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PRAXEDES, J.  Caracterização biomecânica da conduta motora remada básica de passeio do 

esporte stand up paddle. 2015. 138 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Faculdade 

de Engenharia do Campus de Guaratinguetá, Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, 

2015. 

 

RESUMO 

 

No esporte Stand Up Paddle (SUP), o praticante posiciona-se em bipedestação sobre a 

prancha e utiliza o remo para deslocar-se no mar. Apesar do aumento do número de 

praticantes assim como da quantidade de competições desta modalidade esportiva no 

brasileiro, ainda não se sabe das características biomecânicas envolvidas na remada. Assim, 

este estudo objetivou caracterizar biomecanicamente a conduta motora remada básica de 

passeio do esporte SUP. Inicialmente foi realizado um ciclograma funcional da remada e 

interpretação cinesiológica por meio da ferramenta ADE®, mediante captura de imagem, no 

plano sagital, da remada de passeio. Em seguida, na análise videogramétrica 3D, as imagens 

foram capturadas a uma frequência de 30Hz, importadas para o computador e digitalizadas no 

software Skillspector. Na identificação do comportamento cinético da remada básica de 

passeio SUP, foram estimadas variáveis cinéticas e foram identificados os esforços gerados 

em cada mão durante a remada, através de extensômetros posicionados em cada pega do 

remo. Pode-se identificar que 65.8% do ciclo de remada correspondem ao período de 

propulsão, enquanto que os 34.2% restantes correspondem ao período de recuperação. 

Observou-se maior deslocamento angular do ombro e do cotovelo, em comparação as 

articulações da coluna, quadril, joelho e tornozelo. Em relação as características cinéticas, 

constatou-se que a Energia Cinética e a Quantidade de movimento aumentam durante a 

remada, assim como o Trabalho e o Impulso foram positivos. Deste modo, pode-se afirmar 

que a remada básica de passeio do SUP é uma conduta motora multiplanar e que as 

articulações do ombro e cotovelo são as responsáveis pelos movimentos da remada. Também 

pode-se observar que os maiores esforços gerados pelo executante são identificados na pega 

inferior. 

  

PALAVRAS – CHAVE: Stand up paddle, Biomecânica, Remada, Esporte, Bioengenharia
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PRAXEDES, J. Biomechanical characteristics of skill motor row ride basic of the sports stand 

up paddle. 2015. 138 f. Thesis (Doctorate in Mechanical Engineering) – Faculty of 

Engineering Guaratinguetá, University State Paulista, Guaratinguetá, 2015. 

 

ABSTRACT 

 

In sport Stand Up Paddle (SUP), the practitioner stands in standing position on the board and 

use the paddle to move offshore. Despite the increasing number of practitioners as well as the 

amount of competitions of this sport throughout Brazil, it is not known biomechanical 

characteristics involved in rowing. This study aimed to characterize biomechanically paddling 

basic motor conduct SUP sport ride. In this study, 24 cycles of stroke were analyzed. Initially 

it performed a functional cyclegram of stroke and kinesiology interpretation by ADE® tool 

through image capture, in sagittal plane, rice paddle. Then in 3D videogrammetric analysis, 

the images were captured at a frequency of 30Hz, imported to the computer, edited by 

Virtualdub software and scanned in Skillspector software. In identifying the kinetic behavior 

of the basic stroke SUP ride kinetic variables were estimated, and the efforts were identified 

generated in each hand during the stroke, by strain gauges positioned on each handle. It can 

be identified that 65.8% of the stroke cycle corresponding to the period of propulsion, while 

the remaining 34.2% corresponding to the recovery period. A higher angular displacement of 

the shoulder and elbow compared the joints of the spine, hip, knee and ankle. Regarding the 

kinetic characteristics, it was found that the Kinetic Energy and Momentum increase during 

stroke, as well as the Work and Impulse were positive. Thus, it can be said that the basic 

paddling SUP tour is a motor behavior multiplane and the joints of the shoulder and elbow are 

responsible for rowing movements. It may also be noted that the greatest efforts generated by 

the performer are identified in the IP, mainly from the beginning to the end of the stroke. 

 

KEYWORDS: Stand up paddle, Biomechanics, Row, Sports, Bioengineering 
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1. INTRODUÇÃO 

A perspectiva que se tem é a de que o treinamento da técnica esportiva proporciona o 

aprimoramento da habilidade motora específica para o completo desenvolvimento do atleta no 

esporte praticado.  Contudo, a qualidade do treino é produto do conhecimento da conduta 

motora, da seleção e planejamento dos métodos de treinamento, os quais proporcionarão a 

especificidade perspectivada (HERNANDES JR, 2003; TUBINO e MOREIRA, 2003). 

O treinamento de uma modalidade esportiva deve, preferencialmente, ser realizado no 

mesmo ambiente de prática real, por meio de atividades específicas que representam 

determinadas situações reais das tarefas motoras a serem cumpridas (MELO, 2001).  Porém, 

nem sempre é possível realizar o treino esportivo nos locais mais adequados, como acontece, 

por exemplo, na prática do Stand Up Paddle (SUP), onde em alguns casos, as condições do 

mar não estão apropriadas e, por conseguinte, os praticantes fazem uso de outros recursos 

para o treinamento em ambientes indoor. 

Uma das formas de resolver o problema apresentado acima consiste em criar 

condições similares às do ambiente real de prática, no que se refere às características físicas 

do local de competição, ou até mesmo aos implementos utilizados na prática; isso levaria os 

executantes a simularem a prática esportiva em condições similares às reais, tal como a 

utilização de dispositivos mecânicos que possibilite criar uma situação semelhante à do SUP. 

Há também estratégias que visam o treinamento de uma habilidade motora específica 

de uma modalidade esportiva, de modo separado dos outros componentes técnicos motores do 

esporte, como na proposta do treinamento em partes (WEINECK, 2003, MAGILL, 2000), que 

é utilizado quando um componente da técnica motora não está sendo realizado corretamente 

pelo executante ou precisa ser aperfeiçoado, para o sucesso ou evolução da tarefa de um modo 

geral.  Veja-se o caso do treinamento específico da pernada de crawl com o aluno mantendo 

uma prancha em suas mãos, no qual o indivíduo treina uma parte específica do nado 

utilizando apenas os membros inferiores (MAKARENKO, 2001, LIMA, 2009). 

No entanto, para a criação de qualquer estratégia de treino que recrie o real 

comportamento motor do indivíduo durante a prática esportiva ou o treinamento em partes, 

faz-se necessário o conhecimento específico da conduta motora a ser simulada ou treinada 

(WEINECK, 2003, PEYRÉ-TARTARUGA, KRUEL, 2006, SCHIMITZ et al 2014), com o 

intuito de realizar uma reprodução próxima das reais condições de prática. Sabe-se que este 

conhecimento específico sobre uma conduta motora pode ser identificado por distintas óticas, 
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sendo a fisiológica a mais comum dentre elas (DANTAS, 1995, TUBINO e MOREIRA, 

2003), porém, quando trata-se do treinamento da técnica motora, deve-se priorizar a 

Biomecânica para a interpretação do movimento humano (VERKHOSHANSKI, 2001, 

HERNANDES JUNIOR, 2002, WEINECK, 2003).  Neste estudo trataremos da 

caracterização biomecânica da conduta motora remada básica de passeio do esporte Stand Up 

Paddle. 

O estudo biomecânico dos padrões de movimento em cada esporte contribui para a 

obtenção de maior esclarecimento sobre a execução das tarefas motoras, ou seja, possibilita a 

obtenção de informações relevantes sobre o comportamento de variáveis biomecânicas 

importantes da conduta motora, auxiliando o Professor de Educação Física no 

desenvolvimento e prescrição de um programa de treinamento com maior especificidade 

(WEINECK, 2003, PEYRÉ-TARTARUGA, KRUEL, 2006, SCHIMITZ et al 2014), com o 

intuito de aperfeiçoar as condutas motoras inerentes ao esporte em estudo (BATISTA, 1993; 

CARNEIRO, CASTRO, 2009, SCHIMITZ et al 2014). 

 

1.1 PROBLEMA 

A carência de informações acerca dos aspectos biomecânicos das condutas motoras a 

serem realizadas em determinada prática esportiva dificulta a elaboração de exercício de 

ensino e treino o que pode resultar em consequências indesejadas ao praticante, e 

comprometer o rendimento esportivo (HAY e HEID, 1985; DONSKOI e ZATSIORSKI, 

1988; CARR, 1998; KNUDSON e MORRISSON, 2001; WEINECK, 2003; VENCESBRITO 

et al, 2011) e aumentar o risco de lesões (BURKETT e KINSMAN, 1982; CARR, 1998; 

WEINECK, 2003; MYER, FORD e HEWETT, 2004; HENSEL, PERRONI, LEAL JUNIOR, 

2008; VENCESBRITO et al, 2011). Alias, isso acontece em outras práticas, que não as 

esportivas. Burkett e Kinsman (1982) apontaram que, no ballet, uma precária qualidade de 

movimento durante a execução das tarefas envolvidas nesta prática motora pode favorecer ao 

acometimento de lesões musculoesqueléticas, pois, como relatado pelos autores, em diversos 

casos, a presença de dor nos membros inferiores, está relacionada com uma técnica motora 

inadequada. 

No entendimento de Myer, Ford e Hewett (2004) e Bates et al (2013), a análise 

biomecânica de uma habilidade motora, pode efetivamente contribuir com o aperfeiçoamento 

da execução técnica motora, resultando em uma melhora do desempenho e na redução do 

risco de ocorrência de lesões durante a prática. No karatê, por exemplo, a identificação do 
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padrão biocinemático do soco, mostrou ser um procedimento importante para estabelecer a 

especificidade do treinamento, uma vez que, auxiliou na definição de estratégias de ensino, o 

que resultou em uma melhora substancial do desempenho final, evitou erros de aprendizagem 

e preveniu a incidência de lesões nos membros superiores dos praticantes (VENCESBRITO et 

al, 2011). 

De acordo com Donskoi e Zatsiorski (1988) e Gallahue e Donnelly (2008), para uma 

atuação efetiva durante a prática esportiva, o executante deve dominar a técnica adequada de 

movimento utilizada na realização da conduta motora.  A excelência das execuções depende 

das habilidades motoras que compõem a tarefa motora e do modo como as mesmas estão 

organizadas entre elas.  Por esta razão é que em Biomecânica do Esporte estudam-se, 

detalhadamente, as particularidades de cada gesto motor e as possibilidades de seu 

aperfeiçoamento por meio de exercícios físicos diversos. 

No entendimento de Carr (1998) e Oliveira et al (2013), a análise de um movimento 

esportivo, seja ela bidimensional (2D) ou tridimensional (3D), com o intuito de identificar e 

quantificar as variáveis cinemáticas, tem como objetivo promover o melhor entendimento 

sobre as características biomecânicas relacionadas com o desempenho de aprendizes, de 

atletas de alto rendimento e de praticantes de outra natureza.  Isso porque os comportamentos 

das variáveis cinemáticas e/ou cinéticas estão relacionadas com a forma de execução do 

movimento, ou seja, descrevem o modo como as estruturas corporais comportam-se no espaço 

e as causas implicadas nesta configuração. 

Dentre as diferentes técnicas de análise quantitativa do movimento humano, a 

videogrametria (GRUEN, 1997) e dinamografia (ROBERTSON et al, 2014) são utilizadas em 

estudos de cinemática e cinética, respectivamente. No contexto da Biomecânica do esporte, 

são consideradas estratégias que visam obter uma melhor compreensão do movimento 

esportivo de interesse, de suas causas e consequências (DONSKOI e ZATSIORSKI, 1988, 

DEMPSEY et al, 2012, OLIVEIRA et al, 2013, SCHIMITZ et al, 2014), produzindo 

informações a serem utilizadas em subsequentes intervenções, as quais objetivam a melhora 

na execução de movimentos inerentes ao esporte (PAPPAS e CARPES, 2012, SCHIMITZ et 

al, 2014). Além disso, seu uso proporciona o incremento do rendimento esportivo 

(LEPORACE et al, 2013, SCHIMITZ et al, 2014) e ou redução dos riscos de lesão induzida 

pela prática (PAPPAS e CARPES, 2012; BATES et al, 2013; REYES-GUZMÁN et al, 2014, 

OLIVEIRA et al, 2013, SCHIMITZ et al, 2014). 

Estudos relacionados a corridas (CHIA et al, 2013, MASON et al, 2014, CHAMBON 

et al, 2014), saltos (COWLING, STEELE, McNAIR, 2003, LEPORACE et al, 2013, FONG 
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et al, 2014), polo aquático (CORRÊA, TEIXEIRA, GUIMARÃES JÚNIOR, 2010) e 

lançamentos (DUN et al, 2007, LOHSE, SHERWOOD, HEALY, 2010, OYAMA, 2012) são 

exemplos de situações no esporte nas quais, a análise da técnica motora, contribuiu para a 

compreensão dos mecanismos corporais utilizados para a execução dos movimentos 

analisados.  

No presente estudo será abordada a modalidade esportiva denominada Stand Up 

Paddle (SUP). O SUP é um esporte que recentemente foi introduzido na cultura esportiva do 

Brasil, tendo sido bem acolhido pela população. O reflexo disso é que o número de 

praticantes, assim como a quantidade de escolas voltadas ao ensino da modalidade, cresce a 

cada dia (ABSUP, 2014; CBSUP, 2014).  Infelizmente, como pouco é conhecido acerca das 

condutas motoras inerentes a este esporte, as estratégias de intervenção tendem a ser 

elaboradas com base no senso comum.  É escasso o número de pesquisadores que têm se 

dedicado a investigação da modalidade. Ruess et al (2013a) identificaram o comportamento 

mioelétrico dos músculos do tronco e dos membros inferiores durante a remada, e Ruess et al 

(2013b), a partir da análise da frequência cardíaca e da atividade mioelétrica da musculatura 

dos dimídios inferiores, constataram que a prática deste esporte pode tanto promover 

treinamento de natureza aeróbia quanto de equilíbrio corporal. No entanto, para além do fato 

das informações produzidas nesses estudos não estarem voltadas ao esclarecimento dos 

aspectos inerentes à técnica motora, há de se considerar que são de magnitude incipiente 

diante da quantidade de conhecimentos que demanda a condução de processos de 

ensino/treino de habilidades motoras esportivas. Em termos específicos, diferente do que 

acontece para outras modalidades (HENSEL et al, 2008; PUCCIO e MATTEI, 2008), não foi 

encontrado na literatura relatos de estudos que tenham sido executados com o objetivo de 

identificar o comportamento biocinemático e biocinético dos praticantes durante a remada de 

passeio do SUP. 

Diante desta problematização, levanta-se um questionamento: Quais as características 

biomecânicas envolvidas na remada básica de passeio do esporte SUP? 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 Caracterizar biomecanicamente a conduta motora remada básica de passeio do esporte 

SUP. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desenvolver o ciclograma funcional da remada básica de passeio utilizada na prática do 

SUP; 

 Estimar o padrão cinesiológico manifesto na remada básica de passeio do SUP; 

 Identificar o comportamento cinemático da remada básica de passeio do SUP; 

 Identificar o comportamento cinético da remada básica de passeio SUP; 

 Estimar a estrutura biomecânica básica para elaboração do padrão de movimento da 

remada básica de passeio do SUP;  

 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 No âmbito do treinamento desportivo, a análise biomecânica do gesto motor de atletas 

assume o papel fundamental de ferramenta de diagnóstico (CARR, 1998; SUBIC, HAAKE, 

2000; WEINECK, 2003).  O objetivo principal da sua utilização constitui o estudo da 

execução do movimento e neste contexto particular, na determinação do domínio da técnica 

motora (HAY, 1981, HAY e HEID, 1989, CARR, 1998), o que poderá contribuir para a 

criação de estratégias mais eficazes de treinamento. 

 No que tange ao desempenho esportivo, a caracterização biomecânica da habilidade 

motora contribuirá com o desvelamento das características cinemáticas da remada básica do 

SUP, as quais poderão ser utilizadas na determinação dos pontos fracos dos praticantes, os 

quais são aspectos motores que devem ser aprimoradas com vistas a melhor prática do esporte 

(HAY e HEID, 1985; DONSKOI e ZATSIORSKI, 1988; CARR, 1998; KNUDSON e 

MORRISSON, 2001; BAUDOUIN e HAWKINS, 2002; WEINECK, 2003; BAUDOUIN e 

HAWKINS, 2004; VENCESBRITO et al, 2011), assim como poderão ser utilizada para a 

elaboração de estratégias e equipamentos a serem utilizados no ensino e treinamento do SUP. 

 Quando refere-se ao processo de prevenção de lesões no esporte, a caracterização 

biomecânica de condutas motoras inerentes ao SUP poderá possibilitar a identificação de 

mecanismos biocinemáticos importantes na indução a quadros lesivos, assim como ocorre em 

alguns esportes, tais como tênis, basquete, corrida e voleibol (SUBIC, HAAKE, 2000, 

FAVIER et al, 2000, WANG et al, 2000, TILLMAN et al, 2004, HEWETT et al, 2005, 

KROSSHAUG et al 2007, PAPPAS et al 2007, SANTOS, PIUCCO, REIS 2007, ZAZULAK 

et al 2007, WHITING, ZERNICKE, 2009, SCHIMITZ et al, 2014). Este conhecimento 

propiciará a que estratégias e dispositivos, até mesmo de natureza ortopédica, sejam 
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elaborados e utilizados com o propósito de prevenir a instalação de lesões musculo-

esqueléticas. 

Tratando-se da cinética, a estimativa de parâmetros de cinéticos constitui uma 

estratégia interessante para o estudo do comportamento corporal (CHAFFIN, ANDERSSON 

e MARTIN, 2001, MINETTE et al, 2007).  Os resultados obtidos com este procedimento 

podem auxiliar os profissionais envolvidos, quanto aos aspectos relacionados a eficiência da 

conduta motora (HOF et al, 1993, SLAWINSKI et al, 2010, FENG et al, 2014). 

A partir da caracterização biomecânica do movimento da remada, Professores de 

Educação Física, Médicos, Fisioterapeutas, Engenheiros do Esporte e outros profissionais, 

poderão atuar no encaminhamento das ações de treinamento e os praticantes poderão 

exercitar-se com maior confiança, controle e especificidade (WEINECK, 2003, TUBINO, 

1980), possibilitando a melhora do rendimento e a redução significativa do risco de lesões. 

De acordo com Subic e Haake (2000), tanto o estudo do movimento por meio da 

Biomecânica, quanto a construção de equipamentos destinados a exercitação física, são 

atividades comuns relacionadas a vários profissionais, dentre os quais destaca-se o 

Engenheiro do Esporte, sendo este, caracterizado como o profissional capacitado a aplicar os 

conhecimentos da Física e da Matemática, cotidianamente utilizados no contexto da 

Engenharia Mecânica (ISEA, 2014), para solucionar problemas relacionados aos esportes. A 

Engenharia do Esporte é regida pela International Sports Engineering Association (ISEA), 

que consiste em associação interdisciplinar que têm a missão de fomentar o desenvolvimento 

e implementação de tecnologias de esportes, com vistas a melhorar não somente o 

desempenho atlético, mas também o quadro de segurança para a prática esportiva, 

notadamente no caso da prática esportiva de alto rendimento, tendo em vista o impacto sócio-

econômico de práticas desta natureza (ISEA, 2014). 

No que tange, especificamente, a utilização de equipamentos destinados ao 

treinamento ou exame físico, como por exemplo, um simulador de remada do SUP ou uma 

plataforma oscilatória (PRAXEDES, 2011), é de fundamental importância que seja possível 

controlar as variáveis biomecânicas inerentes à exercitação pretendida de forma a 

proporcionar melhor qualidade tanto da avaliação do desempenho (MATHEWS, 1980, 

PRAXEDES, 2011), quanto do treino, o que, certamente, resultará na obtenção de um melhor 

rendimento esportivo (WEINECK, 2003, TUBINO, 2003). 

No entanto, o grau de sucesso no processo de elaboração e de utilização de 

equipamentos que possibilitem este nível de controle está diretamente associado ao grau de 

entendimento específico que se tem acerca das condutas motoras do referido esporte, o que 
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demanda a associação entre informações acerca do indivíduo, enquanto entidade biomecânica, 

provenientes do campo de conhecimento da Educação Física, e informações acerca dos 

sistemas mecânicos a serem utilizados, oriundas do campo de conhecimento da Engenharia 

Mecânica, pois, como bem explica Norton (2004), a compreensão completa dos princípios 

básicos e dos fundamentos de engenharia é imprescindível para a projeção e desenvolvimento 

de uma máquina. Deste modo, entende-se que isso é ainda mais importante quando a máquina 

em perspectiva funcionará integrada á estrutura biomecânica funcional de seres humanos, 

neste caso, praticantes de exercício físico. 

 Estudos realizados na UNESP/FEG são exemplos da importância dos conhecimentos 

da Engenharia Mecânica aplicada à área da saúde.  Os referidos trabalhos tiveram como 

objetivo elaboração de dispositivos com distintas finalidades, tais como: mensurar e 

diagnosticar anormalidades durante o movimento biomecânico da abertura e fechamento da 

boca (CARVALHO, 2005); identificar os eventos temporais da marcha de humanos 

(GOMES, 2007); avaliar a rigidez do tornozelo (MIRANDA, 2011); identificar o risco de 

formação de úlceras plantares secundárias à sobrecarga mecânica em áreas de sensibilidade 

diminuída (BASTOS, 2011); mensurar e monitorar o comportamento cinemático dos 

estímulos perturbatórios gerados na plataforma oscilatória (PRAXEDES, 2011); investigar a 

influência de diferentes tipos de calçados e da imobilização da articulação do tornozelo sobre 

os componentes biomecânicos do equilíbrio dinâmico (SILVA, 2014) e; implementar um 

sistema de aquisição de dados de uma técnica de judô utilizando dummy, para avaliar o gesto 

motor (NAGATA, 2015). Além desses, há trabalhos que visaram o exame de eventos 

específicos, como a análise da atividade mioelétrica dos músculos lombares do profissional de 

saúde na transferência do paciente da cadeira para maca e vice-versa durante o início e o fim 

do expediente de trabalho deste profissional (BORGES, 2013); identificação de assimetrias de 

força dos membros inferiores de jogadores de futebol de alto rendimento, através do teste de 

resistência muscular unilateral e salto horizontal unipodal (LIVRAMENTO, 2014) e; 

proposição de novo método para avaliar a manipulação de cargas com base nos dados 

individuais de antropometria, postura adotada e capacidade máxima de levantamento de carga 

(OLIVEIRA, 2014). Este conjunto de investigações constitui evidência cabal do quanto é 

produtiva efetiva a contribuição da Engenharia para a solução de questões relacionadas as 

ciências da saúde. 
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1.5 DELIMITAÇÃO 

 Por meio da caracterização biomecânica da remada serão identificados os 

comportamentos cinemáticos das articulações do ombro, nos planos sagital e frontal, do 

cotovelo, da coluna, do quadril, do joelho e do tornozelo, no plano sagital, assim como o 

deslocamento linear do remo, nos planos sagital e frontal. 

