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1. RESUMO 

 A força é uma capacidade física imprescindível no esporte de desempenho, 

entretanto, atualmente são limitadas a quantidade de pesquisas que investigam esta 

capacidade no surf. Neste estudo os objetivos serão investigar o pico de força 

produzida na água, identificar a força máxima dinâmica na terra e investigar a 

magnitude da correlação entre as variáveis analisadas. Serão avaliados 10 surfistas 

amadores de 15 a 25 anos. Todos serão submetidos a testes de força máxima e 

potencia muscular. Para a análise de correlação entre as variáveis será utilizado o 

teste de Pearson (r).   

 

2. INTRODUÇÃO 

 Um dos pontos de maior investigação atualmente no surf, está relacionado as 

prevalências de lesões (BASE et al., 2007;  JÚNIOR et al., 2013;  STEINMAN et al., 

2000). De acordo com os autores, o maior número de lesões em surfistas tem sido 

em membros inferiores, são de natureza traumática, ocorrendo durante o surf 

recreacional, as mais comuns foram às lacerações e contusões, a prancha foi a 

maior responsável pelas lesões, e contatou-se que os surfistas que mantinham 

treinamento regularmente tinham menos lesões ou lesões menos sérias. Outros 

autores investigaram a frequência cardíaca, a intensidade e o tempo de movimento 

em competições de surf (Brasil et al, 2001), comparação de consumo máximo de 

oxigênio(Vo2) entre membros superiores e inferiores.   

 A força é essencial para a prática do surf, pois melhora à remada e as 

manobras, além de precaver lesões, mostrando que os treinamentos resistidos são 

fundamentais para atletas desse esporte Steinman, (2003). Já no estudo de 

Danucalov et al, (2010) investigou a força isocinética associada a razões de força da 

musculatura do ombro nos surfistas, e os resultados não tiveram diferença entre 

membro dominante e não dominante, além disso, foram apresentadas relações de 

equilíbrio muscular em surfistas. Entretanto poucos estudos investigam a força 

muscular, potencia e a especifica do surf. 

As pesquisas demonstram que a força é primordial na prática do surf, e parece ser 

essencial na remada, facilitando a entrada na onda, quanto na execução de 

manobras, obtendo mais precisão. Tendo em vista esses estudos parecem 
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necessário mais avanços acadêmicos nas investigações que envolvem análise da 

magnitude de forças geradas por surfistas amadores.   

3. OBJETIVOS 

 Analisar o pico de força produzida na água (PFA), identificar a força máxima 

dinâmica na terra (FMD) e investigar a magnitude da correlação entre as variáveis 

analisadas. 

4. METODOLOGIA 

Serão avaliados 10 voluntários com idades de 15 aos 25 anos, de ambos os 

gêneros praticantes da modalidade do surf amador. Os surfistas serão submetidos a 

três testes, o primeiro teste acontecerá na sala de musculação do laboratório da 

Universidade Metropolitana de Santos, utilizando aparelhos da marca Paramount, 

onde será avaliada a força máxima dinâmica na terra (FMD), executando três 

exercícios, que se aproximam da condição específica usada pelos surfistas ao 

executarem suas ações de remada no mar, são eles: o pulldown, a remada baixa e o 

supino, que deverão ser realizados por sorteio aleatório, mantendo a mesma 

conformação no teste final. Os indivíduos deverão realizar o movimento com o 

máximo de carga CMD até conseguirem completar corretamente o movimento uma 

única vez (1RM). Para tanto, serão realizadas 3 tentativas para cada indivíduo em 

um dia. O teste de pico de força produzido na água (PFA) será realizado na piscina 

aquecida da Universidade Metropolitana de Santos, e a tarefa será constituída pela 

execução de simulações de remadas sobre uma prancha de surf específica do atleta 

por durante 15 segundos para a quebra da inércia, em seguida, será dado um sinal 

verbal, indicando o momento da execução de ações de remadas em intensidade 

máxima, sendo computados os cinco ciclos de braçadas. O aparelho utilizado será o 

tensiômetro da marca WeiHeng que indicara o pico de potência. O aparelho deverá 

estar afixado a um cabo preso a prancha e na borda da piscina. O ultimo teste 

acontecerá no mesmo local do teste anterior (PFA), dado o sinal verbal, o 

cronometro será acionado e individuo devera percorrer uma distancia de 15 metros 

remando sobre a prancha o mais forte possível, o inicio e o termino estará marcado 

com bandeiras azuis em dois postes, assim que cruzar a ultima bandeira o 

cronometra será parado e o teste finalizado.   
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5. DESENVOLVIMENTO 

Durante os meses de Março e Abril foram feitas as leituras para embasamento do 

estudo e dos testes. Maio, Junho e Julho executou-se os estudos práticos dos testes 

e aprendizado do protocolo dos mesmos. No mês de Agosto foram feitas as coletas 

com os 10 voluntários praticantes de surf, a mesma teve duração de 2 dias. Após 

coleta os testes foram analisados conforme protocolo e obtidos os resultados 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Tabela 1. Correlação apresentada em média e desvio padrão entre a variável força 
no tensiomentro (TT) e os testes de 15 metros(15m), exercício pulldown (PD), supino 
(SU) e remada baixa (RB). 

 
TT 15m PD SU RB 

Média 19,15±4,04 10,52±1,18 23,9±6,52 52,6±'6,02 49,7±11,02 

r. 1 -0,776 0,895 0,926 0,846 

O nível de significância foi de ≤0,01 
 
 

  7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível observar que os praticantes de surf com maior níveis de força 

foram os que realizaram o teste de 15 metro na maior velocidade e produziram mais 

força no teste de remada realizada no tensiometro. Sendo assim, o treinamento de 

força especifico para este tipo de amostra poderiam trazer benefícios fazendo com 

que os mesmos atingissem uma maior velocidade durante a remada, podendo 

influenciar positivamente na pratica, na tentativa de alcançar uma onda. Mais 

estudos devem ser elaborados observando os efeitos do treinamento de força para 

indivíduos praticantes desta modalidade. 
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