m, respectivamente.  

   fabsRM tempo500 tempo1000 tempo2000 

Spearman's 

rho 
fabsRM 

Coeficiente 

Correlação  
1,000 -,685

**
 -,600

**
 -,582

**
 

Sig. 

(1-tailed) 
. ,000 ,001 ,001 

*. A correlação é significativa para um nível de significância de 0.05 (1-tailed). 
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Esta ausência de correlação entre a força relativa de agachamento e os 

tempos para as distâncias de 500, 1000 e 2000 m poderá ser justificada com 

duas variáveis que não foram consideradas no presente estudo, 

nomeadamente o facto de sujeitos mais altos terem uma diferente bio-fisiologia, 

apresentando assim uma força de agachamento mais baixa, facto de o estudo 

ter sido realizado indoor e não na água, onde a dinâmica barco-remo é 

diferente. 

Quadro 5.3.1. Correlação entre força relativa do agachamento e os 500, 1000 e 

2000 metros. 

5.4. Correlação do tempo aos 500, 1000 e 2000 metros com a 

força relativa na remada deitada. 

Existe uma forte correlação entre os valores de força relativa de remada 

deitada e as distâncias (Quadro 5.4.1.), para um nível de significância de 0,05. 

Tal como se havia constatado para a força máxima de remada deitada, a 

correlação é total para distâncias menores e um pouco menor para 1000 e 

2000 m, sendo ainda assim bastante significativa (sig. = 0,009 e 0,008 

respectivamente).  

Quadro 5.4.1. Correlação entre a força relativa da remada deitada as distâncias de 

500, 1000 e 2000 metros. 

   FrelatiAG tempo500 tempo1000 tempo2000 

Spearman's 

rho 
FrelatiAG 

Coeficiente 

Correlação  
1,000 -,109 ,024 -,020 

Sig. 

(1-tailed) 
. ,302 ,455 ,463 

*. A correlação é significativa para um nível de significância de 0.05 (1-tailed). 

   FrelatRM tempo500 tempo1000 tempo2000 

Spearman's 

rho 
FrelatRM 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,643

**
 ,467

**
 ,477

**
 

  
Sig. (1-

tailed) 
. ,000 ,009 ,008 

*. A correlação é significativa para um nível de significância de 0.05 (1-tailed). 
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5.5. Relação entre a força absoluta e a relativa do agachamento 

e força máxima e relativa da remada deitada. 

Existe correlação uma muito forte entre estas variáveis, o que já era de 

esperar, visto que a fórmula usada para obtenção da força relativa é igual à 

força absoluta a dividir pela força relativa, ou seja, existe um r=1 

apresentando-se com valores directamente proporcionais.
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6. Conclusão 

Mediante as hipóteses formuladas no início do estudo, nomeadamente: 

H1 – Correlação entre a força absoluta do agachamento, e a obtenção de um 

bom resultado nos testes de remo ergómetro de 500, 1000 e 2000 metros, H2 - 

Correlação entre força absoluta da remada deitada e os testes de 500, 1000 e 

2000 metros, H3 - Correlação entre a força relativa do agachamento e os testes 

de 500, 1000 e 2000 metros e H4 - Correlação do tempo aos 500, 1000 e 2000 

metros com a força relativa na remada deitada, e após a realização do teste de 

Correlação de Spearman 1-tailed, para um nível de significância de 95% (0,05), 

é possível aceitar como verdadeiras a primeira, segunda e quarta hipóteses 

colocadas, uma vez que existe uma correlação evidente entre as respectivas 

variáves. 

Relativamente à terceira hipótese, não é possível aceitá-la, para um 

nível de significância de 0.05, uma vez que não se verificou uma correlação 

significativa entre as variáveis em estudo.  

Por forma a melhorar os estudos existentes nesta área, faria sentido 

realizar um estudo semelhante, mas com utilização de outros 

equipamentos/testes, por exemplo testes isocinéticos, bem como a introdução 

de novas variáveis, nomeadamente, a análise da potência das remadas no 

remo ergómetro, fazer o teste não com a análise das forças da remada deitada 

e agachamento, mas sim com a remada total (mais semelhante com a “remada 

real” do remo) estatura dos atletas, e no final comparar os valores absolutos e 

relativos obtidos com os testes realizados neste nosso estudo.  

O esforço de uma prova de 2000m, no remo, é constituída por cerca de 

70% de capacidade aeróbia, restando o resto para técnica e força. Sendo 

assim a força, ainda é uma capacidade decisiva e preponderante na realização 

de um aprova de remo, dai o nosso estudo se incidir nessa questão.  

Um dos problemas dos efeitos do treino, são a complexidade dos 

objectivos, pelas diferentes capacidades, aeróbia, anaeróbia e força de um 
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atleta, que têm de ser desenvolvidas e melhoradas. Sendo um desporto 

tipicamente de força de resistência, é necessário ter uma remada bastante forte 

e de um grande poder de produção de tenção por cada remada para suster um 

ritmo elevado aos 2000 m. 

Pode-se, concluir que a performance no remo está relacionada com o 

VO2max e com a massa muscular, estando estas variáveis interligadas entre si. 

Nolte (2005), refere que os valores relativos, principalmente os de força 

relativa, são os mais importantes para a obtenção de uma melhor performance,  

pois para este autor, os valores relativos de força significam um decréscimo no 

peso total da embarcação o que faz com que a força de arrasto seja menor 

facilitando assim a obtenção de uma melhor performance.  

Ao nível do estudo da força relativa, não é muito decisivo, pois no remo 

valores absolutos parecem estar melhor correlacionados, pois o atleta 

desloca-se em cima de um barco o que faz com que todo o seu peso seja 

distribuído pelo conjunto remador-remo-barco-água, fazendo assim uma 

grande distribuição do peso pelo conjunto, estando assim associado um maior 

volume de massa muscular a uma melhor performance.  

Segundo o nosso estudo, os valores de força relativa da remada deitada 

apresentam uma grande correlação com a obtenção de um bom tempo nas 

distâncias estudadas, em contraposição com os valores relativos ao 

agachamento, o que pode ser justificado pelo que foi referido anteriormente na 

análise dos resultados. Estes valores poderão ter mais importância, tal como 

Nolte (2005) afirma, se os testes feitos fossem realizados na água. Verifica-se 

assim que os valores absolutos se correlacionam mais do que valores relativos. 

O facto dos testes serem indoor não compreendem as forças exercidas se 

estes tivessem sido realizados na água. 

As características neuromusculares dos atletas de endurance, 

relacionadas com activações voluntárias neurais reflexas, com a biomecânica 

da remada, com o papel das características anaeróbias do atleta e com a força 

muscular e elasticidade, é realçado pelo facto desses atletas terem 

necessidade e consequentemente a capacidade de manter uma velocidade alta 
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na embarcação durante quase todo o percurso da prova, ou seja, uma 

capacidade de aplicar uma força elevada e constante durante 5 a 8 minutos. 

Deste modo podemos inferir que os atletas da modalidade de remo possuem 

uma variedade dos dois tipos de fibras, de contracção rápida e de contracção 

lenta, com maior incidência na segunda referida, não deixando de ser 

extremamente importante o desenvolvimento da primeira como vimos no nosso 

estudo. 
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