 Será examinada a biomecânica da remada básica de passeio do SUP em deslocamento, 

com foco na identificação dos comportamentos cinemático, do corpo inteiro, e cinéticos, das 

mãos e do corpo. 

 

1.6 LIMITAÇÕES 

 Não será identificado o comportamento cinemático da prancha durante a remada.  Os 

dados serão coletados em uma piscina e não no mar ou na lagoa. As informações oriundas 

desta investigação poderão ser associadas com a prática recreativa do SUP em águas calmas.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:  

2.1 O ENSINO E O TREINAMENTO DE TÉCNICAS MOTORAS ESPORTIVAS 

De acordo com Matvéiev (1990), o treinamento desportivo é um processo que 

direciona o desenvolvimento esportivo de um atleta ou um grupo.  O mesmo autor 

complementa afirmando que, como fenômeno pedagógico, esta modalidade de treinamento é 

o processo especializado da Educação Física orientada, que objetiva alcançar elevados 

resultados esportivos. 

 Para Granell e Cervera (2003), o treinamento desportivo constitui a atividade 

essencial por meio da qual se pode interpretar e entender o avanço e o desenvolvimento do 

esporte moderno. Sendo assim, conduzir um processo de treino implica considerar que 

inúmeros fatores, tais como a amplitude de movimento corporal, a reserva energética, a força 

muscular aplicada e a resistência aeróbia, a flexibilidade, a motivação, o nível de 

aprendizagem e a capacidade cognitiva, influenciam para o alcance do objetivo principal.  

Esses fatores são estudados em diferentes disciplinas científicas, tais como: Psicologia, 

Fisiologia, Pedagogia e Biomecânica.  O conhecimento dessa natureza é de extrema 

relevância para o estabelecimento de um treinamento eficaz (DANTAS, 1995, WEINECK, 

2003, TUBINO e MOREIRA, 2003). 

O treinamento esportivo é norteado por princípios que asseguram a organização com 

qualidade de todo o trabalho a ser realizado.  Tais princípios servem para otimizar a escolha e 

a execução de métodos de trabalho, e dentre eles destacam-se: Princípio da Individualidade 

Biológica, Princípio da Adaptação, Princípio da Interdependência Volume-Intensidade, 

Princípio da Sobrecarga, Princípio da Ciclização, Princípio da Proporcionalidade e Princípio 

da Especificidade (VERKHOSHANSKI, 2001, TUBINO e MOREIRA, 2003, WEINECK, 

2003). 

Durante a realização do processo de treino convém estar atento não somente ao 

desenvolvimento dos fatores fisiológicos do desempenho, mas também da técnica motora.  

Como já mencionado, no treinamento esportivo perpassam diferentes tipos de fatores, tanto de 

ordem física quanto de ordem psicológica e pedagógica, sendo necessários que todos estes 

sejam abordados no ato de treino com o intuito de promover o alcance do estágio de 

desempenho ótimo na modalidade esportiva em foco.  Caso o desenvolvimento da técnica e 

das principais condutas motoras não aconteça em associação, instalar-se-á uma discrepância 
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entre o nível de condicionamento físico e de competência técnico-motora (WEINECK, 2003, 

MATVÉIEV, 1990). 

Uma das metas de um bom programa de treinamento esportivo, que preconiza a 

melhora do desempenho atlético, é o aperfeiçoamento da sua qualidade técnico-motora do 

atleta, com vistas a promover-lhe excelência na execução das habilidades motoras envolvidas 

no esporte que pratica.  Neste trabalho o treinamento da técnica esportiva constitui matéria 

central. 

Neste manuscrito adotou-se a expressão preparação técnica (MATVÉIEV, 1990) 

como sinônimo de termos que foram encontrados na literatura consultada, tais como: 

treinamento da técnica ou treinamento da técnica esportiva, ou ainda treinamento técnico 

(WEINECK, 2003) e preparo técnico (TUBINO, 1980, TUBINO e MOREIRA, 2003). A 

preparação técnica consiste no conjunto de ensinamentos, que são trabalhados com os atletas, 

acerca das condutas motoras a serem realizadas e da ação que constituem o meio adequado à 

prossecução da competição desportiva ou à execução dos treinos (MATVÉIEV, 1990). Nesse 

sentido Weineck (2003) admite que a preparação técnica baseia-se em fazer com que os 

“valores reais”, sendo este o desempenho obtido, alcancem os “valores ideais”, referente ao 

desempenho almejado ou modelo motor ideal. 

Deste modo, conclui-se que a preparação técnica pode ser definida como um processo 

de ensinamentos que objetivam desenvolver e aperfeiçoar os movimentos específicos e as 

tarefas motoras do indivíduo perante o esporte, de forma a transformá-los em gestos motores 

mais eficazes e eficientes, que possibilitem alcançar os objetivos propostos para a prática do 

esporte em foco. É desenvolvida durante todo o processo de treinamento, porém enfatizada no 

período preparatório, compreendendo a busca constante pela melhoria das técnicas motoras 

específicas do esporte foco da preparação, (TUBINO, 1980). Tais ações visam ampliar, 

sistematicamente, a aptidão física geral do atleta e os seus conhecimentos na esfera dos 

fundamentos gerais da técnica das condutas motoras, assim como em completar o arsenal de 

destrezas e técnicas motoras úteis à vida esportiva (MATVÉIEV, 1990). 

 A preparação técnica pode ser dividida em geral e específica.  A primeira prioriza 

uma formação ampla e versátil, ou seja, presta-se à aquisição de inúmeras técnicas e 

movimentos isolados, que servirão de base para o aprendizado de outros movimentos mais 

específicos e complexos, os quais se juntarão ao arsenal de movimentos já adquiridos. A 

segunda, que correspondente à parte específica, tem como objetivo o ensino específico da 

técnica, baseando-se nos movimentos treinados na instrução geral, e que serão treinados e 

aprimorados especificamente (WEINECK, 2003). Assim sendo, o ensino da técnica geral visa 
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à aquisição de diversos novos movimentos, alguns dos quais serão corrigidos, aperfeiçoados e 

complementados pelo ensino específico.  Isso demanda a escolha de métodos e programas de 

treinamento, assim como dos procedimentos que irão compor esses métodos. 

Entre a preparação técnica geral e a preparação técnica específica existe um vínculo 

semelhante ao que se observa entre as esferas analógicas da preparação física.  Porém, neste 

caso, mais do que as interações existentes entre as diversas qualidades físicas, deve 

prevalecer, sobretudo, a “transferência positiva”, ou seja, a preparação técnica geral está 

orientada para a assimilação de conhecimentos, formação da destreza e hábitos cuja posse 

contribuirá para o aperfeiçoamento técnico no esporte escolhido (VERKHOSHANSKI, 

2001).  Por outro lado, atribui-se um lugar especial à aprendizagem dos exercícios técnicos 

utilizados como meios da preparação física, já que é compreensível que, antes de empregar 

um ou outro exercício como meio de formação das qualidades esportivas, é necessário, de um 

ponto de vista da técnica, aprender a realizá-lo corretamente. 

No processo de preparação técnica específica, o atleta assimila a técnica das condutas 

motoras esportivas em treinamento, isto é, aprende a realizar os movimentos enfatizando os 

aspectos biomecânicos da habilidade motora e as ações relativas ao objeto da especialização 

esportiva, e assimila, em termos práticos, os gestos motores correspondentes, elevando-os ao 

mais alto nível de aperfeiçoamento possível (WEINECK, 1986). 

Dentre as disciplinas inseridas no processo supracitado, observa-se que a Biomecânica 

tem um papel importante no processo de treinamento da técnica esportiva.  Alias, de acordo 

com Weineck (2003), o primeiro passo para a obtenção de um modelo técnico ideal para um 

determinado tipo físico consiste, em parte, na identificação dos movimentos corporais já 

adquiridos, ou seja, aprendidos e dominados. Zartsiorsky (2000) argumenta que a 

Biomecânica tem como uma de suas funções o estudo dos movimentos aplicados aos esportes, 

quando se compromete com: a estrutura, propriedade e funções motoras do corpo do 

executante, a técnica esportiva e o aperfeiçoamento técnico do individuo (DONSKOI, 

ZATSIORSKI, 1988).  Exemplificando, pode-se citar as estratégias geradas para compreender 

os biomecanismos corporais utilizados para a manutenção do equilíbrio corporal durante a 

prática esportiva da escalada (QUAINE e MARTIN, 1999, NOÉ e MARTIN, 2001), ou para 

diminuir o risco de lesão nesta modalidade esportiva (VIGOUROUX et al, 2006, 

VIGOUROUX et al, 2008), ou para auxiliar o processo de aprendizagem e treinamento de 

uma conduta motora (VENCESBRITO et al, 2011). Por tudo isso a Biomecânica pode 

contribuir com o ensino do movimento corporal através da análise biomecânica das condutas 
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motoras executadas durante a prática esportiva, além da identificação dos elementos físico-

mecânicos inerente a tal prática esportiva.   

Neste mesmo sentido, pode-se observar a importância de outra disciplina, a 

Aprendizagem Motora, que se caracteriza por estudar o processo interno que reflete o nível de 

capacidade de performance do indivíduo, podendo ser avaliado por demonstrações de 

performances relativamente estáveis (MAGILL, 2000). 

Para que o indivíduo aprenda tarefas motoras, ele precisa engajar-se em um processo 

de tentativas de prática.  Como tendência de resultado desta prática, a capacidade do mesmo 

para executar a conduta motora desejada aumenta (SCHIMIDT e WRISBERG, 2001). 

Durante a melhoria das técnicas motoras dos atletas, os treinadores procuram conduzi-los ao 

estágio de automação na execução das condutas motoras específicas da modalidade esportiva 

em causa.  Os treinadores utilizam diferentes recursos pedagógicos para que seus atletas 

primeiramente adquiram as habilidades motoras objetivadas, para depois buscar o 

aperfeiçoamento das mesmas (TUBINO, 1980). 

No processo de ensino e aprendizagem de habilidades motoras, deve-se atentar para o 

desenvolvimento do aluno e o modo como isto ocorre.  Para tanto, faz-se necessária a 

compreensão dos estágios de aprendizagem, que foram descritos por Fitts e Posner (1967 

apud MAGILL, 1984).  O primeiro estágio é conhecido como estágio cognitivo, é 

caracterizado pela presença de uma quantidade elevada de erros durante o desempenho do 

executante, e a natureza destes erros cometidos tende a ser grosseira.  Esse estágio também 

será marcado pelo desempenho altamente inconsistente.  Apesar do executante perceber que 

está realizando algo errado, geralmente não identifica exatamente o que deve mudar na 

próxima vez para melhorar seu desempenho.  Consequentemente, ele necessitará de 

informação específica do Professor que o analisa para tentar corrigir o que está executando 

errado (MAGILL, 1984). Segundo a proposta de Fitts e Posner, o associativo é o segundo 

estágio de aprendizagem motora.  A natureza da atividade cognitiva, que caracterizou o 

estágio cognitivo, muda durante o estágio associativo.  Muitos dos elementos ou mecanismos 

básicos da habilidade motora foram aprendidos até certo ponto.  Os erros são menos 

frequentes e menos grosseiros, no que se refere à sua natureza.  Neste momento, o aprendiz 

está concentrando ou refinando a habilidade.  Ele desenvolveu uma capacidade de identificar 

alguns de seus próprios erros ao desempenhar a tarefa.  Apesar de essa capacidade em 

detecção de erros não ser perfeita, ele já está capacitado para identificar alguns de seus erros.  

Isso proporciona ao aprendiz algumas diretrizes específicas sobre como continuar sua própria 

prática motora (MAGILL, 1984). Após muita exercitação e experiência com a habilidade 
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motora, o aprendiz enquadra-se no estágio final de aprendizagem, o autônomo.  Neste 

momento, a habilidade torna-se quase automática ou habitual.  O indivíduo não tem que dar 

atenção à produção completa da habilidade, pois aprendeu a desempenhar quase toda a 

habilidade sem pensar absolutamente na mesma (MAGILL, 1984). Na fase autônoma, o 

aprendiz desenvolve a capacidade tanto para detectar seus próprios erros quanto para 

identificar que ajustes são necessárias para corrigi-los.  Nesse estágio, a variação do 

desempenho de um dia para o outro já torna-se muito pequena.  O estágio autônomo é o 

resultado de uma quantidade enorme de treinamento, e permite ao indivíduo produzir uma 

resposta sem ter que se concentrar no movimento inteiro.  Desta forma ele estará livre para 

dar atenção a outros aspectos que lhe permitirão um desempenho ótimo (MAGILL, 1984). 

Assim sendo, pode-se dizer que os professores envolvidos no processo de preparação 

técnica dos atletas devem atentar para o estágio de aprendizado desses praticantes, com o 

intuito de entender qual a melhor estratégia a ser utilizada no processo de ensino-

aprendizagem de condutas motoras. 

Aspectos específicos relacionados tanto com a Biomecânica quanto com a 

Aprendizagem Motora serão abordados mais detalhadamente nos próximos capítulos. Por ora 

é importante ter em conta que a essência do exercício orientado para dominar a técnica 

esportiva consiste na busca ininterrupta e no domínio de novos métodos motores que 

permitam aproveitar melhor as capacidades motoras do esportista nas condições concretas da 

ação motora a ser realizada.  A técnica esportiva é o elemento em alteração permanente o que 

traduz o sentido do que seja o aperfeiçoamento da habilidade motora.  Tal aperfeiçoamento 

será efetivo se visar à formação de uma estrutura de movimentos biomecanicamente objetiva, 

correspondente ao nível real da preparação física esportiva.  No seu ideal, o trabalho corrente 

com a técnica deverá objetivar, por um lado, o crescimento gradual desse nível e, por outro, a 

devida consequência no aperfeiçoamento de seus elementos (VERKHOSHANSKI, 2001). 

No que tange à verificação da melhoria dos gestos motores específicos, a avaliação 

pode ser realizada por meio de dados provenientes da análise biomecânica dos movimentos 

corporais (BUCZEK et al, 2011, POHL et al, 2012). Nesses casos a constatação da ausência 

de esforços supérfluos e desnecessários durante a execução das técnicas motoras é, sem 

dúvida, o principal indicador do êxito alcançado em um treinamento técnico (TUBINO, 

1980). Nesse sentido o uso da Biomecânica é, sem dúvida, de grande valia para a avaliação 

objetiva da técnica, pois ela viabiliza a descrição das características cinemáticas e cinéticas 

dos movimentos corporais (QUAINE, MARTIN, 1999, NOÉ, QUAINE, 2001, TESSUTTI et 

al, 2010, PRAXEDES et al, 2011), dá base ao que justifica as variações de técnica motoras, 
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auxilia no diagnóstico das possíveis consequências da escolha de um ou outro método de 

treinamento (BATISTA, 2001, LOHMAN III, SACKIRIYAS, SWEN, 2011), e identifica as 

deficiências do sistema biomecânico durante a realização das condutas motoras 

(VIGOUROUX et al, 2006, RODRIGUES et al, 2013). 

Diante do exposto é razoável supor que a organização do treinamento esportivo tem 

particularidades que devem ser observadas, para que os programas desenvolvidos possam 

seguir, sem interferências prejudiciais, nas direções traçadas, e para que sejam evitadas 

possíveis falhas inerentes ao processo.  Esses programas deverão servir de instrumentos para 

uma orientação eficaz no desenvolvimento de um processo de treinamento esportivo 

(TUBINO, 1980).  Contudo, uma das orientações mais importantes do treinamento é o 

Princípio da Especificidade, pois este princípio organizacional permite uma otimização da 

preparação dos atletas, no que diz respeito à qualidade do movimento a ser realizado no 

esporte almejado (TUBINO, op. cit.). Essa qualidade de movimento de que trata o autor é 

determinada pelo comportamento das variáveis biomecânicas inerentes a ação motora em 

foco (BARTLETT, 2007). 

 

2.2 PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE 

Neste trabalho será adotado o termo Princípio de Especificidade (TUBINO, 1980, 

DANTAS, 1995, HERNANDES JUNIOR, 2002), que também é referido na literatura 

especializada como princípio da especialização para especificação do treinamento 

(WERNECK, 1999) ou ainda Especialização (VERKHOSHANSKI, 2001). 

De acordo com Weineck (2003), em diversos tipos de esporte não se pode obter um 

elevado desempenho sem que haja uma especialização orientada e oportuna.  Assim, visando 

garantir bons resultados no âmbito esportivo, faz-se necessária a utilização e compreensão do 

princípio de adequação dos estímulos à idade e aos objetivos, e o princípio do direcionamento 

da sobrecarga, para o sucesso na especificidade do treinamento. 

No princípio de adequação à idade, observa-se que a idade biológica tem um papel 

importante na determinação da sobrecarga e do desempenho esportivo, sobretudo na infância 

e na adolescência.  A explicação para um desempenho acima da média de alguns indivíduos, 

durante a infância e a juventude, pode ser devido a seus contemporâneos não apresentarem a 

mesma idade biológica. Essa diferença maturacional, em atletas de elite, pode ser de 5 anos 

ou mais.  Como crianças e adolescentes precoces apresentam não somente maior desempenho, 

mas também uma maior responsividade a estímulos, elas devem ser treinadas de acordo com 
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suas potencialidades.  A carga de estímulos utilizada em um treinamento deve ser 

determinada de acordo com a idade cronológica, a fim de se explorar o potencial do atleta 

(WEINECK, 2003). 

O princípio da adequação à idade compreende também a utilização da fase sensível.  

Sobretudo em modalidades esportivas mais sofisticadas, que exigem grande coordenação e 

aprimorada técnica, o descuido da idade biológica pode ser um foco de futura 

descompensação.  Os melhores esquiadores aprenderam desde a infância.  Atletas bem-

sucedidos, que iniciaram sua vida esportiva mais tarde, apresentaram um perfil de 

desempenho diverso (WEINECK, 2003). 

O princípio do direcionamento da sobrecarga, denominado por Grosser et al (1986 

apud WEINECK, 2003) como princípio da primazia e da coordenação, e por Müller (1988 

apud WEINECK, 2003) como princípio da determinação do treinamento esportivo, defende 

que cada modalidade esportiva tem um perfil característico quanto à coordenação e ao 

condicionamento. 

Em um treinamento em longo prazo, tendo em vista um alto desempenho em uma 

modalidade esportiva, todos os objetivos, métodos, programas e procedimentos devem estar 

direcionados para os requisitos exigidos por tal modalidade em todas as etapas do 

treinamento.  Isso também requer uma avaliação da relação desses objetivos com o potencial 

para o desempenho, condicionado pelas capacidades, habilidades e estrutura individual do 

atleta (MÜLLER, 1988 apud WEINECK, 2003). 

O estabelecimento de um treinamento prolongado requer, portanto, uma grande 

disponibilidade de tempo e esforço a fim de se atingir o objetivo pré-determinado, e os 

exercícios escolhidos devem estar de acordo com a modalidade escolhida (Joch, 1992 apud 

WEINECK, 2003). 

O direcionamento da sobrecarga implica em uma escolha cada vez mais específica de 

método e programas de treinamento.  No início é dada prioridade a exercícios preparatórios 

gerais, que não se relacionam a capacidades específicas, como, por exemplo, a flexibilidade, e 

nem a preparação para competição.  Finalmente são adotados exercícios que simulam 

condições de uma competição através da escolha da sobrecarga apropriada (WEINECK, 

2003). 

De acordo com Verkhoshanski (2001), entendem-se como especificidade as aquisições 

estáveis de adaptação do organismo condicionadas pela especificidade motora, e as condições 

das atividades esportivas.  Essa especialização do indivíduo é uma das condições de 

desenvolvimento do processo de elevação do nível esportivo. 
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As características qualitativas e as informações quantitativas dessas aquisições 

manifestam a expressão evidente do processo de adaptação, sendo este um conjunto de 

parâmetros para o aperfeiçoamento do ser humano.  Ao mesmo tempo, elas caracterizam sua 

especificidade, condicionadas pelo tipo de atividade esportiva, bem como pelas 

particularidades de seu desenvolvimento em um período de tempo (VERKHOSHANSKI, 

2001). 

As mudanças adaptativas serão de orientação seletiva, condicionadas pela 

especificidade motora do exercício e pelas particularidades das influências externas que o 

acompanham.  Em tais condições, alguns sistemas do organismo possuem grande 

possibilidade de desenvolvimento, enquanto outros, menos, dependendo de seu papel na 

atividade motora exigida (VERKHOSHANSKI, 2001). 

A especificidade durante o treinamento de muitos anos manifesta-se de duas formas: 

uma é em relação aos grupos musculares e ao sistema fisiológico, que representa o volume 

principal do trabalho, adquirindo evidentes adaptações; a outra é em relação ao 

aperfeiçoamento funcional do organismo em geral, que é caracterizado pelo desenvolvimento 

das capacidades motoras específicas que serão indispensáveis para o êxito na atividade 

esportiva a ser praticada.  Sendo assim, trata-se da especialização do ser humano pelo 

organismo, de um lado, e pela capacidade motora, de outro (VERKHOSHANSKI, 2001). 

