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_________________________________________   _______Resumo 

 

O remo é um esporte que por suas condições altamente competitivas exige um 

gasto energético considerável, envolve aspectos fisiológicos, físicos e psicológicos 

onde é necessário cobrir as deficiências nutricionais que resultam deste desgaste, 

em especial na categoria peso leve. Se fiz um estudo descritivo, observacional, 

transversal, com 7 remadores do sexo masculino, com idade média de 29,43 

anos, representantes da Seleção Brasileira de Remo categoria peso leve, durante 

a preparação prévia para a copa do mundo de remo na Nova Zelândia 2010 com o 

objetivo de avaliar os aspectos nutricionais e o somatotipo relacionado com o 

treinamento e o desgaste físico do atleta. Os resultados fórum  que alem de que 

as características físicas dos remadores esta num ótimo nível, o consumo de 

macronutrientes e micronutrientes e a proporção dos mesmos em relação ao 

gasto energético não é compatível com as necessidades e as demandas que os 

atletas precisam, pudendo ocasionar uma carência no rendimento e a 

competência do remador. 

_____________________________________________Problemática 

O remo é um esporte que por suas condições complexas e altamente 

competitivas, exige um gasto energético considerável, que envolve aspectos 

fisiológicos, físicos e psicológicos. Durante o treinamento e a competição o 

esporte gera um desgaste físico significativo, por isso é necessário cobrir as  

deficiências nutricionais que resultam deste fenômeno, especialmente na 

categoria peso leve, onde a  alimentação e  as estratégias alimentarias  ocupa um 

impacto muito importante sobre o desenvolvimento do atleta, já que deve 

considerar fatores como qualidade dos alimentos, quantidade e proporção dos 

mesmos para cada caso particular.  

Também é importante considerar aspectos como o peso, fatores antropométricos, 

composição corporal e somatótipo  para chegar aos níveis desejados do atleta, 

dependem estas variáveis duma nutrição adequada e educação nutricional. O 

objetivo é que o atleta tem os hábitos necessários para dar a ele os resultados 

esperados 

Para obter uma perca de peso ou percentual de gordura corporal, muitos atletas 



utilizam técnicas rápidas para perca de peso que podem prejudicar o 

desenvolvimento físico e a saúde.  

 

O excesso de peso deve ser reduzido à custa do excesso de gordura, não da 

massa magra e água. A desidratação tem sido frequentemente usada como uma 

maneira rápida de perder peso. Uma reposição adequada de líquido é essencial 

para o treinamento e bom desempenho físico. 

Devemos sempre calcular o percentual de gordura dentro dos limites seguros para 

a saúde, e deve monitorar o desempenho físico, enquanto a redução de peso. 

Normalmente nesses atletas, a dieta é inadequada em calorias, carboidratos, 

proteínas e micronutrientes, por isso a orientação de um bom nutricionista pode 

ajudar nesses pontos fracos (Steers.S N.1998). 

 

 

________________________________________________Objetivos 

 

 Analisar a distribuição de alimentos de macro y micronutrientes 

 Relacionar o gasto energético com o consumo calórico diário dos 

remadores 

 Determinar  a composição corporal e a valoração antropométricos dos 

remadores  

 Analisar o Somatotipo e relacionar com os valores de referencia 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________Materiais e metodologia 

Foi realizado um estudo descritivo, observacional, transversal, com 7 remadores 

do sexo masculino, com idade média de 29,43 anos, representantes da Seleção 

Brasileira de Remo categoria peso leve, durante a preparação prévia na copa do 

mundo de remo na Nova Zelândia 2010 

Foi utilizado para avaliar alimentos e coletar dados do remador um questionário 

que foram considerados os cuidados mínimos para evitar  dificuldade na 

compreensão do entrevistado, com base no Manual do Entrevistador 

(Germani,G.2005). 