De acordo com Hernandes Junior (2002), para a aplicação do Princípio da 

Especificidade devem-se selecionar esforços que tenham como fonte de energia a mesma da 

atividade, para que, assim, possa desenvolver positivamente o nível de performance. 

Para o autor, além da fonte energética, devem-se levar em consideração ainda as 

características específicas da conduta motora das tarefas escolhidas para os movimentos 

específicos da atividade em questão.  Como exemplo, o autor cita a situação de um atleta de 

judô, ao qual serão aplicados treinos de musculação e corrida de longa distância, com o 

intuito de melhorar o seu desempenho. 

Exemplificando, de acordo com Hernandes Junior (op.cit.), a corrida de longa 

distância, que se caracteriza por ser um exercício aeróbio, poderá não produzir aumento no 

desempenho esportivo do judoca porque a característica fisiológica da sua prática esportiva é 

predominantemente anaeróbia; neste caso, não estaria sendo treinada a sua fonte energética 

básica. 

Já a musculação caracteriza-se por ser uma atividade anaeróbia, o que atingirá a fonte 

energética desejada; porém, não estaria atendendo o quesito da especificidade das condutas 

motoras da modalidade esportiva, pois as técnicas motoras utilizadas na musculação são 
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distintas das utilizadas no judô, sendo necessária a adaptação dos exercícios da musculação às 

necessidades específicas do judô (HERNANDES JUNIOR, op.cit.).  

Do ponto de vista do autor, a corrida de longa distância é totalmente descartável para 

melhora do desempenho, e a musculação, desde que adaptada aos movimentos específicos do 

judô, propiciará uma melhora. 

Entende-se que o grau de especificidade do treinamento é o que determina o grau de 

transferência do obtido pelo uso do exercício proposto à atividade que irá desempenhar. 

Segundo Hernandes Junior (2002), isto implica em duas possibilidades: a transferência 

positiva, quando o exercício proposto melhora o desempenho da atividade alvo, e a 

transferência negativa, quando o exercício proposto diminui ou torna-se prejudicial. 

Deste modo pode-se entender que, no Princípio da Especificidade, para um indivíduo 

aperfeiçoar a execução de um exercício ou habilidade, ele deve treinar de modo mais 

específico possível, de modo a atender às exigências biomecânicas e fisiológicas da conduta 

motora, por exemplo: para ser um bom ciclista o indivíduo deve treinar, dentre outras coisas, 

a própria pedalada (SPORT MEDICINE, 2011). 

Pode-se considerar que o Princípio da Especificidade dependerá da vertente a ser 

seguida no processo de treinamento, podendo ela ser predominantemente, fisiológica, 

biomecânica ou psicológica. 

No entanto, independentemente do enfoque aplicado ao princípio da especificidade, 

baseando-se no que já foi aludido anteriormente, sempre haverá um componente biomecânico 

significativo, pois sempre estará sendo tratado da qualidade do movimento corporal para a 

execução adequada da tarefa motora. 

Mesmo no caso em que o autor refere-se apenas aos aspectos fisiológicos para o 

desenvolvimento da especificidade (DANTAS, 1995, VERKHOSHANSKI, 2001), ou no caso 

em que os tratam como primários (HERNANDES JUNIOR, 2002), são abordados, com 

relevância, elementos que envolvem as características biomecânicas, tais como: conduta 

motora esportiva, movimento corporal e coordenação motora. 

Vê-se, portanto, que a Biomecânica é relevante em todos os conceitos de Princípio de 

Especificidade, independentemente do enfoque dado no enunciado do mesmo. Eles estão 

fortemente associados ao cumprimento das tarefas motoras, como por exemplo, quando 

prioriza-se o aperfeiçoamento de uma conduta motora, melhorando a amplitude e a 

velocidade de movimento e o torque motor realizado para a execução da tarefa (BATISTA, 

1993). Por isso é que, ao se visar a especificidade do treinamento de uma conduta motora em 
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determinado esporte, deve-se atentar e identificar quais as características cinemáticas e/ou 

cinéticas que devem ser trabalhadas no treinamento. 

Sem dúvida a correta aplicação do Princípio da Especificidade dependerá do modo 

como as atividades serão elaboradas, organizadas e desempenhadas no processo de 

treinamento.  Veja-se o caso da situação do judoca, citada por Hernandes Junior (2002), com 

a qual, em parte, discordamos. No nosso entendimento, nenhuma das duas situações, a corrida 

ou a musculação, será específica para a melhora do desempenho no judoca, embora isso não 

signifique que estas atividades não sejam benéficas, em termos gerais, ao atleta.  Pelo 

contrário, o esportista necessitará dos dois tipos de exercícios para a melhora do seu 

desempenho, o que deverá ocorrer principalmente na etapa de preparação geral.  No entanto, 

o que proporcionará o treinamento específico será a repetição das execuções de condutas 

motoras a serem aperfeiçoadas, ou seja, uma sequência de treinamentos na qual os 

movimentos específicos do judô sejam efetivamente treinados. Portanto, para tal, faz-se 

necessário que o Professor/Técnico tenha conhecimento dos padrões de movimento das 

condutas motoras envolvidas no esporte em estudo, de forma a poder identificar dos pontos 

fracos a serem especificamente melhorados.  

 

2.3 HIERARQUIA DE MOVIMENTO 

A hierarquia de movimento diz respeito à progressão do movimento, do mais simples 

para o mais complexo, relacionando os movimentos corporais em vários níveis de 

especificidade. 

O movimento corporal, basicamente, é o instrumento de trabalho do professor de 

Educação Física (SINGER, DICK, 1980). Ele usará o movimento corporal para intervir e 

dependerá da observação deste mesmo para tomar decisões (SCHIMIDT, WRISBERG, 

2001).  

A forma mais primária de mobilidade corporal é o movimento isolado, realizado sem 

nenhuma expectativa, sem propósito algum; se não há propósito para aquele movimento, não 

se cobra qualidade e não existe a possibilidade de avaliá-lo.  Este nível é o mais baixo, não em 

termos de importância, mas sim em termos de especificidade.  Exemplificando, uma flexão de 

cotovelo ou uma adução de ombro pura e simplesmente não tem nenhum significado ou 

função; um movimento fora de um contexto não é significativo, é apenas um movimento sem 

propósito. 
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Em seguida têm-se os movimentos conhecidos como reflexos e os rudimentares.  Os 

movimentos reflexos ocorrem na primeira infância (PAYNE e ISAACS, 2007).  Os 

movimentos rudimentares formam uma base importante sobre a qual as habilidades motoras 

fundamentais são desenvolvidas (GALLAHUE e OZMUN, 2005). 

Quando os movimentos estão atrelados ao alcance de seus primeiros objetivos, podem 

ser classificados como habilidade motora, a qual consiste em uma série de movimentos 

voluntários do corpo humano realizados com exatidão e precisão, designados para atingir um 

objetivo especial (GALLAHUE e OZMUN, 2005; GALLAHUE e DONNELLY, 2008).  No 

contexto das práticas esportivas, a tacada no golfe, o salto na ginástica e o chute no futebol 

são exemplo de habilidades motoras (HAY e REID, 1985, SCHIMIDT e WRISBERG, 2001).   

Os movimentos com um propósito bem geral são denominados habilidade motora 

fundamental; eles são de ordem natural do ser humano, ou seja, desenvolver-se-ão de modo 

natural, por necessidade inerente do ser vivo.  Tais habilidades podem ser exemplificadas 

como: marchar, trepar, subir e escalar.  Segundo Gallahue e Donnelly (2008), este tipo de 

habilidade motora é uma série organizada de movimentos básicos que implica a combinação 

de padrões de movimento de dois ou mais segmentos do corpo. 

As habilidades motoras fundamentais são padrões de movimentos básicos que 

começam a desenvolver-se aproximadamente no mesmo período em que a criança aprende a 

caminhar independentemente e a movimentar-se livremente pelo ambiente.  Essas habilidades 

básicas locomotoras, manipulativas e estabilizadoras passam por um processo definido e 

observável da imaturidade à maturidade.  Essa fase inclui os estágios inicial, elementar e 

maduro.  A realização do estágio maduro é influenciada grandemente pelas oportunidades 

para a prática, pelo encorajamento e pelo ensino em um ambiente que propicie o aprendizado 

(GALLAHUE e OZMUN, 2005). 

Em circunstâncias adequadas, as crianças são capazes de alcançar o estágio maduro 

por volta dos 6 anos, quando desenvolvem a maioria dos padrões de movimentos 

fundamentais (GALLAHUE e OZMUN, 2005).  As habilidades motoras fundamentais de 

crianças que estão entrando na escola muitas vezes não estão completamente desenvolvidas.  

Os anos iniciais da escola são, portanto, oportunos para o desenvolvimento das habilidades 

motoras fundamentais até níveis maduros.  Essas habilidades passarão por processos de 

melhoria e de refinamento para formar as habilidades motoras especializadas tão necessárias a 

tarefas recreativas, competitivas e da vida diária (GALLAHUE e OZMUN, 2005). 

Uma habilidade motora especializada é uma habilidade motora fundamental, ou a 

combinação de habilidades motoras fundamentais aplicadas à realização de uma atividade 
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específica relacionada ao esporte.  Portanto, as habilidades motoras fundamentais de 

contorcer o corpo e rebater um objeto podem ser aplicadas em sua forma horizontal, como na 

tacada em um jogo de beisebol ou em suas formas verticais, ao jogar golfe ou sacar uma bola 

de tênis (GALLAHUE e DONNELLY, 2008). 

A fase de habilidades motoras especializadas do desenvolvimento é, na essência, a 

evolução da fase fundamental.  Habilidades especializadas são mais precisas do que 

habilidades fundamentais, pois frequentemente envolvem a combinação de habilidades 

motoras fundamentais e requerem maior grau de precisão.  As habilidades especializadas 

envolvem três estágios relacionados.  O estágio transitório corresponde, tipicamente, ao nível 

da criança do primeiro ao quarto ano do Ensino Fundamental.  Nesse nível, as crianças estão 

envolvidas em suas primeiras experiências reais, aplicando os movimentos fundamentais ao 

esporte.  Se as habilidades fundamentais, utilizadas em uma atividade esportiva particular, 

não estão no nível maduro, a criança recorrerá a padrões elementares ou menos maduros de 

movimento.  Deveria ser óbvio que envolver crianças no refinamento de habilidades 

esportivas antes de atingirem níveis maduros de habilidade não é uma atitude sábia por parte 

dos seus treinadores (GALLAHUE e OZMUN, 2005). 

No primeiro momento, a marcha é uma habilidade motora fundamental, porque 

independe de ensino formal, e de participar de atividades formais; é uma atividade que o 

homem desenvolve pela sua própria natureza, isto, no caso de indivíduos sem nenhum 

acometimento ortopédico ou neurológico (MEINEL, 1984). 

Quando esta marcha torna-se uma forma de deslocamento mais específico, como no 

caso da marcha atlética, tem-se uma deambulação em função do objetivo maior, que é 

marchar num certo tempo com determinada qualidade.  Ou seja, a marcha atlética é uma 

habilidade motora especializada, pois é um movimento corporal que tem um objetivo 

claramente definido, no qual já existe um grau maior de especificidade. 

O indivíduo, ao chutar uma bola, pode realizar esta habilidade motora de várias 

formas; neste caso, podem-se admitir várias técnicas motoras ao movimento. 

O domínio da habilidade motora proporciona a boa utilização da técnica motora.  A 

técnica é adquirida principalmente por processos de aperfeiçoamento da coordenação de 

diversos grupamentos musculares que intervêm na conduta motora visada.  É observada uma 

grande facilidade e naturalidade nos movimentos realizados, quando ocorre o domínio da 

técnica (TANI, BENTO, PETERSEN, 2006). 

Contudo, técnica e habilidade constituem dois conceitos muito utilizados no cotidiano 

da Educação Física.  Em acordo com Tani, Bento, Petersen (2006), é muito comum observar 



39 
 

 

que estes termos são utilizados ora como sinônimos, ora como expressões de fenômenos 

nitidamente distintos.  A ambiguidade na compreensão e, consequentemente, no emprego 

desses conceitos, têm causado dificuldades na comunicação, provocando discussões no 

ambiente acadêmico e profissional. 

O termo habilidade motora pode ser utilizado para indicar duas coisas relacionadas, 

porém distintas: primeiro, um ato ou tarefa que requer movimento e que deve ser aprendida 

para ser adequadamente executada, como, por exemplo, a bandeja no basquetebol, a cortada 

no voleibol ou a bicicleta no futebol; segundo, um termo qualitativo, um indicador de 

qualidade do desempenho, isto é, uma expressão do grau de proficiência na execução do 

movimento, por exemplo: um elevado nível de habilidade é demonstrado quando um 

ceramista experiente produz um vaso, um músico reconhecido toca o violão ou um 

marceneiro profissional cerra uma madeira.  O uso diferenciado da palavra deve ser 

identificado pelo contexto da frase em que ela está inserida (TANI, BENTO, PETERSEN, 

2006). 

A técnica, por outro lado, é algo objetivo, cujas especificações podem ser expressas 

por meio da fala e da escrita, ou seja, em forma de palavras.  Técnica pode ser entendida 

como uma informação disponível previamente sobre o modo específico de alcançar um 

objetivo no meio ambiente externo, com eficiência (TANI, BENTO, PETERSEN, 2006). 

Acredita-se que a confusão entre técnica e habilidade ocorre especialmente quando a 

palavra habilidade é utilizada para indicar uma determinada tarefa motora e a técnica é 

utilizada como informação que especifica como executar essa tarefa motora.  Por exemplo, a 

bandeja no basquetebol implica uma forma específica de realizar o movimento, ou seja, sua 

execução ocorre de acordo com um padrão de movimento previamente definido.  Nesse 

sentido, quando essa especificidade não é observada, o movimento executado pode resultar 

em qualquer outra habilidade, menos bandeja (TANI, BENTO, PETERSEN, 2006). 

Após o esclarecimento de uma possível confusão entre os termos aludidos acima, 

retornamos a hierarquia de movimento.  No momento em que o indivíduo domina a técnica 

motora, o mesmo começa a realizar os movimentos com características pessoais.  Esse estilo 

motor pode ser entendido como o resultado positivo de uma busca do indivíduo por sua 

própria forma de movimento num determinado gesto.   

Deve-se atentar para o fato de que a adoção de um estilo motor somente aconteça, 

tecnicamente argumentando, após o domínio da técnica, pois o indivíduo, ao invés de 

desenvolver um estilo motor, pode criar um defeito motor, isto é, a execução indevida de uma 

técnica motora (GALLAHUE e DONNELLY, 2008). 
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O esclarecimento destes termos contribuirá para melhor desenvolvimento das 

estratégias pedagógicas durante o processo de ensino das habilidades motoras desejadas.  

Estes aspectos serão aludidos logo em seguida. 

 

2.4 O ENSINO NO ESPORTE 

O ensino pode ser considerado uma estratégia utilizada pelo professor para 

proporcionar aos seus alunos os conhecimentos necessários para o seu crescimento e 

desenvolvimento humano, o que possibilitará sua sobrevivência nos âmbitos necessários 

(LUCKESI, 2005).  No entanto, uma das preocupações é, de fato, compreender o ensino e 

todo o processo que o circunda. 

O ensino pode ser entendido como uma forma sistemática de transmissão de 

conhecimentos utilizada pelos humanos para instruir e educar seus semelhantes.  Contudo, a 

educação pode ser realizada tanto em instituições especializadas, tais como escolas e centros 

de treinamento, quanto em situações do cotidiano, intencionalmente ou não, o que nos 

possibilita afirmar que este é um processo contínuo e que se estende até o final de nossas 

vidas. 

Segundo Freire (2002), dentre outras competências, o professor, durante o processo de 

ensino, deve entender e conhecer o seu aluno, além de manter uma intima relação com os seus 

próprios estudos e aperfeiçoamento técnico, visando a melhorar a qualidade e os recursos 

utilizados em sua prática diária. 

De acordo com Tani, Bento, Petersen (2006), o ensino é uma atividade cujo desígnio 

primordial é fomentar ou ajudar alguém a aprender algo considerado como valioso para a sua 

formação e a desenvolver a sua personalidade, as suas possibilidades de compreensão e de 

ação no mundo. 

No esporte, o ensino, ou melhor, o ensino de uma habilidade motora ou de uma 

técnica motora esportiva é um tema trabalhado tanto no processo de formação de professores 

(REZER, 2010, SAAD, REZER e REZER, 2010, BATISTA, 2004) quanto na relação entre 

alunos e professores (BURKETT e KINSMAN, 1982, GALLAHUE e DONNELLY, 2008). 

No que tange as orientações acerca da técnica de movimento a ser transferida aos seus 

alunos, observa-se uma ampla variedade de seus objetivos, os quais todos culminam no 

aperfeiçoamento da técnica motora. 
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Evidências apontam para a existência das orientações específicas fornecidas aos 

alunos e atletas quanto à técnica de movimento; é um fato antigo no âmbito esportivo, sendo 

estas orientações proferidas com os mais variados objetivos propostos. 

Burkett e Kinsman (1982) desenvolveram um estudo, no qual foram elucidadas 

informações necessárias a serem emitidas aos atletas de ballet sobre a técnica de movimento 

adequada para evitar o acometimento de lesões, ou seja, a redução ou prevenção de lesões 

musculoesquelética de dançarinos poderia estar relacionada com a qualidade da informação 

transferida aos atletas.  Pois, uma precária técnica de movimento na dança poderia acarretar 

em lesões nos praticantes. 

Segundo os autores, a dor nos membros inferiores relacionada à dança era, por muitas 

vezes, tratada sintomaticamente, sem considerar os esforços repetitivos a que eram 

submetidas as articulações, devido à técnica inadequada e ao mau alinhamento articular.  Três 

síndromes patomecânicas do tornozelo, joelho e pé foram descritas, sendo elas a síndrome da 

rotação externa, a síndrome da torção interna da tíbia e a síndrome combinada.  Os autores 

enfatizaram a natureza biomecânica das patologias com o intuito de auxiliar no tratamento.  

Informações, no que diz respeito à dor relacionada com a dança, precisam ser fornecidas aos 

atletas antes que os fenômenos causadores da dor e seu tratamento possam ocorrer.  Em 

conclusão, os autores ressaltam que naquele documento não tiveram como objetivo delinear a 

técnica correta do ballet, mas sim, propor um modo de orientar o terapeuta quanto ao 

tratamento e as possíveis consequências lesivas provenientes do mau uso da técnica na dança 

pelos atletas. 

Myer, Ford e Hewett (2004) também direcionam o seu trabalho para a análise 

biomecânica do movimento com o intuito de aperfeiçoar a técnica motora e reduzir o risco de 

lesão.  Assim, objetivaram apresentar a técnica e os fundamentos da execução de exercícios 

orientados para evitar lesões no ligamento cruzado anterior, em atletas do gênero feminino.  

Os autores afirmam que atletas deste tipo têm de 4 a 6 vezes mais risco de lesão do LCA 

comparado com os seus homólogos masculinos em níveis semelhantes nos mesmos esportes.  

As atletas podem demonstrar um ou mais desequilíbrios neuromusculares, e a correção destas 

alterações é um fator importante tanto para o padrão de movimento esportivo, quanto para a 

redução de lesões no joelho.  Deste modo, chegaram a conclusão que o treinamento 

neuromuscular dinâmico, aplicado à população de alto risco, pode diminuir o risco de lesão 

no LCA e ajudar as atletas a praticar esportes sem as deficiências em longo prazo associadas a 

lesões. 
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Rice et al (2010), trabalharam sobre a temática da propulsão em cadeirantes, e 

questionavam se o treinamento e o aprimoramento técnico da impulsão de cadeirantes poderia 

diminuir os riscos de lesão nos membros superiores desta população.  A partir deste marco, 

determinaram como objetivo o desenvolvimento de uma técnica de propulsão eficiente para 

cadeiras de rodas manuais.  A elaboração do software foi baseada na aprendizagem do 

movimento, o que permitiu a apresentação de parâmetros cinemáticos e cinéticos.  Este 

software foi utilizado para treinar um usuário de cadeira de rodas com um dinamômetro, 

durante três sessões.  As medidas biomecânicas foram registradas com um SmartWheel 

durante a propulsão sobre uma superfície lisa de 50m.   

Por meio do teste foi possível melhorar a técnica de propulsão, aumentando o ângulo 

de contato, reduzindo simultaneamente a cadência e a força aplicada.  Segundo os autores, 

conclui-se que o protocolo de treinamento proposto pôde levar a mudanças favoráveis para 

técnica de propulsão manual da cadeira de rodas.  Essas mudanças poderiam limitar ou evitar 

lesões dos membros superiores entre os usuários de cadeiras de rodas manuais.  Além disso, 

muitas das técnicas baseadas na aprendizagem motora utilizadas neste estudo podem ser 

aplicadas a indivíduos em vários estágios de reabilitação, para aperfeiçoar a técnica de 

propulsão. 

Hendricks, Jordaan e Lambert (2012), apresentaram que o evento tackle no rugby 

coloca o portador da bola e o defensor em um alto risco de lesão durante o jogo. Para reduzir 

esse risco, estes fatores precisavam ser identificados.  Atitude e comportamento têm sido 

identificados como fatores de risco para lesões em outros esportes, e provavelmente também 

têm um papel importante no rugby.  Assim, o objetivo naquele  estudo foi avaliar a atitude e o 

comportamento dos jogadores durante o jogo com relação à segurança e desempenho.  

Através de um questionário foi avaliada a atitude e o comportamento, correspondendo à 

frequência e à quantidade de eventos entre jogadores da categoria júnior.    

Durante o treino e o jogo, as classificações dos jogadores foram mais altas para a 

melhora do desempenho do que para prevenção de lesões.  No entanto, um nível de 

importância foi evidente para a prevenção de lesões. Quando executam o tackle, o objetivo é 

dominar a situação de contato e evitar que o portador da bola ganhe território e permaneça 

com a bola.  Portanto, jogadores, treinadores e administradores precisam encontrar o 

equilíbrio mais adequado entre a prevenção de lesões durante o treinamento e desempenho 

esportivo.  Este processo pode ser facilitado através da modificação do equipamento atual e o 

tempo que ocorre o treinamento da técnica do tackle.  Igualmente importante, os jogadores 
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devem aprender a técnica adequada do tackle em uma idade mais jovem com ênfase na 

segurança. 

VencesBrito et al (2011), determinaram como objetivo apresentar os padrões 

cinemáticos e eletromiográficos do soco chokuzuki executados por 18 caratecas experientes 

da equipe de Portugal, e compará-los com a execução de 19 participantes sem nenhuma 

experiência de karatê.  Os dados cinemáticos e eletromiográficos foram coletados do braço e 

do antebraço durante a execução do soco específico.  Os autores identificaram que a atividade 

cinemática e neuromuscular neste soco inicia dentro de 400 ms antes do contato.  As análises 

eletromiográfica e cinemática apresentaram uma sequência de ativação antecedendo o fim do 

soco, no sentido próximo-distal, com os músculos do braço apresentando maior intensidade 

de ativação do que os músculos do antebraço.  Este tipo de estudo pode ser importante para o 

treinamento do karatê, auxiliando na definição de estratégias de ensino que levarão a um 

melhor desempenho, para evitar erros de aprendizagem e prevenir possíveis lesões que podem 

ocorrer nas extremidades superiores.  Conclui-se que os atletas de karatê mostraram um 

melhor desempenho na execução do soco choku-zuki, através do pico de velocidade angular e 

pico de atividade muscular nos instantes que antecedem o contato. 

Baseado no que foi exposto até o momento, observa-se que o adequado processo de 

ensino da técnica motora pode ser importante para a melhora do desempenho motor, além de 

poder prevenir o quadro lesivo de atletas, em vários níveis de treinamento e aprendizado.  

Contudo, ainda é necessário compreender e selecionar as estratégias voltadas para a 

aprendizagem da motora esportiva. 

 

2.5 APRENDIZAGEM MOTORA 

A profissão de ensinar requer que uma pessoa esteja diretamente envolvida em ajudar 

outros a aprenderem certas habilidades.  Neste contexto, é imprescindível a necessidade de 

determinar se a aprendizagem está ou não ocorrendo de fato (MAGILL, 1984). 

Inicialmente, pode-se entender a aprendizagem como uma mudança interna no 

indivíduo, deduzida de uma melhora relativamente permanente em seu desempenho, como 

resultado da prática.  Ao acrescentar a palavra motora, a aprendizagem estará relacionada a 

um tipo específico de aprendizagem (MAGILL, 1984), que será tratada no presente texto. 

Segundo Schimidt, Wrisberg (2001), a aprendizagem motora é um processo interno 

que reflete o nível de capacidade de desempenho do indivíduo, podendo ser avaliado por 

demonstrações de performances relativamente estáveis. 
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A aprendizagem de um fenômeno não é observável diretamente; somente pode ser 

inferida do comportamento ou do desempenho de um indivíduo.  Algumas características 

acerca daquele desempenho são indicadores-chave do desenvolvimento da aprendizagem ou 

da aquisição de uma habilidade.  A característica principal é que o desempenho da habilidade 

melhorou durante um período de tempo no qual houve prática.  O indivíduo apresentou maior 

capacidade para desempenhar a habilidade do que tinha anteriormente.  É importante notar, 

porém, que esta melhoria de desempenho deve ser marcada por certas características, que são 

relacionadas com a persistência e a variabilidade do desempenho.  O desempenho pode ser 

persistente, ou seja, relativamente constante. Como resultado da prática, a melhoria no 

desempenho não deve ser passageira.  Ao contrário, a melhora deve ter duração mais 

prolongada no tempo. 

As características supracitadas, classificadas como indicadores de desempenho, são de 

extrema importância para o sucesso do processo (HAY e HEID, 1985; KNUDSON e 

MORRISSON, 2001).  De acordo com Batista (1993), estas características podem ser os 

elementos físico-mecânicos da conduta motora.  Quando se procura identificar os fatores a 

serem controlados em um treinamento de corrida, por exemplo, para que o indivíduo atinja 

essa mudança específica, chega-se à conclusão de que são eles o deslocamento, a duração e a 

velocidade.  Assim, pode-se constatar que esses elementos a serem controlados são 

características biomecânicas espacial, temporal e espaço–temporal, respectivamente 

(ENOKA, 2000). 

O propósito, ou seja, a intenção é que a capacidade aeróbia do indivíduo melhore, 

através da corrida.  Por isso, o controle das características biomecânicas, que podem ser 

relacionadas com esse quadro específico, visa fazer com que as atividades estejam coerentes 

com a intenção que rege sua utilização (BATISTA, 1993). 

Os Professores de Educação Física e Técnicos esportivos se deparam com alguns 

questionamentos durante a sua prática.  Um deles está relacionado com o modo que uma 

habilidade motora será ensinada.  Quais as estratégias a serem utilizadas e o tempo dedicado?  

Outro questionamento pertinente diz respeito a melhor alternativa para um aprendiz praticar a 

habilidade motora.  Dentre as possibilidades, o treinamento pode ser realizado como um todo 

ou em partes (MAGILL, 1984). 

Segundo MAGILL (2000), praticar uma habilidade como um todo ajuda a sentir 

melhor o fluxo contínuo, o ritmo da tarefa e o timing de todos os componentes dos 

movimentos da conduta motora.  A prática em partes tende a reduzir a complexidade da 
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habilidade e permite que o executante reforce o desempenho de cada parte corretamente antes 

de desenvolver a prática como um todo. 

No que se refere ao ensino–aprendizagem de uma habilidade, a prática em partes, 

como foi anteriormente aludido, tem como característica a exercitação específica de uma fase 

importante do movimento que ainda não está bem desenvolvida.  Através dela, podem-se 

determinar quais das partes que compõem uma habilidade devem ser praticadas 

separadamente. 

O que norteia a escolha da prática em partes é o nível de complexidade da habilidade; 

ou seja, quando se tem uma habilidade muito complexa, no que se refere a sua execução 

motora, observa-se a necessidade de trabalhar cada parte por vez, até conseguir praticar como 

um todo, possibilitando o aprimoramento da habilidade motora em cada fase do movimento 

(MAGILL, 2000). 

Cabe ao Professor selecionar as ferramentas e as estratégias para aperfeiçoar as 

habilidades em cada fase do movimento.  Neste caso, tendo o esporte SUP como base, pode-

se indagar como será realizado o treinamento e/ou aprendizado de determinadas habilidades 

motoras inerentes ao esporte, tais como o equilíbrio e a remada. 

 

2.6 PEDAGOGIA DO ESPORTE 

A pedagogia, do ponto de vista do conteúdo, pode ser entendida como o conjunto de 

conhecimentos sistemáticos sobre o fenômeno educativo (FARIA JUNIOR, 1969).  Alguns 

anos mais a frente, o mesmo autor considerou a pedagogia tanto um todo aglutinador dos 

saberes teóricos, técnicos e normativos da educação, quanto um conjunto de disciplinas 

integradas por meio de um vínculo comum, que as uniria: o fenômeno educativo (FARIA 

JUNIOR et al, 1999). 

Segundo Gallardo (1997), a pedagogia é definida como o desenvolvimento de 

capacidades, atitudes e/ou formas de conduta e aquisição de conhecimentos como resultado 

do treinamento e/ou ensino.  Já Hoffman e Harris (2002), entendem como pedagogia, a arte 

ou ciência de ensino, que enfatiza os comportamentos de ensino e a produção da 

aprendizagem aos estudantes. 

Entretanto, a área do conhecimento pedagógico não é determinada pela soma dos 

conhecimentos gerados pelas disciplinas que a integram.  A pedagogia considera o fenômeno 

educativo em sua totalidade.  Na sua especificidade qualitativa, a pedagogia reelabora os 
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resultados daquelas disciplinas acadêmicas buscando iluminar os diferentes componentes, 

relações e generalidades do processo educacional (FARIA JUNIOR et al, 1999). 

A disciplina pedagogia da atividade física, ou do esporte, envolve o estudo acadêmico 

dos professores, treinadores e instrutores de atividade física; o estudo de como os alunos 

adquirem o conhecimento, e o estudo do currículo.  A pedagogia é atualmente vista como um 

tópico viável e importante da investigação educacional (HOFFMAN e HARRIS, 2002). 

A pedagogia do esporte, como uma subárea da Educação Física, tem sido 

desenvolvida a partir dos dois principais eixos da área: o primeiro sendo aquele que se 

fundamenta nas ciências da saúde, que é o foco principal deste manuscrito, e o outro sendo 

baseado nas referências socioculturais (SADI, 2008). 

Segundo Rufino e Darido (2011), esta disciplina tem como objetivo discutir não só as 

possibilidades de como ensinar os esportes, mas também os motivos de se ensiná-lo, nas suas 

diversas formas de manifestação. 

Diante do que foi apresentado até aqui, compreende-se que a pedagogia do esporte 

preocupa-se com aperfeiçoamento técnico do professor, para que o mesmo tenha plenas 

condições de ensinar os seus alunos, através da seleção adequada de exercícios e estratégias 

pedagógicas. 

Corroborando com esta afirmativa, segundo Tani, Bento, Petersen (2006), não é 

possível utilizar sempre os mesmos procedimentos didático-pedagógicos para o ensino dos 

esportes, necessitando a reelaboração constante de diferentes modos de ensiná-los, 

modificando as estratégias e os métodos. 

Deste modo, os profissionais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de 

habilidades motoras no esporte devem estar prontos para desenvolver novas estratégias de 

treinamento que visem ao aperfeiçoamento técnico dos seus praticantes.  No entanto, torna-se 

importante o conhecimento da conduta motora a ser ensinada, no que se refere as 

características essenciais do movimento. 
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3. BIOMECÂNICA NO ESPORTE 

Neste trabalho, será desenvolvido um projeto voltado para a caracterização 

biocinemática da remada básica inerente ao esporte SUP. Sendo assim, faz-se necessária a 

compreensão dos movimentos realizados pelo executante, os recursos motores solicitados, 

assim como, o porquê da solicitação destes gestos motores. 

A Biomecânica ajudará no preenchimento das lacunas encontradas no que tange o 

estudo do movimento.  No entanto, para compreensão de como isto se dá na Biomecânica, 

inicialmente será identificado os possíveis propósitos relacionados aos conceitos admitidos 

para esse campo científico. 

A pesquisa aplicada em Biomecânica necessita de instrumentos de medição e registro, 

visando a propiciar o entendimento dos fenômenos biomecânicos atrelados aos movimentos 

dos seres vivos em geral, muitas vezes tanto para melhoria da produção e execução desse 

próprio movimento quanto para o desenvolvimento ou aprimoramento de outros dispositivos 

utilizados no auxílio ao movimento (AMADIO e BARBANTI, 2000). 

A Biomecânica é uma ciência que possui diversas áreas de atuação em relação à 

exercitação físicas, como a melhora no desempenho, no treinamento, na técnica esportiva, 

assim como na compreensão de condutas motoras, na prevenção de lesões ou no campo da 

reabilitação ou no esporte (HALL, 2000; ZARTSIORSKY, 2000; MARCHETTI et al, 2007). 

Hochmuth (1973), afirma que a Biomecânica estuda os movimentos do homem do 

ponto de vista das leis da mecânica e aponta que a Biomecânica do movimento corporal 

esportivo tem como foco o aperfeiçoamento da técnica esportiva, fato este que ocorreu 

durante a reconstituição dos Jogos Olímpicos. 

No entendimento deste autor, no âmbito do contexto esportivo, a Biomecânica possui 

objetivos específicos, a saber: Estabelecer técnicas esportivas mais eficientes; assentar 

princípios Biomecânicos gerais das técnicas esportivas mais eficientes; desenvolver métodos 

de investigação em Biomecânica; elaborar bases biomecânicas para exercícios especiais 

voltados ao desenvolvimento da força, velocidade, agilidade corporal, grau e rigidez de 

reação. 

Para Fraccaroli (1981), no estudo Biomecânico deve-se aplicar o conhecimento das 

leis da Física à máquina humana, permitindo identificar o padrão de movimento, a determinar 

os erros e introduzir modificações para a melhor execução dos movimentos, além de ajudar a 

justificar os recursos motores observados no movimento, os esclarece em seus pormenores.  
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Em seu entendimento, somente por meio da análise mecânica dos movimentos corporais é 

possível o entendimento da execução das habilidades motoras examinadas durante o processo 

esportivo.  E finalizando seu pensamento, o autor admite que também no treinamento 

moderno científico, a análise dos movimentos proporciona grande contribuição na fase 

posterior à do condicionamento físico, a chamada fase do condicionamento técnico, na qual 

haverá o aperfeiçoamento da execução dos movimentos esportivos.  Fraccaroli (1981) 

acredita que essa disciplina possa ser integrada com a Fisiologia e a Técnica, na perspectiva 

de que tal interação proporcione aos técnicos mais uma oportunidade para aprimorar o 

treinamento de futuros atletas. 

O esclarecimento Biomecânico das condutas motoras do corpo humano possibilitaria a 

escolha de estratégias preventivas mais eficientes e o acometimento de lesões nos praticantes. 

Para Hay (1981), a Biomecânica é a ciência que examina as forças internas e externas 

que atuam no corpo e seus efeitos, ou seja, abrange as bases mecânicas da atividade biológica, 

especialmente muscular, e o estudo dos princípios e relações nela envolvidos; a aplicação das 

leis mecânicas às estruturas vivas, especialmente ao sistema motor do corpo humano. 

No que se refere a aplicabilidade prática desta ciência, o autor admite que o 

conhecimento de Biomecânica fornece as bases fundamentais, sobre as quais serão tomadas 

as decisões quanto a seleção e o uso da técnica de movimento esportivo, pois, uma vez 

estabelecida a técnica a ser utilizada, professores e treinadores defrontam-se com a tarefa de 

detectar e corrigir falhas no desempenho do atleta.  A maior dificuldade neste processo, 

mesmo sendo muitas vezes reconhecida como tal, é localizar a causa das faltas observadas.  

Wirhed (1986) aponta que a Biomecânica tem como tarefa a descrição de exercícios 

esportivos com o auxílio das leis da Mecânica.  Segundo o autor, as informações obtidas 

mediante a aplicação de alguns conceitos da mecânica a prática esportiva devem colaborar, 

para que o professor entenda melhor como e por que um exercício deve ser executado de um 

determinado modo. 

De acordo com Weineck (2003), baseando-se em Rieder (1972), a Biomecânica 

contribui consideravelmente para captar objetivamente os aspectos, sobretudo acerca da 

dimensão quantitativa das características biomecânicas do movimento humano.  O autor 

afirma ainda que a Biomecânica permite a avaliação objetiva da técnica, a descrição das 

características cinemáticas e cinéticas, justifica as variações da técnica, permitindo deduzir as 

consequências da escolha dos meios de treinamento, e identifica as deficiências do sistema 

biomecânico. 
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A Biomecânica pode ser considerada como uma disciplina preocupada com o estudo 

anatômico, fisiológico e mecânico do movimento do homem e dos seus segmentos corporais.  

Quando se refere à Biomecânica do esporte, no qual enfatiza o estudo da Técnica Desportiva, 

pode-se entender que os conhecimentos de tal disciplina têm sido utilizados com propósito de 

desenvolver novas formas de execução dos movimentos ou de realizar determinados esportes 

(SETTINERI, 1988). 

Donskoi e Zatsiorski (1988) esclarecem que a tarefa geral do estudo dos movimentos 

do homem pela biomecânica esportiva consiste em avaliar a efetividade da aplicação das 

forças para realizar a execução mais perfeita do objetivo determinado.  As tarefas da 

biomecânica esportiva consistem no estudo das seguintes questões fundamentais: a) estrutura, 

propriedade e funções motoras do corpo do esportista; b) técnica esportiva racional e c) 

aperfeiçoamento técnico do esportista. 

Os autores complementam dizendo que a fundamentação biomecânica da preparação 

técnica dos esportistas pressupõe na determinação de particularidades e do nível de 

preparação dos praticantes; na planificação de uma técnica esportiva racional; na seleção de 

exercícios auxiliares e no desenvolvimento de meios especiais de treinamento para a 

preparação técnica e física especial, e na valorização dos meios de treinamento que se 

utilizam e no controle de sua efetividade. 

Na concepção de Carr (1998), a Biomecânica pode ser entendida como a ciência que 

possibilita a compreensão dos princípios da mecânica com o intuito de auxiliar na obtenção de 

um melhor desempenho esportivo.  O autor continua seu raciocínio afirmando que a 

importância do conhecimento de mecânica para uma compreensão das técnicas no esporte, na 

dança, na reabilitação, assim como em todo o movimento humano, é de relevância conhecida.  

Professores, técnicos, médicos e atletas poderão ser seriamente prejudicados se lhes faltar o 

conhecimento da mecânica, que compõe a base dos fundamentos das técnicas motoras 

esportivas que ensinam ou utilizam.  Esse público está em desvantagem quando se trata de 

assuntos como escolha da melhor técnica a ser utilizada, decisão de como modificar uma 

técnica especifica em favor das características individuais do praticante, observação de falhas 

e identificação de suas causas, e elaboração de estratégias para corrigi-las (CARR, 1998). 

Hall (2000) conceitua a Biomecânica como a ciência dedicada ao estudo dos sistemas 

biológicos a partir de uma perspectiva mecânica.  No que se refere à sua importância no 

âmbito esportivo, a autora aponta que a Biomecânica é destinada a aprimorar o desempenho 

atlético, através da construção de equipamento, simulação de ambientes esportivos e do 
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estudo das técnicas de movimento, assim como da identificação das características 

biomecânicas cinemáticas e cinéticas das condutas motoras analisadas.  

No entendimento de Marchetti et al (2007), a Biomecânica caracteriza a ciência que 

estuda os sistemas biológicos sob o foco da mecânica, que é um ramo da Física que analisa as 

ações de forças sobre partículas e sistemas mecânicos. 

Hoffman e Harris (2002) apresentam a Biomecânica como a ciência que aplica os 

princípios mecânicos da física e da engenharia no estudo do movimento, da estrutura e da 

função dos sistemas vivos. 

A Biomecânica pode ser compreendida como a aplicação dos princípios da mecânica 

ao estudo dos problemas biológicos.  No campo esportivo, a referida ciência contribui para o 

estudo de técnicas de movimento do esporte em estudo através da compreensão do 

comportamento cinético e cinemático das condutas motoras (ENOKA, 2000). 

Para Hamill e Knutzen (1999), a Biomecânica é o estudo do movimento e do efeito 

das forças sobre os sistemas biológicos.  Os autores complementam o conceito afirmando que 

esta ciência tem como objetivo avaliar o movimento corporal humano, identificando as forças 

atuantes, assim como as possíveis consequências destas nas estruturas do corpo em diferentes 

condutas motoras esportivas.  

Para Amadio e Barbanti (2000), a Biomecânica é uma disciplina que se ocupa de 

análises físicas de sistemas biológicos e, consequentemente, de análises físicas de 

movimentos do corpo humano. 

Mediante o que foi exposto, pode-se concluir que a grande diversidade de propósitos, 

através da exploração dos conceitos, demonstram as possibilidades, com as quais podem ser 

orientados os estudos em Biomecânica do esporte.  

Deste modo, a Biomecânica terá contribuição importante para o desenvolvimento 

deste estudo, do ponto de vista da interpretação, através dos conhecimentos mecânicos, do 

comportamento estrutural e motor do praticante do SUP, não somente do conhecimento e 

treinamento da tarefa motora do indivíduo, mas também para a elaboração de estratégias que 

facilitem o ensino-aprendizagem das condutas motoras específicas no SUP. De acordo com 

Batista (1996), a Biomecânica possui uma capacidade de atender a interesses diversos, no 

presente caso o Esporte, sendo nesse estágio que passa-se a ter a Biomecânica como 

conhecimento efetivamente aplicado; isto é, como um conhecimento capaz de oferecer 

respostas específicas ao universo esportivo, tratando neste momento, de um ambiente mais 

específico. 
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4. STAND UP PADDLE: O SUP 

4.1 ASPECTOS HISTÓRICOS1 

Atualmente o SUP é uma modalidade esportiva derivada do surfe, na qual o praticante 

navega de pé sobre a prancha e utiliza um remo para promover e orientar o deslocamento.  

Relatos de natureza empírica e um ou outra informação científica sugerem que está prática 

está presente na história humana há mais tempo do que se acreditava a princípio.  

Em diversas civilizações antigas do mundo, onde existiam áreas costeiras, pequenos 

córregos, recifes de difícil navegação, rios e lagos, encontram-se vestígios de dispositivos 

simples, utilizados em deslocamentos sobre a água, com finalidade de transporte (AQUINO et 

al., 1997; MOTA e BRAICK, 2002; FAUSTO, 2012), pesca (AQUINO et al., 1997; MOTA e 

BRAICK, 2002; FAUSTO, 2012), explorações (FAUSTO, 2012), guerras (MOTA e 

BRAICK, 2002; FAUSTO, 2012), aventuras (AQUINO et al., 1997; MOTA e BRAICK, 

2002; FAUSTO, 2012) ou lazer (AQUINO et al., 1997; DUARTE, 2000).  Neste conjunto o 

ato de equilibrar-se em um tronco cavado, tábua de madeira, vime, ou qualquer outro objeto 

flutuante e realizar a remada, constitui a síntese de uma atividade de navegação, que é 

caracterizada como conduzir com segurança uma embarcação de um ponto ao outro 

(FERREIRA, 2009). 

A condução de uma canoa ou prancha pode ser considerada uma atividade engenhosa 

que possibilitou a humanidade expandir territórios e habitar vários locais do mundo 

(FAUSTO, 2012). 

Fausto (2012) aponta que os portugueses, por volta do século XV, utilizavam 

embarcações com indivíduos que remavam em pé, com o intuito de chegar e ocupar outros 

territórios, como, por exemplo, ocorreu no Brasil e na África.  

No Peru, entre 200 a.C. e 700 d.C., os moches, utilizavam seus Cabalitos de Totora, 

que eram embarcações confeccionadas de junco, para a atividade de pesca no mar, e pegavam 

ondas para voltar a praia (PALLEROSI, 2013). 

Apesar da existência de inúmeras culturas intimamente ligadas à navegação em 

canoas, acredita-se que os povos polinésios possuam uma tradição com maior significância 

neste sentido e, assim, acredita-se que o esporte conhecido por SUP tenha nascido no Havaí. 

                                              
1 Alerta-se ao fato de que as informações referentes aos aspectos históricos do SUP foram obtidas em sites na 
internet não sendo possível garantir qualquer nível de rigor científico quanto da sua obtenção e/ou 
processamento. Considere-se, portanto, que a apresentação deste item tem mera função ilustrativa. 



52 
 

 

No século IV os polinésios também tinham o costume de surfar, e levaram este 

costume para o Havaí, onde a arte de surfar foi aperfeiçoada.  Em 1000 d.C. o surfe já era um 

pilar na cultura polinésia e era praticado por todos, dos camponeses aos reis. Por volta de 

1700 o surf já estava enraizado também na cultura havaiana. Os plebeus surfavam deitados e 

os chefes em pé, com pranchas de 12 a 24 pés; os chefes eram reconhecidos por sua 

capacidade de surfar e demonstravam sua coragem e habilidade em ondas grandes 

(PALLEROSI, 2013). 

O SUP possibilita a retomada desta relação do homem com os tipos de embarcações 

mais simples, até mesmo devolvendo uma antiga sensação de liberdade e conexão com o 

ambiente e a natureza. 

Para os antigos havaianos, o ato de deslocar-se horizontalmente sobre as águas possuía 

significados sociais e espirituais; ele era tratado com solenidade no que estes povos 

chamavam de Ku Hoe He’e Nalu, que representava: “remar, levantar-se e deslizar sobre as 

ondas” (MADEIRAEAGUA, 2013). 

Segundo relatos, o próprio Duke Kahanamoku e outros beach boys, o equivalente 

havaiano aos habitantes da zona litorânea, que disseminaram o surfe por todo o mundo no 

início do Século XX, realizavam a remada em suas pranchas com as próprias mãos ou com o 

auxílio de remos.  Sendo assim, a própria origem do surfe está intimamente relacionada às 

canoas e ao SUP (MADEIRAEAGUA, 2013). 

Na década de 1940, o norte americano erradicado no Havaí, John Zapotocky, 

incentivado pelos beach boys de Waikiki, começou a navegar e surfar com o auxílio de remos 

e, mesmo com a popularização do surfe em pranchões e pranchinhas, manteve-se fiel ao ato 

de permanecer em pé deslocando-se com o auxílio do remo.   

O Zapotocky, que faleceu em outubro de 2013 aos 95 anos, é considerado “pai do SUP 

moderno” (MADEIRAEAGUA, 2013).  No entanto, está reconhecido o pioneirismo de dois 

brasileiros, Osmar Gonçalves e João Roberto Hafers, os primeiros surfistas do Brasil. 

Segundo registros fotográficos e relatos de conhecidos, estes amigos construíram a 

hollowboards, prancha oca de madeira, na década de 1930 e passaram a remar com auxílio de 

remos e surfar no litoral de Santos, em São Paulo, antecedendo as atividades marítimas do pai 

do SUP (SUPCLUB, 2010). 

O surgimento do SUP como esporte popular, tanto para “pegar ondas”, quanto para a 

prática de corridas, travessias, passeios e lazer, inicia-se na década de 1990 com surfistas 

havaianos (PALLEROSI, 2013).  Nomes como Brian Keaulana, Rick Thomas, Archie Kalepa 

e Laird Hamilton desenvolveram pranchas e equipamentos, aumentando as possibilidades do 
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esporte. Laird Hamilton desempenhou papel importante, disseminando o SUP como 

alternativa para descer ondas grandes, possibilitando que muitos veteranos praticassem o 

esporte, como Mr. Pipeline e Gerry Lopez.  Após o ano 2000, depois de serem levadas para 

Califórnia e se tornarem populares, as pranchas evoluíram para modelos especiais, seja para a 

prática do surfe, de corrida ou travessias, com funções específicas para cada uso 

(PALLEROSI, 2013). 

 

4.2 O STAND UP PADDLE (SUP) COMO ESPORTE. 

O SUP, que é uma variação do surfe, surgiu como esporte no Havaí. Nos anos 2000 

esta prática esportiva teve seu início como um esporte institucionalizado. Nele o praticante 

posiciona-se em bipedestação sobre uma prancha e utiliza um remo para deslocar-se sobre a 

superfície da água (EGROUP, 2011).  Essa prática esportiva assemelha-se ao surfe, quando se 

refere ao fato do praticante encontrar-se em pé sobre uma prancha e, nesse sentido, necessita 

de habilidades de equilíbrio para permanecer na posição ortoestática sem sofrer queda, 

juntamente com a habilidade de remar, como na canoagem, de forma a poder promover o 

deslocamento do sistema homem, prancha e remo (SiHoPRe).  

Do ponto de vista motor, o SUP consiste em uma modalidade de alto grau de 

dificuldade, que exige dos praticantes a capacidade de lidar tanto com fatores intrínsecos ao 

executante, como coordenar entre si os diferentes segmentos corporais, quanto com fatores 

extrínsecos, notadamente aqueles produzidos pelo meio fluido mar, o qual proporciona 

instabilidade ao indivíduo. 

Na prática esportiva do SUP, podem-se observar algumas habilidades motoras; dentre 

elas, duas são consideradas principais, a saber: o equilíbrio corporal na postura bípede e a 

remada.  Essas habilidades possuem características próprias, sendo que, apenas a remada será 

tratada especificamente no decorrer do trabalho. 

De acordo com a Confederação Brasileira de SUP (CBSUP, 2014), O SUP possui 

determinadas modalidades, a saber: Wave, Race, Freestyle, Rafting e Recreativo ou Passeio.  

A modalidade Stand Up Paddle Wave tem como objetivo unir as habilidades e 

possibilidades de desempenho do surf clássico e moderno com o uso do remo.  Deste modo, 

pretende-se que as potencialidades e características do equipamento, no caso a prancha e o 

remo, sejam utilizadas em uma onda.  Assim, somente surfar a onda sem o auxilio do remo 

não é o pretendido pelo SUP. 
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Para esta prática, a prancha de SUP tem um modelo muito próximo do surfe 

tradicional, segue os mesmos princípios das pranchas ou dos longboards, com a diferença de 

ser maior e com maior espessura, para ter a flutuação necessária.    As pranchas possuem 

rocker, a curvatura do fundo, que facilita o deslizamento e, na maioria das vezes, três quilhas. 

No Wave é utilizado um remo com pá e comprimento menor, de material leve e 

resistente, como fibra de carbono, adequada ao uso extremo. 

Já os campeonatos seguem as mesmas características das provas de surfe, com regras e 

juízes avaliando o desempenho dos atletas, que se confrontam em baterias por tempo. 

A modalidade Race tem por objetivo creditar como vencedor o atleta com o maior 

potencial de rendimento da prancha com o remo, e que seja capaz de realizar o percurso 

estabelecido para a prova em menor tempo, ultrapassando assim a linha de chegada à frente 

dos demais competidores. 

As pranchas de race são grandes e têm um design frontal bem semelhante ao modelo 

de canoas, objetivando maior estabilidade em linha reta e melhor navegabilidade. Já os remos 

têm a área de pá um pouco maior que os modelos de surfe, pois o importante é a velocidade.  

Além disso, o cabo é mais comprido, a fim de obter uma remada mais longa.  

No entanto, as provas são variadas. Há a flat water, que corresponde à água lisa, 

literalmente, e é realizada em lagos, represas ou mar sem ondas. Neste caso, predominam a 

técnica, a força e a resistência do atleta.  Já no downwind, as pranchas correm a favor do 

vento, num percurso linear, e os praticantes dependem das condições do vento e da ondulação 

a favor, que fazem com que as pranchas andem muito rápido, exigindo do atleta mais técnica 

do que força. 

A modalidade Freestyle tem como objetivo avaliar a variedade de manobras realizadas 

sobre a prancha de SUP, apenas com a mobilidade do corpo e o auxílio do remo. 

A modalidade Rafting tem por objetivo descer corredeiras sobre a prancha de SUP; o 

executante deve ter habilidade, pois utiliza como recurso apenas a mobilidade corporal e o 

remo. 

O SUP recreativo ou passeio é aquele realizado em águas calmas, onde é possível a 

realização de passeio para apreciar a natureza e exercitar-se.  

De qualquer modo, o SUP proporciona um exercício físico completo do corpo, 

equilíbrio, interação com a natureza, contemplação, meio de transporte e lazer.  Diante do que 

foi apresentado, o SUP possui várias modalidades e cada uma delas possui particularidades 

imprescindíveis para a sua exercitação e compreensão.   
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Assim, estes achados conduzem o pensamento de que o treinamento específico do 

SUP dependerá da modalidade a ser praticada, pois, como foi identificado, ocorrem mudanças 

relativas à prancha, o remo e à instabilidade proveniente na água.   

Contudo, apesar da identificação do equilíbrio em bipedestação e a remada, observa-se 

que estas tendem a comportar-se de modo diferente, devido à variabilidade das características 

identificadas entre as modalidades aludidas anteriormente. 

 

4.3 A REMADA 

A remada é uma conduta motora utilizada em diferentes esportes, dentre os quais: 

Remo, Canoagem (DACOSTA, 2005) e SUP (RUESS et al, 2013a).  Contudo, embora haja 

similaridade da remada entre elas as tarefas motoras são distintas uma vez que cada 

modalidade possui particularidades motoras. 

De acordo com Baudouin e Hawkins (2004), o movimento de remada gerado no 

esporte Remo deve ser periódico e contínuo, de modo que, o padrão de deslocamento da 

embarcação seja estável.  Estes autores indicam que a remada depende de fatores 

biomecânicos, tanto cinemáticos quanto cinético, como por exemplo, potência de propulsão, 

força propulsora, ângulo de entrada do remo e deslocamento linear do barco. 

No esporte remo, o remador, o barco e o remo formam um único sistema 

(BAUDOUIN e HAWKINS, 2004).  Neste processo, a força gerada por um componente 

biológico, o remador, aplicado na água, resulta em deslocamento total do sistema homem, 

barco, remo, através da ação do remo. 

Assim sendo o desempenho no esporte remo depende significativamente do 

componente humano, e de um sistema mecânico apropriadamente projetado, ou seja o barco e 

o remo, o que resulta em uma necessária e adequada interação entre os componentes e um 

ótimo desempenho do sistema biomecânico, para que a utilização da força produzida pelo 

remador seja o mais rentável possível e que sejam minizadas  as forças de arrasto, que atuam 

sobre o sistema (BAUDOUIN e HAWKINS, 2002). 

O movimento de remar é contínuo sendo composto por uma fase de produção de força, 

o ataque, e uma fase de deslizamento, a recuperação, durante a qual os remos regressam à sua 

posição inicial para iniciar um novo ciclo (BAUDOUIN e HAWKINS, 2004).  

 No caiaque, outra modalidade de esporte de remo, tanto o ato de remar quanto a 

relação entre o homem, o barco e o remo, são determinantes para um bom desempenho.  

Puccio e Mattei (2008) classificam a prática deste esporte como sendo de alto grau de 
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difículdade, em função da necessidade de se obter um excelente nível de coordenação entre o 

remador e o barco, para que se obtenha um bom controle da embarcação e que isso resulte em 

ganho de velocidade. 

Ao que se sabe, de uma forma geral o movimento de remar solicita a ativação dos 

músculos que fazem a extensão de ombro e que ocorra uma a trajetória oscilatória do remo, 

nos planos sagital e frontal durante a remada (HENSEL et al, 2008; PUCCIO e MATTEI, 

2008). 

No caiaque, a ação elementar básica em águas tranquilas consiste em executar a 

remada para frente, sendo que um ciclo pode ser dividido em quatro diferentes estágios, a 

saber: ataque, puxada, saída e recuperação (JANURA et al, 2005; YI et al, 2005).  Considera-

se que um ciclo completo de remada é o intervalo de tempo compreendido entre a entrada da 

pá do remo na água até a próxima entrada da mesma pá.  No SUP, Ruess et al (2013a) e Ruess 

et al (2013b), utilizaram a mesma nomenclatura e parâmetros para determinar as fases da 

remada no SUP. 

Amparado nas informações apresentadas, entende-se que a remada, propriamente dita, 

tem a articulação do ombro como uma das principais estruturas para a execução da conduta 

motora. 

 Do mesmo modo que ocorre nos esportes de remo, no SUP, será determinado o 

sistema homem-prancha-remo (SiHoPRe).  Quanto às fases da remada de passeio do SUP, sua 

determinação ocorrerá baseada nas etapas do remo tradicional, sendo estas etapas descritas 

nos resultados. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 AMOSTRA 

Neste estudo foram selecionados, por conveniência, 4 indivíduos hígidos, que 

participam ou participaram de competições de SUP, e que não possuem qualquer tipo de 

problema neurológico, ou histórico de lesões osteomioarticulares nos membros superiores, no 

tronco e nos membros inferiores.  Os indivíduos apresentaram valores médios de idade 38 

anos, massa corporal total de 91,33 Kg, estatura de 1,70 m e tempo de prática na modalidade 

27,5 anos.  Diante do amplo tempo de experiência dos indivíduos, pode-se considerar que 

estes sujeitos possuem excelentes padrões de movimentos devido ao tempo de prática. 

Após o recrutamento, todos os indivíduos foram informados dos procedimentos de 

coleta e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando a publicação dos 

dados coletado. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Institucional da UERJ (n° 

1.021.023). 

De acordo com Thomas, Nelson e Silverman (2012), pode ser considerada amostra: o 

grupo de praticantes, os tratamentos ou as situações selecionados a partir de uma população 

maior.  Sendo assim, para a realização das análises utilizou-se 6 ciclos de remada de cada 

indivíduo, sendo 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo, totalizando uma amostra de 24 ciclos 

de remada.  De acordo com o proposto por Bernstein (1967), toda e qualquer ação motora é 

única, ou seja, não se repete no tempo e no espaço, de modo que um indivíduo, seja ele quem 

for, é incapaz de reproduzir com cem por cento de semelhança uma ação motora 

anteriormente realizada.  Deste modo, tomar cada ciclo de remada como um componente da 

amostra singular da amostra não compromete a validade interna de estudos descritivos de 

padrão de movimento. 

 

5.2 EQUIPAMENTO ESPORTIVO E AMBIENTE DE COLETA 

O equipamento básico utilizado na prática do SUP consiste de uma prancha, semelhante 

àquela utilizada na prática do Surf, porém com maiores dimensões, e um remo (Figura 1). 
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Figura 1 – Conjunto de prancha e remo utilizados na prática do SUP. 
 

Há diferentes tipos de prancha disponíveis no mercado e o modelo a ser utilizado 

depende da tipologia do local de prática e do propósito do praticante. Nesta investigação foi 

utilizada uma prancha modelo SUP Surftech RANDY FRENCH 10' L1909 (10” x 30” x 

4.29”) adequada a prática do SUP de passeio.  

Há também distintos tipos de remo os quais, assim como a prancha, são escolhidos de 

acordo com ambiente e propósito. Nesta investigação utilizou-se um remo “Big Wave” de 

fibra de carbono, de 1,90 cm de comprimento e massa primária de 1kg a qual foi acrescida de 

1kg em função da colocação das células de carga. 

Devido a instrumentalização do remo, suspeitou-se que a massa do instrumento fosse 

alterada, o que poderia influenciar significativamente na execução da conduta motora. Deste 

modo, foi realizado um ciclograma funcional com o individuo mais experiente, antes e após a 

instrumentalização. Pode-se constatar que não houve diferença significativa entre as 

execuções. 

A tarefa motora em exame foi executada na piscina do Instituto de Educação Física e 

Desportos (IEFD) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) que tem as dimensões 

de 18m de comprimento, 8m de largura e 1,6m de profundidade. 
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5.3 DESENVOLVIMENTO DO CICLOGRAMA FUNCIONAL DA REMADA E INTERPRETAÇÃO 

CINESIOLÓGICA 

O ciclograma funcional baseia-se no crono-ciclograma proposto por Hochmuth (1973) e 

tem como propósito descrever as etapas de movimento corporal que se sucedem durante a 

execução de uma habilidade motora (BATISTA, 1993), no presente caso, a remada do SUP. 

Para elaboração do ciclograma funcional e da interpretação cinesiológica foi utilizada a 

estratégia de “Análise por Decomposição em Etapas” (ADE). O processo de ADE consiste na 

fragmentação didática da sequência de unidades de movimentos corporais que compõem a 

habilidade motora em exame, com base em informações obtidas por meio de técnicas 

videométricas de captura de movimento, e tem como propósito viabilizar um primeiro nível 

de tratamento dos dados brutos obtidos com o registro da ação motora e a subsequente 

descrição objetiva da situação biomotriz, preparando o fenômeno motor para exames 

posteriores de maior robustez (BATISTA, 1993). Desta forma o movimento da remada foi 

registrado por meio de sistema de vídeo e, tendo como base as noções de Instante e Duração 

propostas por Donskoi e Zatsiorski (1988), as etapas de movimento foram identificadas e 

descritas. 

Com base nas informações obtidas na ADE e em evidências relacionadas a geometria e 

fisiologia muscular (RASCH, 1991; KAPANDJI, 2007) foram estimados os músculos 

atuantes em cada etapa de movimento. 

O registro de imagens para a elaboração da ADE foi realizado por meio de uma 

câmera de vídeo (CASIO Exilim, EX-FH20), posicionada no centro da lateral da piscina de 

forma que o eixo ótico incidisse perpendicularmente no plano sagital de movimento do 

SiHoPRe. A câmera foi fixada em tripé (Targus®TGT-58TR) a uma altura de 115cm em 

relação ao solo e as imagens foram capturadas a uma frequência de 30Hz, uma vez ser essa 

uma velocidade de captura é adequada ao fenômeno em exame (ROBERTSON et al, 2014). 

Escolheu-se por processar a ADE com base em imagens do plano sagital devido as 

características cinemáticas da remada, a qual, possui neste plano as maiores contribuições 

cinemáticas para a produção de força propulsiva do SiHoPRe. 
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5.4 EXAME CINEMÁTICO  

A amostra foi composta por vinte e quatro ciclos de remada, sendo doze de cada lado.  

Neste estudo foi analisado, no plano sagital, o comportamento articular do ombro, do 

cotovelo, da coluna, do quadril, do joelho e do tornozelo, o comportamento linear do homem, 

e do remo.  No plano frontal, determinou-se o comportamento cinemático do ombro e do 

remo.  Para a execução deste procedimento, 8 marcadores passivos de 20 mm (Figura 2) 

foram posicionados nas seguintes regiões: articulação temporomandibular (ATM), processo 

acromial do ombro, epicôndilo lateral, centro articular do punho, crista ilíaca, trocânter maior, 

côndilo femural, maléolo lateral, ponta do pé e bases superior e inferior do remo, formando os 

segmentos apresentados na Tabela 1.  Todos os marcadores foram posicionados em ambos os 

lados dos indivíduos.  A seleção destes pontos visou identificar o comportamento cinemático 

nos planos sagital e frontal, das articulações e do remo, como mencionado anteriormente. 

 

 
Figura 2 – Marcadores posicionados no indivíduo. A: Plano Frontal. B: Plano Sagital. 1: 

ATM, 2: Processo acromial do ombro, 3: Epicôndilo lateral, 4: Crista ilíaca, 5: Trocânter 

maior, 6: Centro articular do punho, 7: Côndilo femural, 8: Maléolo lateral, 9: Ponta do pé. 
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Os executantes foram orientados a realizar a remada básica de passeio do SUP para 

frente, do mesmo modo que a executariam no mar, por toda extensão da piscina.  O ajuste foi 

realizado de acordo com o estabelecido com a CBSUP (2014), ou seja, o tamanho do remo foi 

determinado através da soma da estatura do praticante com o valor de um palmo do mesmo. 

 

5.5 EXAME CINÉTICO 

5.5.1 Calibração da célula de carga 

 Para a calibração das células de carga foram utilizados um cubo metálico, uma haste 

metálica, anilhas de massas conhecidas e o condicionador de sinais Spider 8 da marca HBM. 

 Na calibração da célula de carga, já posicionada no próprio remo, utilizou-se uma 

anilha de 10kg e o equipamento BIOPAC (Biopac Systems Inc., Santa Bárbara, CA, USA), 

como pode ser observado na Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Sistema da BioPac (A) e a calibração do extensômetro no próprio sistema (B). 

 Todos os procedimentos de calibração da célula, já posicionada no remo 

instrumentalizado, foram realizados no Laboratório de Biomecânica e Comportamento Motor 

(LaBiCoM) da UERJ/IEFD. 

 

5.5.2 Procedimento da calibração da célula de carga de 500N 

BIOPAC 

Anilha 

Pega 



62 
 

 

 Para a calibração da célula de carga de 500 N, foram utilizadas a estrutura de aço 

como base de apoio, anilhas de massas conhecidas para fazer a sobrecarga, uma estrutura 

metálica que foi fixada entre a estrutura de aço e a célula de carga, e uma placa de aço que foi 

fixada sobre o dispositivo que continha a célula de carga, para que fossem repousadas as 

anilhas, como pode ser observado nas Figuras 4 e 5. 

 

 
Figura 4 – Estrutura de aço como base de apoio, a célula de carga, a placa de aço e o Spider 8. 

 

 
Figura 5 – Estrutura de aço como base de apoio, a célula de carga e a placa de aço. 

 

 Após a montagem da estrutura de calibração, a célula de carga foi conectada ao 

condicionador de sinais Spider 8 da marca HBM e este ao computador. Para o ensaio da 

calibração foram utilizadas anilhas de massa conhecida com implementos destinados a gerar 

sobrecarga na célula, representando deste modo a carga a ser mensurada na forma de 

carregamento, ou seja, a fase ascendente, e de descarregamento, também conhecida como fase 

Estrutura de aço 

Spider 8 

Placa de aço 

Extensômetro 

Base de apoio 

Extensômetro 

Estrutura de aço 

Base de apoio 

Placa de aço 
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descendente, verificando assim, sua linearidade, totalizando 10 cargas, de 0 à 486,72N, como 

pode-se observar nas Tabelas 1, 2, 3 e 4. As anilhas foram posicionadas de modo que o centro 

de massa da anilha estivesse alinhada na vertical ao centro da placa, proporcionando 

equilíbrio entre os implementos, evitando assim desequilíbrio.  

 

Calibração - Carregamento CC1 
mV/V Carga(N) 

0,067964 0 
-0,097661 74,9484 
-0,2545 149,8968 

-0,410309 224,8452 
-0,475753 254,81475 
-0,580241 305,43435 
-0,682476 354,87675 
-0,783166 404,51535 
-0,88642 454,35015 

-0,950859 486,72315 
Tabela 1 – Valores de voltagem em resposta a carga aplicada durante a calibração da primeira 

célula de carga (CC1) na fase de carregamento. 

 

Calibração - Descarregamento CC1 
mV/V Carga(N) 

-0,950859 486,72315 
-0,893712 454,35015 
-0,799694 404,51535 
-0,703069 354,87675 
-0,603592 305,43435 
-0,499118 254,81475 
-0,436552 224,8452 
-0,274475 149,8968 
-0,112225 74,9484 
0,056466 0 

Tabela 2 – Valores de voltagem em resposta a carga aplicada durante a calibração da primeira 

célula de carga (CC1) na fase de descarregamento. 

 

Calibração - Carregamento CC2 
mV/V Carga(N) 

0,186057 0 
0,037228 74,9484 
-0,111188 149,8968 
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-0,258263 224,8452 
-0,316557 254,81475 
-0,417671 305,43435 
-0,514464 354,87675 
-0,615764 404,51535 
-0,706090 454,35015 
-0,768026 486,72315 

Tabela 3 – Valores de voltagem em resposta a carga aplicada durante a calibração da segunda 

célula de carga (CC2) na fase de carregamento. 

 

Calibração - Descarregamento CC2 
mV/V Carga(N) 

-0,768026 486,72315 
-0,714648 454,35015 
-0,62714 404,51535 
-0,537724 354,87675 
-0,44616 305,43435 
-0,349424 254,81475 
-0,292548 224,8452 
-0,134115 149,8968 
0,018211 74,9484 
0,168168 0 

Tabela 4 – Valores de voltagem em resposta a carga aplicada durante a calibração da segunda 

célula de carga (CC2) na fase de descarregamento. 

 

 De acordo com os sinais obtidos, foi possível elaborar os gráficos de linearidade 

através do programa Microsoft Excel (versão 2003), os quais estão representados nas Figuras 

6, 7, 8 e 9. O tratamento estatístico realizado foi o teste de correlação linear de Pearson. As 

equações geradas e os valores de R² podem ser observadas na Tabela 5. 
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Figura 6 – Linearidade do sinal da primeira célula de carga (CC1) durante a fase de 

carregamento da calibração. 

 

 
Figura 7 – Linearidade do sinal da primeira célula de carga (CC1) durante a fase de 

descarregamento da calibração. 
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Figura 8 – Linearidade do sinal da segunda célula de carga (CC2) durante a fase de 

carregamento da calibração. 

 

 
Figura 9 – Linearidade do sinal da segunda célula de carga (CC2) durante a fase de 

descarregamento da calibração. 

 

Calibração das células de carga 

 
Equação R² 

CC1C -478,79x + 29,087 0,9999 
CC1D -482,18x + 19,497 0,9989 
CC2C -508,96x + 93,68 0,9999 
CC2D -516,7x + 80,718 0,9988 
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Tabela 5 – Valores de R² e a equação de regressão para cada situação de calibração. CC1: 

Primeira Célula de carga, CC2: Segunda Célula de carga, C: Carregamento, D: 

Descarregamento. 

 

 Antes da coleta de dados, a calibração das células de carga foi realizada objetivando a 

determinação da relação entre as forças aplicadas nas células de carga e as tensões elétricas 

oriundas de deformações dos extensômetros, buscando analisar sua linearidade. 

 Todos os procedimentos de calibração da célula, fora do remo instrumentalizado, 

foram realizados no Laboratório de Biomecânica da Universidade Estadual Paulista, na 

Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá (UNESP/FEG). 

 

5.5.3 Procedimentos videogramétricos 

No que tange a coleta de dados para a análise cinemática, através da técnica de 

Videogrametria (GRUEN, 1997), foram utilizadas duas câmeras CASIO (EXILIM, EX-

FH20).  Estas foram fixadas sobre em tripés (Targus®TGT-58TR) a uma altura de 115cm e 

posicionadas obliquamente a borda da piscina, formando entre elas um ângulo de 30º, com o 

intuito de capturar as informações cinemáticas do SiHoPRe. 

As imagens foram capturas a uma frequência de 30Hz.  A sincronização destas foi 

realizada mediante um evento visual luminoso comum, identificado pelas duas câmeras. 

Neste estudo foram mensurados: o deslocamento angular do ombro, cotovelo, coluna, 

quadril, joelho e tornozelo, assim como, a amplitude de movimento destas articulações.  O 

deslocamento linear do remo, o comprimento e a velocidade da remada. 

Para a realização da calibração do ambiente na análise cinemática tridimensional, foi 

utilizado um instrumento calibrador de medidas conhecidas, composto por oito marcadores 

esféricos (Figura 10). As esferas de isopor presentes no calibrador foram de 20 mm de 

diâmetro, posicionada sobre a prancha no centro do local onde foi realizada a coleta de dados. 

Esse procedimento permitiu a calibração espacial das coordenadas dos eixos x, y e z. A 

reconstrução tridimensional das coordenadas obtidas para cada marcador foi feita pelo 

método DLT (Direct Linear Transformation) proposto por Abdel-Aziz; Karara (1971). 
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Figura 10 – Cubo de Calibração 

 

No processo de calibração, as duas câmeras captaram, no mesmo instante, as imagens 

durante 10 segundos, para que houvesse a sincronia entre as mesmas, a qual realizou-se por 

meio de um evento visual luminoso comum, identificado pelas duas câmeras. 

Após a coleta de dados, as imagens foram importadas para o computador pessoal.  O 

software Virtualdub (Versão 1.6.15) foi utilizado para editar os vídeos, sendo selecionados os 

movimentos realizados desde o instante que inicia a remada até a sua finalização.  Foram 

descartadas as remadas iniciais e finais, utilizando apenas a remada intermediária.  

Por intermédio do software Skillspector (Versão 1.3.2), as imagens foram 

digitalizadas, ponto a ponto, manualmente.  Em seguida, os dados cinemáticos provenientes 

da digitalização, foram tratados por meio de um filtro passa baixas Butterworth de 4ª ordem, 

aplicado em direção direta e reversa para evitar distorções de fase, a uma frequência de corte 

de 6 Hz., através do software MATLAB (Versão 7.10.0 (R2010a)). 

 

5.5.4 Procedimentos para estimativa de parâmetros cinéticos 

Para o estudo cinético, foram estimados, a partir de dados cinemáticos, parâmetros 

cinéticos da remada, sendo eles: a Energia Cinética (Ec), a Quantidade de Movimento (Q), o 

Trabalho (T) e o Impulso (I).  Admitiu-se como Ec = (mv2)/2, Q = mv, T = ΔEc e I = ΔQ, 

sendo m, a massa corporal total do indivíduo; e v, a velocidade linear da projeção do CG 

determinado pelo marcador na crista ilíaca. 
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5.5.5 Procedimentos mensuração da aplicação de força no remo 

Nesta fase do trabalho, foram mensurados o gradiente de força aplicado por cada mão 

durante a remada, através de extensômetros posicionados na pega superior e inferior do remo 

(Figura 11). 

 

 
Figura 11 – Remo instrumentalizado (A) e as pegas inferior (B) e superior (C). 

 

As informações provenientes dos extensômetros foram coletadas através do BIOPAC 

(Biopac Systems Inc., Santa Bárbara, CA, USA). 

Os dados cinéticos dos extensômetros foram sincronizados com as informações 

videogramétricas no equipamento BIOPAC (Biopac Systems Inc., Santa Bárbara, CA, USA). 

Neste procedimento, ao ligar o dispositivo luminoso de sincronização das câmeras, um sinal 

elétrico foi emitido ao BIOPAC, indicando o início e o final do ciclo da remada, ao mesmo 

instante que era coletado o sinal dos extensômetros. 

Todos os procedimentos referentes a coleta de dados foram realizados nas 

dependências esportivas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

A Figura 12 apresenta o modelo esquemático da coleta de dados, envolvendo os 

materiais utilizados, o ambiente e o individuo. 

 



70 
 

 

 
Figura 12 - Modelo esquemático da coleta de dados 

 

Através das Figuras 13 e 14 pode-se observar o ambiente de coleta de dados, assim 

como, o indivíduo analisado e os equipamentos envolvidos no processo. 

 

 
Figura 13 – Indivíduo analisado no ambiente de coleta executando a remada de passeio do 

SUP. 

 

Câmera Câmera 
Computador BIOPAC 

Piscina 
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Figura 14 – Ambiente de coleta de dados e os equipamentos utilizados. 1: Câmera, 2: 

Computador, 3: BioPac. 

 

5.5.6 Estatística: 

Com o intuito de identificar a normalidade dos dados, utilizou-se o teste Column 

Statistcs.  Para análise da assimetria entre o LD e LND, no que tange amplitude articular do 

ombro nos planos sagital e frontal, foi realizado o teste de Wilcoxon, visto que, os dados 

apresentaram distribuição normal.  Na comparação entre o comportamento cinemático do 

ombro entre os ciclos de remada, no plano sagital, entre o LD e o LND, utilizou-se o teste de 

Kruskal-Wallis. O mesmo procedimento foi adotado para a análise do ombro no plano frontal.  

O teste t de student foi utilizado para comparar a simetria da amplitude articular. 

Para o estudo dos esforços gerados pelas mãos, o teste Column Statistcs foi utilizado 

para testar a normalidade dos dados.  Para testar a diferença entre os dados, utilizou-se o teste 

t de student. 
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O processamento estatístico foi realizado no software Graphic Prisma versão 4.0. 

 

SEGMENTOS CORPORAIS 

n Ponto 1 Ponto 2 Segmento 

1 ATM Processo acromial do ombro Coluna Cervical 

2 Processo acromial do ombro Epicôndilo lateral Braço 

3 Epicôndilo lateral Centro articular do punho Antebraço 

4 Processo acromial do ombro Crista ilíaca Tronco 

5 Crista ilíaca Trocânter maior Pelve 

6 Trocânter maior Côndilo femural Coxa 

7 Côndilo femural Maléolo lateral Perna 

8 Maléolo lateral Ponta do pé Pé 

9 Base superior do remo Base inferior do remo Remo 

Tabela 6 - Segmentos corporais formado na digitalização 3D. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 CICLOGRAMA FUNCIONAL DA REMADA DO SUP 

 

 
Figura 16a: Ciclograma funcional da remada básica do SUP 

 
Etapas Instantes Durações Descrição 

1 Pré-entrada  

Instante de término do ciclo precedente e de 
inicia do deslocamento da pá do remo para 
baixo no sentido da água de forma a iniciar 
novo ciclo  

2  Entrada Deslocamento aéreo do remo até que a pá 
entre em contato com a água. 

3 Início do impulso  Instante no qual tem início a aplicação de 
força para propulsão. 

4  Impulso inicial Deslocamento da pá do remo dentro d´água 
de forma a gerar propulsão. 

5 Meso impulso  
Instante da propulsão em que a pá é alinhada 
com a reta que passa pelo eixo longitudinal 
do corpo do remador 

6  Impulso médio Deslocamento da pá com vistas a gerar o 
impulso final 

7 Fim do impulso  Instante em que tem início a retirada da pá 
da água 

8  Impulso terminal  Deslocamento vertical da pá com objetivo de 
tirá-la d´água 

9 Saída do remo  Instante em que a pá perde contato com a 
água 

10  Recuperação 
Deslocamento aéreo da pá com o propósito 
de posicioná-la para o início do próximo 
ciclo de remada 

11 Pré-entrada  

Instante de término do ciclo precedente e de 
inicia do deslocamento da pá do remo para 
baixo no sentido da água de forma a iniciar 
novo ciclo. 

Figura 16b: Descrição de cada fase da remada básica de passeio do SUP 
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O executante posiciona-se aproximadamente no centro de massa da prancha, tanto no 

plano frontal quanto no sagital, o que facilita a obtenção de uma condição de equilíbrio 

estável uma vez que a área de sustentação se distribui equitativamente em torno da região em 

que o apoio se efetiva. A manutenção da verticalidade da prancha sobre a água também é 

favorecida por esse posicionamento uma vez que a projeção do vetor do peso corporal não 

tende a gerar torque em torno do centro de massa da prancha.  

O remo é pego em dois pontos pelo executante. A mão do segmento dominante segura 

o punho enquanto que a do segmento não dominante segura na região da “haste proximal” em 

uma posição superior ao centro da haste. 

Verifica-se que no SUP de passeio o indivíduo mantém-se em bipedestação, com o 

eixo corporal longitudinal perpendicular à superfície da prancha, durante toda a prática, não 

utilizando outros mecanismos de mobilidade corporal que não os dos membros superiores, 

sendo esses, portanto, os principais geradores da propulsão do sistema SiHoPRe. 

 Na Pré-entrada (Figura 18) o executante posiciona o remo em direção oblíquo em um 

ângulo de ataque de aproximadamente 70º com a superfície da água. Embora de um ponto de 

vista hidrodinâmico, tendo em vista os fatores que afetam o desempenho nas condições em 

foco, a magnitude do ângulo de ataque deva ser sempre inferior a 90º seu valor exato 

dependerá do posicionamento relativo entre os membros superiores, uma vez que eles formam 

uma cadeia cinemática fechada com o segmento “haste proximal” do remo.  

Figura ...... , Posições das mãos na pegada do remo 

Figura 17 - Posições das mãos na pegada do remo 
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Figura 18 – Angulação da pá na Pré-entrada 

 

 No decorrer da etapa “entrada”, do instante 1 ao 3, o remo é transladado de cima para 

baixo até atingir a água (Figura 14). 

Figura 19 - Detalhamento das direções do remo durante a remada. Os números 1,3,5,7,9 

correspondem aos instantes do ciclograma. 

 

Após atingir a água o remador imprime ao remo um movimento combinado. Ele 

continua a transladar, com o propósito de introduzir a pá na água, e inicia também uma 

rotação de forma a aplicar, por meio da pá, força para trás nas moléculas de água resultando 

no deslocamento para adiante, sentido contrário ao da aplicação da força, do SiHoPRe. Este 
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movimento combinado tem continuidade durante todas as etapas de impulso, ou seja do 

instante 3 ao 7.  

 No instante 7 o remador inicia a retirada da pá da água, com o eixo 

longitudinal do remo formando um ângulo anterior agudo com a linha da prancha, por volta 

do 60º (Figura 20) 

 
Figura 20 – Angulação da pá no fim do impulso 

 

A partir do instante 7 o remo e transladado de baixo para cima, tem continuidade a 

rotação, com menor magnitude que nas etapas anteriores, que desloca a pá para trás, ao que é 

somada uma lateralização do remo (do instante 7 ao 9). Esta lateralização mencionada, parece 

não ser encontrada em indivíduos iniciantes, ao que parece, esta estratégia consiste em uma 

forma de aumentar a eficiência da remada em função das características do remo utilizado.  

No instante 9 a pá está totalmente fora d´água e o remador começa a executar a 

“recuperação” etapa no decorrer da qual o remo é transportado em fase aérea até ser colocado 

na posição de inicial um novo ciclo de remada (do instante 9 ao 11). 

 

6.2 ESTIMATIVA DO PADRÃO CINESIOLÓGICO 
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Figura 21: ADE do MS dominante 

 

6.3 DESCRIÇÃO CINEMÁTICA DA CONDUTA MOTORA REMADA BÁSICA DE PASSEIO DO 

ESPORTE SUP 
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Figura 22 – Ciclo da Remada dividida em Período de Propulsão (PP) e Período de 

Recuperação (PR). 

 

6.3.1 Percentual das fases 

A Tabela 7 apresenta o Percentual das Fases da Remada 
 

  PP PR 

Média 65,8% 34,2% 

Desv.Pad. 4,7% 4,7% 

Tabela7: Percentual das Fases da Remada  

 

6.3.2 Amplitude angular das articulações dos MMSS, MMII e tronco 

 

Amplitude angular das articulações no ciclo completo da Remada 

 Ombro 

Frontal 

Ombro 

Sagital 

Cotovelo 

Sagital 

Crista 

Ilíaca 

Sagital 

Quadril 

Sagital 

Joelho 

Sagital 

Tornozelo 

Sagital 

Média 39,94º 38,88º 27,55º 13,50º 13,86º 10,70º 12,29º 

Tabela8: Amplitude angular das articulações no ciclo completo das vinte e quatro Remadas 

 

Amplitude angular das articulações no ciclo parcial da Remada 

 Ombro 

Frontal 

Ombro 

Sagital 

Cotovelo 

Sagital 

Crista 

Ilíaca 

Sagital 

Quadril 

Sagital 

Joelho 

Sagital 

Tornozelo 

Sagital 

Média 31,95º 33,01º 17,91º 9,96º 11,65º 8,32º 11,02º 

Tabela9: Amplitude angular das articulações no ciclo parcial das vinte e quatro Remadas 

 

Amplitude angular das articulações no ciclo completo da Remada - LD 
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 Ombro 

Frontal 

Ombro 

Sagital 

Cotovelo 

Sagital 

Crista 

Ilíaca 

Sagital 

Quadril 

Sagital 

Joelho 

Sagital 

Tornozelo 

Sagital 

Média 38,94º 41,21º 30,67º 14,69º 14,78º 10,10º 11,19º 

Tabela10: Amplitude angular das articulações no ciclo completo das doze Remadas do lado 

dominante (LD). 

 

Amplitude angular das articulações no ciclo completo da Remada – LND 

 Ombro 

Frontal 

Ombro 

Sagital 

Cotovelo 

Sagital 

Crista 

Ilíaca 

Sagital 

Quadril 

Sagital 

Joelho 

Sagital 

Tornozelo 

Sagital 

Média 40,93º 36,54º 24,43º 12,32º 12,93º 11,31º 13,40º 

Tabela11: Amplitude angular das articulações no ciclo completo das doze Remadas do lado 

não dominante (LND). 

 

Amplitude angular das articulações no ciclo parcial da Remada - LD 

 Ombro 

Frontal 

Ombro 

Sagital 

Cotovelo 

Sagital 

Crista 

Ilíaca 

Sagital 

Quadril 

Sagital 

Joelho 

Sagital 

Tornozelo 

Sagital 

Média 32,09º 38,10º 18,65º 10,05º 12,00º 8,11º 9,93º 

Tabela12: Amplitude angular das articulações no ciclo parcial das doze Remadas do lado 

dominante (LD). 

 

Amplitude angular das articulações no ciclo parcial da Remada – LND 

 Ombro 

Frontal 

Ombro 

Sagital 

Cotovelo 

Sagital 

Crista 

Ilíaca 

Sagital 

Quadril 

Sagital 

Joelho 

Sagital 

Tornozelo 

Sagital 

Média 31,81º 27,93º 17,17º 9,87º 11,29º 8,54º 12,11º 

Tabela13: Amplitude angular das articulações no ciclo parcial das doze Remadas do lado 

dominante (LND). 

 

 

Articulação Valor de p 
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Ombro Sagital 0,3681 

Ombro Frontal 0,7227 

Cotovelo Sagital 0,3248 

Coluna Sagital 0,5223 

Quadril Sagital 0,5708 

Joelho Sagital 0,7264 

Tornozelo Sagital 0,3427 

Tabela 14: Análise estatística da simetria da amplitude articular.  

 

6.3.3 Deslocamento linear do remo 

 

A média do comportamento linear do remo, no eixo y, pode ser observada nas gráficos 

23, 24 e 25, que correspondem ao total de remadas, ao LD e ao LND, respectivamente. 

 

Figura 23 – Média do deslocamento linear do remo (Linha cheia), no eixo y, de todas as 

remadas. 1: Fase de Pré-entrada; 2: Início do Impulso; 3: Meso Impulso; 4: Fim do Impulso; 

5: Saída do Remo. Curva de tendência (linha pontilhada). 

 
 

Figura 24 – Média do deslocamento linear do remo (Linha cheia), no eixo y, do LD. 1: Fase 

de Pré-entrada; 2: Início do Impulso; 3: Meso Impulso; 4: Fim do Impulso; 5: Saída do Remo. 

Curva de tendência (linha pontilhada).  
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Figura 25 – Média do deslocamento linear do remo (Linha cheia), no eixo y, do LND. 1: Fase 

de Pré-entrada; 2: Início do Impulso; 3: Meso Impulso; 4: Fim do Impulso; 5: Saída do Remo. 

Curva de tendência (linha pontilhada). 

 
 

6.3.4 Comportamento cinemático angular do ombro nos planos sagital e frontal 

 

Pode-se observar nos Figuras 26 e 27, os gráficos com o deslocamento angular do 

ombro, nos planos sagital e frontal, dos LD e LND, respectivamente. 
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Figura 26 – Valor médio do comportamento cinemático do ombro do lado dominante (LD) no 

plano sagital. 1: Fase de Pré-entrada; 2: Fase de Início do Impulso; 3: Fase de Meso Impulso; 

4: Fase de Fim do Impulso; 5: Fase de Saída do Remo; 6: Fase de Pré-entrada. 

 

  
Figura 27 – Valor médio do comportamento cinemático do ombro do lado não-dominante 

(LND) no plano sagital. 1: Fase de Pré-entrada; 2: Fase de Início do Impulso; 3: Fase de Meso 

Impulso; 4: Fase de Fim do Impulso; 5: Fase de Saída do Remo; 6: Fase de Pré-entrada. 
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Figura 28 - Valor médio do comportamento cinemático do ombro do lado dominante (LD) no 

plano frontal. 1: Fase de Pré-entrada; 2: Fase de Início do Impulso; 3: Fase de Meso Impulso; 

4: Fase de Fim do Impulso; 5: Fase de Saída do Remo; 6: Fase de Pré-entrada. 

 

  
Figura 29 - Valor médio do comportamento cinemático do ombro do lado não-dominante 

(LND) no plano frontal. 1: Fase de Pré-entrada; 2: Fase de Início do Impulso; 3: Fase de Meso 

Impulso; 4: Fase de Fim do Impulso; 5: Fase de Saída do Remo; 6: Fase de Pré-entrada. 
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Figura 30 - Valor médio do comportamento cinemático do cotovelo do lado dominante (LD) 

no plano sagital. 1: Fase de Pré-entrada; 2: Fase de Início do Impulso; 3: Fase de Meso 

Impulso; 4: Fase de Fim do Impulso; 5: Fase de Saída do Remo; 6: Fase de Pré-entrada. 

 

  
Figura 31 – Valor médio do comportamento cinemático do cotovelo do lado não-dominante 

(LND) no plano sagital. 1: Fase de Pré-entrada; 2: Fase de Início do Impulso; 3: Fase de Meso 

Impulso; 4: Fase de Fim do Impulso; 5: Fase de Saída do Remo; 6: Fase de Pré-entrada. 

 

 

6.3.5 Comprimento da Remada 
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Comprimento da Remada 

LD LND TT 

0,37m 0,35m 0,36m 

Tabela15: Comprimento da remada (m = metros) 

 

6.3.6 Relação entre o deslocamento linear (x) do remo e deslocamento linear da 

crista ilíaca (x) 
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Figura 32 – Relação entre o deslocamento linear do remo (linha tracejada) e o deslocamento 

linear da crista ilíaca (linha cheia) das remadas A e B. 
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Figura 33 – Relação entre o deslocamento linear do remo (linha tracejada) e o deslocamento 

linear da crista ilíaca (linha cheia) das remadas C e D. 
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Figura 34 – Relação entre o deslocamento linear do remo (linha tracejada) e o deslocamento 

linear da crista ilíaca (linha cheia) das remadas E e F. 
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Figura 35 – Relação entre o deslocamento linear do remo (linha tracejada) e o deslocamento 

linear da crista ilíaca (linha cheia) das remadas G e H. 
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Figura 36 – Relação entre o deslocamento linear do remo (linha tracejada) e o deslocamento 

linear da crista ilíaca (linha cheia) das remadas I e J. 
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Figura 37 – Relação entre o deslocamento linear do remo (linha tracejada) e o deslocamento 

linear da crista ilíaca (linha cheia) das remadas K e L. 
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Figura 38 – Relação entre o deslocamento linear do remo (linha tracejada) e o deslocamento 

linear da crista ilíaca (linha cheia) das remadas M e N. 
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Figura 39 – Relação entre o deslocamento linear do remo (linha tracejada) e o deslocamento 

linear da crista ilíaca (linha cheia) das remadas O e P. 
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Figura 40 – Relação entre o deslocamento linear do remo (linha tracejada) e o deslocamento 

linear da crista ilíaca (linha cheia) das remadas Q e R. 
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Figura 41 – Relação entre o deslocamento linear do remo (linha tracejada) e o deslocamento 

linear da crista ilíaca (linha cheia) das remadas S e T. 
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Figura 42 – Relação entre o deslocamento linear do remo (linha tracejada) e o deslocamento 

linear da crista ilíaca (linha cheia) das remadas U e V. 
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Figura 43 – Relação entre o deslocamento linear do remo (linha tracejada) e o deslocamento 

linear da crista ilíaca (linha cheia) das remadas W e X. 
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6.4 DESCRIÇÃO CINÉTICA DA CONDUTA MOTORA REMADA BÁSICA DE PASSEIO SUP 

 

6.4.1 Energia Cinética (Ec) 

 

1 2 3 

0.016J 0.016J 0.046J 

 

Tabela16: Valor médio da Ec (em J) durante o PP, sendo 1, o início da remada; 2, o meio; 3, o 

final e J = Joule. 

 

6.4.2 Quantidade de Movimento (Q) 

 

1 2 3 

- 0.31Kg.m/s 0.31 Kg.m/s 1.82 Kg.m/s 

 

Tabela17: Valor médio da Q durante o PP, sendo 1, o início da remada; 2, o meio; e 3, o final.  

 

6.4.3 Trabalho (T) e Impulso (I) 

 

T I 

0.02J 0.34N.s 

 

Tabela18: Valor médio do T e do I durante o PP. 

 

6.4.4 Aplicação de força pelas mãos durante a remada 

 

Por intermédio do remo instrumentalizado, pode-se mensurar a aplicação de força nas 

mãos dos indivíduos durante a remada. 

 

Figura 44 – Força aplicada na pega superior em todas as remadas. E: Remada. 1: Fase de Pré-

entrada; 2: Fase de Início do Impulso; 3: Fase de Meso Impulso; 4: Fase de Fim do Impulso; 

5: Fase de Saída do Remo. 
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Figura 45 – Força aplicada na pega inferior em todas as remadas. E: Remada. 1: Fase de Pré-

entrada; 2: Fase de Início do Impulso; 3: Fase de Meso Impulso; 4: Fase de Fim do Impulso; 

5: Fase de Saída do Remo. 
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Figura 46 – Valor médio das forças aplicadas nas pegas pelos lados dominante e não-

dominante. MPS: Média da pega superior, MPI: Média da pega inferior, LD: Lado dominante, 

LND: Lado não-dominante. 1: Fase de Pré-entrada; 2: Fase de Início do Impulso; 3: Fase de 

Meso Impulso; 4: Fase de Fim do Impulso; 5: Fase de Saída do Remo. 
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Figura 47 – Valor médio das forças aplicadas nas pegas superior e inferior durante a remada 

do lado dominante. MPS: Média da pega superior, MPI: Média da pega inferior, LD: Lado 

dominante, LND: Lado não-dominante. 1: Fase de Pré-entrada; 2: Fase de Início do Impulso; 

3: Fase de Meso Impulso; 4: Fase de Fim do Impulso; 5: Fase de Saída do Remo. 

 

 
Figura 48 – Valor médio das forças aplicadas nas pegas superior e inferior durante a remada 

do lado não dominante. MPS: Média da pega superior, MPI: Média da pega inferior, LD: 

Lado dominante, LND: Lado não-dominante. 1: Fase de Pré-entrada; 2: Fase de Início do 

Impulso; 3: Fase de Meso Impulso; 4: Fase de Fim do Impulso; 5: Fase de Saída do Remo. 
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Quando comparados os valores médios das pegas durante a remada, pode-se observar 

que não houve diferença significativa entre as comparações, com exceção comparação 3 da 

Tabela 17. 
 

Comparação entre os valores médios das pegas 
 

 
Valor de p 

1 PS T x PI T 0,4053 
2 PS LD x PI LD 0,1483 
3 PS LND x PI LND 0,0276* 
4 PS LD x PS LND 0,4609 
5 PI LD x PI LND 0,9136 
6 PI LD x PS LND 0,1042 
7 PI LND x PS LD 0,4299 

Tabela 19: Comparação entre os valores médios das pegas. PS: pega superior, PI: pega 

inferior, T: total de remadas, LD: lado dominante, LND: lado não-dominante.  

* diferença estatística 
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Figura 49 – Média da força aplicada nas pegas por fase. PS: Pega Superior, LD: Lado 

Dominante, LND: Lado não-dominante. 

 

 
Figura 50 – Média da força aplicada nas pegas por fase. PI: Pega Superior, LD: Lado 

Dominante, LND: Lado não-dominante. 

 

 
Figura 51 – Média da força aplicada nas pegas por fase do LD. PS: Pega Superior, PI: Pega 

Inferior, LD: Lado Dominante. 
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Figura 52 – Média das pegas por fase do LND. PS: Pega Superior, PI: Pega Inferior, LND: 

Lado não-dominante. 

 

 
Figura 53 – Força aplicada nas pegas durante a Remada. PS: Pega Superior, PI: Pega Inferior, 

LD: Lado Dominante, LND: Lado não-dominante. 

 

No que se refere ao tipo de pega, observou-se que a PI apresentou valores maiores que 

PS, tanto para LD quanto para LND.  Isto representa que a força aplicada a PI é de maior 

relevância para o deslocamento do SiHoPRe. 

Quando comparada a energia aplicada nas remadas, observa-se que a maior energia 

somada (PS + PI) aplicada na conduta motora, foi para o LND (205N) em comparação com 

LD (234,46N).  No entanto, o valor de PI foi maior do LD (141,4N) em relação ao LND 

(137,8), ao contrário do que ocorreu com o PS, o qual apresentou valores de 96,66N e 63,60N 

para LD e LND respectivamente. Isso pode representar que o LD é mais eficiente do que 



105 
 

 

LND, pois, apesar da menor energia somada, observou-se que, tanto a amplitude angular do 

ombro e cotovelo quanto o comprimento da remada foram maiores em LD do que em LND. 
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7. DISCUSSÃO 

 

7.1 PADRÃO CINESIOLÓGICO MANIFESTO NA REMADA BÁSICA DE PASSEIO DO SUP 

Na primeira fase, denominada como Pré-Entrada, o praticante está com o ombro está 

flexionado a 38º e o cotovelo estendido a 129º.  Esta estratégia visa preparar o remo para a 

entrada na água. 

A etapa de nº2, conhecida como a fase de Entrada, é a fase em que o remo é conduzido 

até seu contato com a água, a qual, inicia-se o processo de entrada do remo no meio líquido.  

Nesta fase, o executante realiza uma extensão de ombro e uma flexão de cotovelo de 2º e 14º 

respectivamente, para iniciar a entrada do remo.  Neste momento, o executante coordena a 

realização dos movimentos articulares para posicionar e afundar o remo na água.  

Na fase de Início do Impulso, representada pela etapa 3, observa-se que o praticante 

está com o ombro estendido a 36º e o seu cotovelo fletido a 133º.  Esta fase caracteriza-se 

pelo primeiro contato da pá com a água. 

Na etapa denominada Impulso Inicial, ou seja, a quarta etapa, o ombro está estendendo 

a 30º e o cotovelo fletindo a 15º.  Estes movimentos resultam no afundamento adequado do 

remo e um aumento da área da superfície de contato, proporcionando maior quantidade de 

água mobilizada, o que pode facilitar a propulsão do praticante, assim como, ocorre na 

natação durante a remada da braçada no nado estilo crawl (CARR, 1998, MAKARENKO, 

2001, LIMA, 2009). 

A etapa 5, que pode ser chamada como Meso Impulso, é o instante caracterizado pelo 

pico de afundamento do remo, sendo este instrumento submetido a maior submersão e 

aumento da superfície de contato com a água, no qual o praticante está com o ombro e o 

cotovelo em extensão de 8º e 148º. 

Na fase de Impulso Médio, a sexta etapa, o praticante levanta a pá, diminuindo a área 

de contato da pá com a água, no qual o ombro está estendendo a 4º e o cotovelo fletindo a 3º, 

com o intuito de iniciar a retirada do remo da água. 

Na sétima etapa, denominada Fim do Impulso, o executante está com o ombro fletido 

a 4º e o cotovelo fletido a 145º.  Esta fase representa o último contado da pá do remo com a 

água.  Assim, continua-se a remada, iniciando o processo de retirada do instrumento da água. 
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A fase Impulso Terminal, representada como a etapa de nº8 é caracterizada como a 

fase em que o remo é conduzido até a perda total de contato com a água, ou seja, o final do 

processo de submersão da pá, na tentativa de finalizar o movimento.  Nesta duração, o 

praticante está fletindo o ombro a 1º e estendendo o cotovelo também a 5º. 

No instante de nº5, a nona etapa, denominada Saída do Remo, o executante inicia o 

retorno do remo a sua posição de origem, com o intuito de iniciar um novo ciclo.  Nesta fase, 

o executante está com o ombro estendido a 5º e o cotovelo fletido a 140º. 

A Recuperação, indicada como a etapa de nº10 é caracterizada como a fase em que o 

indivíduo retorna o remo a posição original, ou seja, ocorre uma flexão do ombro de 40º e 

uma extensão de cotovelo de 7º para colocar o remo a frente do corpo, e iniciar a próxima 

fase. 

No fechamento do ciclo, a última etapa coincide com a primeira. Neste instante, o 

praticante está preparando o remo para entrar na água, com o ombro flexionado a 46º e o 

cotovelo estendido a 147º. 

Diante do que foi exposto até o presente momento, vê-se que durante a remada no 

SUP, visto no plano sagital, o executante realiza um movimento de extensão de ombro nas 

fases em que o remo está em contato com a água, e a flexão ocorre na fase de recuperação, 

provavelmente com o intuito de conduzir o remo até o instante inicial.  Os movimentos do 

cotovelo apresentam-se como auxiliares para a execução da remada. 

O executante realiza um movimento em forma de “U” com o remo, ou seja, ocorre a 

entrada do dispositivo, depois um afundamento e em seguida a sua retirada.  Esta estratégia 

tende a aumentar a área de superfície de contato do remo com a água.  Por outro lado, este 

tipo de estratégia em meio líquido não é exclusivo dessa modalidade, sendo também 

observada no movimento em “S” da mão, que exerce a função de pá do remo, pelo nadador 

no nado crawl (LIMA, 2009). 

Nota-se que tanto a estratégia de deslocamento linear do remo quanto o 

comportamento biocinemático do membro superior, configuram recursos mecânico e físico-

mecânico, respectivamente, para atingir o objetivo de deslocamento horizontal do SiHoPRe. 

 

7.2 ANÁLISE CINEMÁTICA 3D 

 

7.2.1 Percentual das fases 
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Por meio dos dados dispostos na tabela 7, vê-se o percentual das fases do ciclo de 

remada, que nos leva a deduzir que o PP constitui a maior parte deste ciclo, com valor médio 

de 65,8%, enquanto que os 34,2% restantes são designados ao PR. Estes achados 

assemelham-se aos propostos por Secher e Volianitis (2007), para o esporte remo, e Ruess et 

al, (2013a) para o SUP, os quais determinaram os percentuais para os períodos equivalentes 

aos períodos, denominados neste estudo como PP e PR, sendo estes 66,7% e 33,3% no remo 

e, 70% e 30% no SUP, respectivamente. As evidências indicam que o executante, com o 

objetivo de deslocar-se horizontal e para adiante, por maior período de tempo, durante um 

ciclo de remada, aplica força nas moléculas de água.  Por conseguinte, o PP pode ser 

caracterizado como o período mais importante no ciclo de remada de passeio, uma vez 

constituir a duração que resulta na efetiva propulsão do SiHoPRe. 

 

7.2.2 Amplitude angular das articulações dos MMSS, MMII e tronco 

A tabela 8 apresenta a amplitude articular do ombro, do cotovelo, da coluna, do 

quadril, do joelho e do tornozelo, durante o ciclo de remada completo, no plano sagital, com 

exceção do ombro, que também realiza movimentos angulares no plano frontal.  Observa-se 

que a articulação do ombro manifesta os maiores valores de amplitude articular, sendo dela a 

maior contribuição para o movimento de remada.  Este fenômeno já era previsto, pois, Puccio 

e Mattei (2008) apontam que o padrão de movimento típico da remada, em outros esportes, 

caracteriza-se pelo deslocamento angular do ombro principalmente no plano sagital.  No que 

tange a atividade muscular Ruess et al (2013a) apontaram uma alta atividade mioelétrica dos 

músculos do tronco, notadamente do peitoral maior e o do grande dorsal, responsáveis pelo 

movimento do ombro no plano sagital, durante o ciclo de remada, mais precisamente na 

duração correspondente ao PP. 

No entanto, esta maior amplitude de movimento, para o ombro, foi constatada tanto no 

plano sagital quanto no plano frontal, o que indica a existência de uma ação, além de 

extensores e flexores, também de adutores e abdutores durante a remada.  Na literatura 

consultada, apenas Puccio e Mattei (2008), identificaram uma contribuição cinemática 

angular do ombro no plano frontal para a execução da remada durante o esporte caiaque, 

assim como Ruess et al (2013a), constataram grande atividade mioelétrica dos adutores do 

ombro no PP.  

A relação entre os movimentos articulares do ombro em diferentes planos reforça a 

tese de que a conduta motora remada não é atinente a um único plano (PUCCIO e MATTEI, 
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2008), o que evidencia a ampla quantidade de recursos motores utilizados pelo praticante 

durante a execução da remada de passeio do SUP. 

O exame da articulação do cotovelo sugere que a mesma manifesta a segunda maior 

amplitude articular da cadeia considerada, o que nos leva a supor que esta articulação 

funciona de modo complementar na produção de desempenho da remada.  Corroborando com 

estes achados, Neiva et al (2014) e Praxedes et al (2014), por meio de uma análise 

videogramétrica 2D, identificaram que a amplitude articular do ombro no plano sagital é  

maior, quando comparada ao cotovelo, em praticantes do SUP. 

Por meio da análise estatística, identificou-se que há diferença significativa entre a 

amplitude articular do ombro, quando observado no plano sagital, e as articulações da coluna 

(p<0,001), quadril (p<0,001), joelho (p<0,001) e tornozelo (p<0,001).  Contudo, não foi 

identificada diferença significativa entre as articulações da coluna (p>0,05), quadril (p>0,05), 

joelho (p>0,05) e tornozelo (p>0,05). 

As articulações da coluna, do quadril, do joelho e do tornozelo, apresentam uma 

amplitude articular menor, em relação ao ombro e ao cotovelo, indicando que estas 

articulações estejam atuando em menor proporção, possivelmente contribuindo na 

estabilidade do sistema corporal durante a remada em respostas aos possíveis fatores que 

contribuem para a instabilidade do SiHoPRe, tais como: as oscilações multiplanares da 

prancha, as características físicas do meio líquido e a coordenação inter-segmentar no próprio 

ato de remar. 

Contudo, tanto a coluna quanto o quadril apresentam valores de amplitude articular 

maiores do que o joelho e o tornozelo, o que parece indicar que para além de seu papel na 

estabilidade corporal, estas estruturas anatômicas também contribuem com efetividade da 

remada.  Ao que parece, durante o ato de remar, o indivíduo solicita a ação de articulações, 

exógenas a cadeia cinemática principal, para melhorar a execução da conduta motora.  

Focando, por exemplo, o início da remada, especificamente a fase de Entrada, é possível 

entender que o indivíduo procure aumentar a distância do ponto de contato da pá com a água, 

com o intuito de ampliar o comprimento da remada, lançando mão da mobilidade das 

articulações da coluna e ou do quadril. 

De fato o corpo humano é uma cadeira biocinemática, composto por diversos 

segmentos conectados por, também diversas, articulações (DONSKOI e ZATSIORSKI, 

1988).  Sendo assim, qualquer atitude motora em uma região do corpo, poderá acarretar 

perturbação em outra, sendo que, quanto mais próximo do evento motriz estiver localizada a 

perturbação, maior será o efeito perturbador sobre a estrutura corporal.  No caso do SUP, a 
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remada é o comportamento motor principal, sendo ele mesmo um estímulo perturbatório que 

incide no sistema corporal, fazendo com que outras articulações envolvam-se indiretamente 

no ato da remada, de forma a ajustarem-se com o propósito de estabilizar o corpo, o qual, por 

sua vez, deve permanecer pousado sobre uma superfície instável, ou seja, sobre a prancha. 

Nessas interpretações consideramos o ciclo completo da remada.  No entanto, as fases 

que envolvem o contato do remo com a água estão relacionadas, somente, com a propulsão 

efetiva do SiHoPRe, que, como já vimos, constituem o maior percentual temporal de ciclo de 

remada. Deste modo, faz-se prudente considerar a análise destes parâmetros especificamente 

na duração PP. 

Note-se que no período considerado, a articulação do ombro tem função primordial no 

que tange a cinemática da remada, como já havia sido prenunciado (PUCCIO e MATTEI, 

2008).  Igual ao que ocorre no ciclo completo da remada, o ombro manifesta maior amplitude 

de movimento nos planos sagital e frontal, o que parece evidenciar a presença dos 

componentes adutores e abdutores neste período.  No período considerado o ombro no plano 

sagital apresenta maior amplitude em comparação ao ocorrido no plano frontal, isto indica 

que o maior percentual de movimentação do ombro no plano frontal ocorre no PR, não 

colaborando, efetivamente, para o deslocamento horizontal do SiHoPRe.  

A aludida possível relação entre os movimentos articulares do ombro em diferentes 

planos, induz a suposição de que a remada propriamente dita, no caso o PP, acontece, em 

maior proporção no plano sagital. Contudo, não parece ser prudente ignorar os eventos que 

ocorrem no plano frontal.  

De modo similar ao ocorrido no ciclo completo, a articulação do cotovelo, apresenta a 

segunda maior amplitude articular, ratificando sua função auxiliar na execução da remada.  

No referente às articulações da coluna, do quadril, do joelho e do tornozelo, vemos uma 

amplitude de movimento menor, em relação ao ombro e ao cotovelo, tal como ocorre no ciclo 

completo.  Todavia, tanto a coluna quanto o quadril apresentam valores de amplitude articular 

maiores que joelho e tornozelo, o que pode indicar, além do seu papel na estabilidade do 

corporal, uma tendência a contribuir, de modo efetivo, para a execução da remada. 

No caso dos MMSS, o praticante ao final do PP, entra no PR, ou seja, realizar o 

reposicionamento do remo a frente do corpo, com a intenção de iniciar um novo ciclo de 

remada, em função do que, provavelmente, o executante tende a afastar o remo do seu corpo.  

Quanto ao tronco e os MMII, os valores reduzidos de amplitude articular indicam que o PP 

pode ser considerado como um estágio de maior estabilidade para o SiHoPRe.  Este fato pode 

estar relacionado com o fato do remo estar apoiado na água propiciando um efeito 



111 
 

 

estabilizante para além de viabilizar o deslocamento do sistema, assunto este que será tratado 

detalhadamente mais adiante.  Outro fator é a aproximação do remo do corpo, o que tende a 

manter o CG próximo a área da base de sustentação, resultando em uma maior estabilidade do 

SiHoPRe, uma vez que quanto maior for a distância da CG do centro da área da base, tanto 

vertical quanto horizontalmente, maior será o grau de instabilidade corporal, demandando 

maior Trabalho mecânico do SiHoPRe.  E estes aspectos são somados a instabilidade gerada 

pela própria prancha sobre a água, sobre a qual o indivíduo encontra-se apoiado em 

bipedestação. 

No tocante dominância segmentar, não foi identificada diferença significativa entre os 

lados dominante (LD) e não dominante (LND), tanto na amplitude total da remada quanto na 

parcial (Tabela 14) Contudo, instalou-se um quadro de divergência quanto aos valores 

absolutos da amplitude articular.  Pelo LD, o ombro, o cotovelo, a coluna e o quadril, 

apresentaram valores maiores em relação as articulações contralaterais, ao contrário das 

articulações do joelho e tornozelo, as quais apresentaram valores menores.  Estes achados 

indicam que o indivíduo quando executa a remada no LD, exige menor movimentação das 

articulações de MMII, as quais estão relacionadas com a manutenção da estabilidade corporal, 

o que pode representar que o corpo mantem-se mais estável quando executa-se a remada do 

LD, em comparação a execução do LND.  Fato semelhante foi reportado em outros tipos de 

movimentos corporais.  Sadhegi et al (2000) e Lathrop-Lambach et al (2014), identificaram 

que indivíduos hígidos apresentam uma assimetria natural entre os MMII, quando se compara 

o comportamento cinemático e cinético dos membros dominante e não-dominante durante a 

marcha.  No caso da corrida, Rumpf et al (2014), analisaram as forças vertical e horizontal 

durante a execução da tarefa motora e observaram uma assimetria de 15% a 20% nestes 

corredores, sendo este resultado considerado típico para a população estudada.  Do mesmo 

modo, Carpes et al, 2012, apontaram que o torque no cotovelo durante a sua extensão 

apresenta magnitude diferente entre os MMSS, sendo o LD apresentando o maior valor.  

Contudo o status de assimetria segmentar não deve ser descartado, pelo contrário, indica-se 

que este tipo de informação seja interpretado com cautela, pois, notadamente se houver 

associação com quadros álgicos e ou patológicos em relação aos indivíduos envolvidos 

(LUGADE et al, 2010, PAPPAS e CARPES, 2012, MILLS et al, 2013, BREDEWEG, BUIST 

e KLUITENBERG, 2013, DEVAN et al, 2014). 

 

7.2.3 Deslocamento linear do remo 
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A análise videogramétrica 3D proporcionou a identificação do comportamento 

cinemático da extremidade do remo em diferentes planos.  Inicialmente, pode-se constatar que 

a trajetória do remo não é reta, pelo contrário apresenta um comportamento parábolico, que 

tem início no instante de contato da pá com a água e dura até o instante de saída completa.  

No plano frontal não é diferente, o remo apresenta uma trajetória oscilatória.  O deslocamento 

linear em 3D do remo apresenta uma configuração semelhante a uma letra “S”, traduzindo um 

comportamento sinuoso.  Deste modo, entende-se que o remo, no plano sagital, afunda 

progressivamente e depois retorna para sair da água, ao mesmo tempo em que tende a 

aproximar-se da prancha, afastando-se logo após.  Esta estratégia resulta em um aumento da 

área da superfície de contato da pá com a água e resultando em uma quantidade de água 

contatada, proporcionando maior resistência ao ato de empurrar líquido para traz, facilitando a 

propulsão do praticante, assim como, ocorre na natação durante a braçada no nado estilo 

crawl (CARR, 1998, MAKARENKO, 2001, LIMA, 2009).  De acordo com Makarenko 

(2001), a braçada é realizada seguindo o mesmo princípio da remada. 

 

7.2.4 Comportamento angular do ombro: sagital x frontal 

Como mencionado anteriormente a articulação do ombro manifesta maior contribuição 

cinemática para a execução da remada. Contudo, não foi identificado de que modo isso ocorre 

no ciclo da remada. 

Ao compararmos o comportamento cinemático do ombro no plano sagital, verificou-se 

que dos dados do LD, apenas 11% apresentaram diferença significativa. Em contrapartida 

59% demonstraram diferença significativa para o LND. Quando comparada LD e LND, 

observou-se que 39% apresentaram diferença significativa.  Analisando estes resultados, 

identifica-se que o LD apresenta um comportamento cinemático angular mais uniforme, ao 

contrário do LND. 

Pode ser visto que o comportamento cinemático angular do ombro no plano sagital 

apresenta uma curva com trajetória descendente, que correspondente a extensão do ombro do 

LD.  Este movimento ocorre entre as fases de entrada da pá e a perda do contato.  Este fato 

indica que o movimento de extensão de ombro predomina no PP. As constatações vão ao 

encontro do que propuseram Ruess et al (2013). Os estudiosos argumentaram no período 

considerado da remada, que são solicitados em maior proporção os músculos extensores do 

ombro e de fato observou-se um comportamento cinemático semelhante do ombro LND no 

plano sagital.  
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Quanto ao comportamento do ombro no plano frontal, observou-se que no mesmo PP, 

um movimento característico de adução.  Do mesmo modo que Ruess et al (2013a) e Puccio e 

Mattei (2008) argumentam que no movimento de remada, no SUP e no Caiaque, 

respectivamente, há um componente adutor do ombro neste mesmo período da remada. 

A adução do ombro produz um movimento oscilatório do remo na água, o que 

assemelha-se com a técnica da remada de crawl, a qual, o praticante realiza o movimento em 

“S” com o membro superior na água para aumentar a quantidade de água deslocada, 

aumentando a resistência e a propulsão do corpo (CARR, 1998, MAKARENKO, 2001). 

De acordo com Makarenko (2001), a braçada é realizada seguindo o mesmo princípio 

da remada, na qual, a mão move-se por trajetória completa curvilínea, e a direção do 

movimento altera-se suavemente.   

Um ponto a ser abordado é o sistema de alavanca criado pelo praticante através do 

remo em contato com a água.  No momento, em que o remo inicia sua submersão, o 

instrumento tende a perder deslocamento e funciona como um “apoio” para o impulso 

horizontal, neste momento, o corpo tende a aproximar-se do remo de modo ondulatório. 

 

7.2.5 Comprimento da Remada 

O comprimento da remada, neste trabalho, define-se como o deslocamento do linear 

no PP. O valor médio foi de 0,36m, e o teste estatístico não identificou diferença significativa 

entre os comprimentos da remada do lado direito e esquerdo.  Não foi encontrado na literatura 

consultada, informações acerca comprimento da remada de passeio do SUP que nos 

possibilitassem estabelecer contrapontos ou acordos com os valores encontrados no presente 

estudo. 

 

7.2.6 Relação entre o deslocamento linear (x) do remo e deslocamento linear da 

crista ilíaca (x) 

A conduta motora remada de passeio do SUP apresenta algumas particularidades. 

Nesta, ao observar a relação entre o deslocamento linear no eixo x do remo e da crista ilíaca, 

identifica-se que a trajetória da crista ilíaca é linear, enquanto a trajetória do remo não.  Neste 

último, o deslocamento não é contínuo, em parte do movimento o deslocamento diminui, 

como se estivesse imóvel. Isto realmente tende a ocorrer na remada do SUP. 

De fato o objetivo da remada é a promoção do deslocamento horizontal do SiHoPRe e 

para isso o executante utiliza um remo.  No processo de deslocamento, o praticante faz uma 
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alavanca na água para impulsionar-se a frente. O individuo posiciona a pá do remo na água e 

exerce uma força empurrando a água para traz, no entanto, devido a sua densidade e 

quantidade, a água exerce sobre a pá uma força contrária, resistindo ao ato de empurrar, e 

como resultante, tem-se o deslocamento do SiHoPRe no sentido oposto ao empurrado.  Este 

fenômeno pode ser explicado pela segunda lei de Newton, a qual informa que toda ação, gera 

uma reação no sentido contrário.  

O ato de empurrar, mecanicamente, pode ser compreendido como a tarefa motora que 

permite o indivíduo afastar ou tentar afastar um objeto em relação ao seu corpo (MEINEL, 

1984).  No SUP, o executante empurra a água para traz e se impulsiona a frente. 

 

7.2.7 Padrão de Movimento 

De acordo com os dados apresentados até o momento, percebe-se a existência de um 

padrão de movimento para a remada de passeio do SUP. Neste padrão, o indivíduo realiza 

uma extensão de ombro da 1ª a 9ª fase, ou seja, em todo o PP, com o intuito submergir o 

remo.  Após este período, no PR, o mesmo realiza uma flexão de ombro para retornar o remo 

a posição a frente do corpo para o início do próximo ciclo. 

Visto do plano frontal, o ombro apresenta uma tendência a adução durante a remada, 

podendo ser admitido que este comportamento cinemático corresponda as estratégias motoras 

desempenhadas pelo remador para aumentar a resistência da água e favorecer a propulsão.  

Por meio do comportamento cinemático do cotovelo, identifica-se que o mesmo não 

apresenta um padrão específico de movimento, o que nos remete a pensar que esta articulação 

participa como um contribuidor no movimento da remada, ajustando a posição do remo para 

um melhor afundamento. 

As articulações da coluna, quadril, joelho e tornozelo apresentam função de 

estabilizadores, ou seja, auxiliam na manutenção da postura bípede sobre a prancha e na 

estabilização corporal para a execução da remada.  No entanto, a coluna e o quadril 

demonstram uma tendência a auxiliar na realização da conduta motora. 

A pá do remo, no plano sagital, afunda completamente e depois retorna a superfície, 

no PP, e mantem-se fora da água até o final do PR. No plano frontal, o remo inicia a remada 

distante do remador, e no decorrer da conduta motora aproxima o instrumento da prancha e o 

afasta-se novamente.  Esta estratégia objetiva aumentar a resistência durante a remada e 

facilitando a propulsão.  No PR, com o remo fora da água, o indivíduo afasta-o de seu corpo e 

o reposiciona para o início do outro ciclo. 
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7.3 DESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO CINÉTICO DA REMADA BÁSICA DE PASSEIO SUP 

7.3.1 Energia Cinética 

Energia é um dos conceitos mais importantes da Física e talvez este termo seja um dos 

mais empregados em nossa linguagem cotidiana.  Na Física, inicialmente, energia representa 

a capacidade de realizar trabalho, pois, um corpo possui energia se ele for capaz de realizar 

trabalho (MÁXIMO e ALVARENGA, 1997). 

Este estudo tratará da energia cinética, a qual corresponde a energia que um corpo 

possui por desloca-se, ou seja, é a quantidade energética produzida pelo corpo para que sua 

velocidade seja modificada. 

De acordo com Máximo e Alvarenga (1997) se um corpo em movimento passa por um 

ponto A com EcA e chega a um ponto B com EcB, a variação da energia cinética, 

experimentada por ele, será igual ao trabalho total, TAB, realizado sobre ele, isto é: TAB = EcB 

– EcA.  Este pode ser conhecido como o Teorema do Trabalho-Energia ou Teorema da Energia 

Cinética. 

No caso do SUP, a energia cinética do SiHoPRe (EcS) tende a aumentar até o final do 

PP do ciclo de remada, com valores de 0,016J, 0,016J e 0,46J, para o início, meio e final do 

movimento, respectivamente.  A EcS tem uma variação positiva durante o PP que corresponde 

ao avanço progressivo do sistema.  A ação da força produzida pela remada com o remo em 

contato com a água, imprime sobre o SiHoPRe uma determinada aceleração, o que resulta em 

uma variação na sua velocidade, ou seja, a EcS varia.  Pode-se, portanto, demonstrar que a 

quantidade de energia transferida pela força da remada, ou seja, o trabalho realizado por esta 

força durante o seu deslocamento horizontal é igual à variação da EcS. 

A execução da remada depende tanto do manuseio do remo na água quanto do 

comportamento cinemático dos MMSS, sendo este último, produto da ação muscular.  Em um 

movimento simples, uniarticular, este fato é facilmente percebido, no entanto, para os 

movimentos complexos torna-se mais difícil descobrir qual ação muscular ou articular é a 

causa de algum aspecto particular de um movimento.  Deste modo, o estudo da Ec durante a 

remada de passeio do SUP pode fornecer informações importantes quanto a contribuição da 

remada para o deslocamento ântero-horizontal do SiHoPRe, assim como, Slawinski et al 

(2010) entendem que a interpretação do comportamento da Ec durante a execução de ações 

esportivo corporais fornece informações úteis à participação dos segmentos corporais para a 

tradução do corpo na direção de avanço. 
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7.3.2 Quantidade de movimento 

 

A quantidade de movimento (Q) de um corpo é a medida caracterizada pelo 

movimento de translação gerado por ele, sendo esta, uma grandeza vetorial, de mesma direção 

e mesmo sentido (DONSKOI e ZATSIORSKI, 1988, MÁXIMO e ALVARENGA, 1997).  

Pode-se observar que durante a remada de passeio do SUP a quantidade de movimento é 

positiva, ou seja, o SiHoPRe tende a aumentar sua Q para promover seu deslocamento ântero-

horizontal.   

A identificação da Q pode ser uma estratégia para identificar o quanto os movimentos 

corporais realizados durante uma conduta motora, no caso a remada do SUP, estão 

relacionados com objetivo proposto pela tarefa (HOF et al, 1992).  

 

7.3.3 Trabalho 

 

O trabalho produzido por uma força é o produto da aplicação de uma força sobre um 

corpo que resulta em seu deslocamento, ou seja, pode ser considerado o produto da 

intensidade da força pelo deslocamento pelo corpo. Deste modo, entende-se que um trabalho 

pode ser ativo ou positivo, quando a força é utilizada para promover movimento corporal, e 

negativo ou passivo, neste caso, a força aplicada gera uma resistência, proporcionando retardo 

do movimento.  Logo, o trabalho existe quando há ação da força e como consequência ocorre 

um deslocamento do corpo. 

No caso do SUP, como apresentado anteriormente, o SiHoPRe desloca-se mediante a 

resultante da força aplicada pelo executante na água, o que proporciona um deslocamento 

horizontal e adiante do sistema.  Deste modo, o Trabalho da força aplicada sobre o SiHoPRe 

pode ser considerado positivo, pois, resulta em aumento da velocidade para o avanço do 

sistema.  Quando trata-se de um Trabalho é negativo, isto no contexto esportivo do SUP, o 

praticante executa a remada para frenar o movimento, diminuindo sua velocidade linear. 

 

7.3.4 Impulso 

 

O impulso do SiHoPRe foi positivo durante a remada, sendo este caracterizado pela 

variação da Q, com valor de 0,34 N.s.  Este resultado mostra que a movimentação dos MMSS 
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para formar a alavanca com o remo na água, esta sendo eficiente, pois, os movimentos 

articulares estão resultando em deslocamento horizontal e adiante do sistema.  

 

7.3.5 Exame cinético dos esforços gerados nas pegas do remo 

 

Através do teste estatístico, pode-se observar que não houve diferença significativa 

para os esforços gerados pelas mãos durante as remadas. No entanto observou-se que os 

indivíduos realizaram maiores esforços entre a primeira e terceira fase da remada. 

Analisando os gráficos de forças aplicadas nas pegas, a força aumenta da primeira até 

a terceira, tendo seu pico no meio do movimento.  Este pico de força ocorre no mesmo 

instante que ocorre o maior afundamento do remo e aproximadamente na fase onde o remo 

está alinhado ao corpo do indivíduo.  Esta maior força aplicada esta relacionada com o 

momento de possível maior resistência da água exercida sobre a pá do remo. 

Quanto a simetria das pegas, observou-se que o LD apresentou maiores valores, tanto 

para a PS (99N) quanto para a PI (140N).  Estes achados corroboram com os resultados 

apresentados por Anakwe, Huntley e Mceachan (2007), que também identificaram uma 

assimetria para os valores de apreensão manual, do LD e LND, com valores de 480N e 430N, 

respectivamente, para indivíduos hígidos de ambos os gêneros com idade entre 35 e 44 anos. 

Os valores de apreensão manual identificados durante a remada apresentaram valores 

semelhantes aos encontrados na literatura (HAWKES et al, 2015, NAGATA, 2015, 

NAGATA, LIVRAMENTO, HIRATA, 2014, TSANG, 2005). 
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8. CONCLUSÃO: 

 

Diante do que foi analisado e comentado até o momento, o presente trabalho cumpriu 

os objetivos estabelecidos.  Foi desenvolvido o ciclograma funcional da remada básica de 

passeio, onde a conduta motora foi dividida em 11 Etapas, sendo 6 Instantes e 5 Durações. 

Identificou-se que o indivíduo realiza uma extensão de ombro do início até o encerramento da 

fase de propulsão, sendo a flexão, o comportamento característico na fase de recuperação. No 

cotovelo ocorreram movimentos de flexão e extensão voltados para o ajustamento do remo 

durante a remada.  O tipo de contração muscular predominante foi a concêntrica para todas as 

articulações estudadas. 

A partir da descrição cinemática, identificou-se que o ciclo da remada pode ser 

dividido em Período de Propulsão (PP) e Período de Recuperação (PR), sendo o PP 

constituído por 8 Etapas e o PR por 3 Etapas, representando um percentual de 65,8% e 34,2% 

para os PP e PR, respectivamente. 

Observando o aumento da Energia Cinética e da Quantidade de Movimento durante o 

ciclo de remada, e os valores positivos de Trabalho e Impulso pode-se afirmar que a conduta 

motora foi realizada com eficiência.  Também pode-se observar que os maiores esforços 

gerados pelo executante são identificados na pega inferior, representando que, nesta pega, o 

praticante aplica maior força para a produção de movimento da remada. 

De acordo com os dados apresentados, percebe-se a existência de um padrão de 

movimento para a remada de passeio do SUP. Na caracterização biomecânica apresentada 

neste trabalho, o indivíduo realiza uma extensão de ombro da 1ª a 9ª fase, ou seja, em todo o 

PP, com o intuito submergir o remo.  Após este período, no PR, o mesmo realiza uma flexão 

de ombro para retornar o remo a posição a frente do corpo para o início do próximo ciclo. No 

plano frontal, o ombro apresenta uma adução durante a remada para aumentar a resistência da 

água e favorecer a propulsão durante a remada. Pode-se identificar que o cotovelo não 

apresenta um padrão específico de movimento, podendo assim caracterizá-lo como um 

contribuidor no movimento da remada. As articulações da coluna, quadril, joelho e tornozelo 

apresentam função de estabilizadores, com a coluna e o quadril demonstrando uma tendência 

a auxiliar na realização da conduta motora. 

A pá do remo, no plano sagital, afunda completamente e depois retorna a superfície, 

no PP, e mantém-se fora da água até o final do PR. No plano frontal, o remo inicia a remada 
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distante do remador, e no decorrer da conduta motora aproxima o instrumento da prancha e o 

afasta-se novamente. 

Este estudo, de caráter pioneiro até o presente momento, produziu conhecimentos 

específicos a Professores de Educação Física, Fisioterapeutas, Engenheiros do Esporte e 

outros profissionais, uma vez que pode ser utilizada para fundamentar decisões em diferentes 

contextos práticos, tais como na elaboração de procedimentos para treinamento esportivos, ou 

na construção de equipamentos específicos voltados a melhora de desempenho esportivo dos 

praticantes. 

Sugere-se que estudos futuros possam ser realizados com o intuito de identificar 

diferenças cinemáticas e cinéticas entre supistas masculinos e femininos; identificar o 

comportamento muscular durante a remada, assim como, o exame do comportamento 

cinemático e cinético em outros ambientes de prática.  
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10. GLOSSÁRIO 

 
Carregamento: Adição de carga específica sobre um sistema  

Ciclograma Funcional: Descrição das etapas de movimento corporal que se sucedem durante 

a execução de uma habilidade motora 

Contração Concêntrica: Contração muscular no qual o(s) músculo(s) encurta(m) durante a 

produção de força e consequente movimentação segmentar 

Contração Isométrica: Contração muscular no qual o(s) músculo(s) produz força, mas não há 

segmentar 

Descarregamento: Subtração de carga específica sobre um sistema  

Duração: Etapa que ocorre movimento 

Etapa: Cada fase da ADE 

Hígido: Saudável 

Instante: Etapa que não ocorre movimento 

Membro Inferior: Estrutura corporal formada pela cintura pélvica, coxa, perna e pé. 

Membro Superior: Estrutura corporal formada pela cintura escapular ou ombro, braço, 

antebraço, punho e mão. 

Pega Inferior: Posicionamento da mão na parte central do remo 

Pega Superior: Posicionamento da mão na parte central do remo 

Stand Up Paddle: Esporte aquático, que é uma variação do surfe, no qual o praticante 

posiciona-se em bipedestação sobre uma prancha e utiliza um remo para deslocar-se sobre a 

superfície da água. 

Videogrametria: Técnica de análise quantitativa do movimento fazendo uso de filmagens 
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ANEXO 1: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EXTENSÔMETROS 1 
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ANEXO 2: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EXTENSÔMETROS 2 
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ANEXO 3: DADOS DO SENSOR DE FORÇA DO REMO INSTRUMENTADO 

 

Sensor de Força Capacidade: 50kg 

Corpo usinado: Aço 4340 

Strain Gage da Micro Measurements: J2A – S038M – 350 – E 

Sensor de Temperatura Micro Measurements: N2T-TR-A02-00400 

Cabo de 4 fios:  

+ Exc = Vermelho 

- Exc. = Preto 

+ Sinal = Branco 

- Sinal = Azul 

Resistencia de Entrada = 390 ohms +/- 10% tolerância 

Resistencia de Saida = 350 ohms +/- 1 ohm 

Resistencia de Isolação = >1 Gohms 

Tensão de Alimentação = 2 a 10 Volts 

Sensibilidade = 2 mV/V +/- 10 % F.E. 

Linearidade = 0,05 % F.E. 

Histerese = 0,05 % F.E. 

Creep = 0,03 % F.E. 

Estabilidade do Sinal de Saida com a Variação da Temperatura= 30 ppm/°C. 

Estabilidade do Zero com a Variação da Temperatura= 20 ppm/°C. 

Sobrecarga admissível = 150 % F.E. 

Proteção a Umidade = IP67 

Quantidade = 2 pçs 

 

 

 