Todos os entrevistados consentiram pelo seu treinador e pela Confederação  

Brasileira de Remo para a realização da coleta de dados pertinentes, respeitando 

as recomendações da Declaração de Helsinki e suas várias emendas. Além da 

utilização de ferramentas de freqüência de consumo de alimentos, 

as medidas antropométricas que foram realizadas: peso, estatura, dobras 

cutâneas, perímetros e diâmetros. Para o registro destas medidas foi aplicado 

o protocolo proposto pela International Society for the Advancement of 

Anthropometry (ISAK), utilizando o material básico de antropométrica (balança e 

telêmetro  modelo EB9002  com a aproximação de 50 g e 1 mm, 

respectivamente); medidor de dobras cutâneas modelo Harpendem com a 

aproximação de 0,2 mm;  pinça com a aproximação de 1 mm modelo Holtain; fita 

antropométrica Holtain com uma aproximação de 1 mm e lápis demográfico). 

A partir das medidas antropométricas foram calculados também diferentes taxas e 

percentagens para determinar a composição corporal dos remadores que 

participaram do estudo. 

Para analisar a composição antropométrica e corporais foi utilizado o método de 

fracionamento de 5 componentes (Kerr,DA,1988) 

O análise do Somatotipo foi realizada utilizando o método de Heath Carter, 

obtendo-se o valor dos três componentes: endomórfico, mesomorfo e ectomórfico 

(HealthCarter,1990). 

Além disso, calculou-se a distância de dispersão do somatótipo comparando o 

grupo estudado com o somatotipo de referência (United States Comitte Olimpic/, 

Australian Olimpic Comitte). 



Foi criado e utilizado um banco de dados em ACCESS ®. Os dados coletados 

foram analisados utilizando o programa SPSS ® software estatístico 

Foi realizada uma distribuição de freqüências absolutas e relativas para as 

variáveis estudadas em tabelas e gráficos. 

 
____________________________________________Marco Teórico 

O remo é constituído de um movimento cíclico no qual os membros inferiores e 

superiores trabalham sincronizados. A força e a cadência da remada podem variar 

de acordo com as características mecânicas do barco e a capacidade fisiológica 

do remador. As características biomecânicas do ritmo podem ser influenciadas 

pelo diâmetro muscular, tipo de fibra predominante, eficiência do trabalho e 

capacidade metabólica. 

A intensidade do exercício varia de acordo com a fase de treinamento, havendo 

treinos de baixa intensidade e longa duração e treinos de maior intensidade e 

curta duração. Na competição de remo olímpico, que compreende a distância de 2 

mil metros, com duração de 6 a 7 minutos com atletas de elite, as provas podem 

durar entre 5’ e 20” e 7,5’, dependendo do tipo de barco. 

Essas competições são de alta intensidade, nas quais as capacidades 

anaeróbicas alática e lática, assim como aeróbica, são utilizadas no seu máximo1. 

Tal esforço demanda altas capacidades metabólicas e grande massa muscular, da 

qual aproximadamente 70% são utilizados com uma média de potência de 450 a 

550W, pois todas as extremidades e o tronco participam da propulsão do barco. O 

volume máximo de oxigênio (VO2 max) dos remadores é um dos mais altos já 

registrados2, porém o VO2 max relativo dos remadores é menor que o de atletas 

de longa duração, devido à sua maior massa corporal. 

 Á fisiologia do remo, indicam que remadores de elite são capazes de realizar altas 

cargas de exercício ao extremo. 

Antes de campeonatos mundiais, o volume de treinamento pode atingir 190 

minutos diários, dos quais aproximadamente 55% a 65% são realizados no barco, 

e o restante é composto de exercícios não específicos, tais como musculação e 

alongamento. O remo é um esporte cujo treinamento é de baixa e/ou moderada 

intensidade, com apenas 4% a 10% do tempo total despendido no treinamento em 

alta intensidade, podendo explicar por que os músculos de remadores de elite 



apresentam 70% a 85% de fibras de contração lenta, porém ambas as fibras - de 

contração lenta e rápida - têm suas atividades aumentadas. (Avaliação nutricional 

de remadores competitivos (Santinoni E e Soares E, 2006) 

 

No estudo de nutrição, refere-se à forma como o corpo utiliza a energia em 

sustanças químicas localizados dentro do alimento. No organismo, a energia é 

libertada pelo metabolismo de alimentos, que devem ser fornecidos regularmente 

para satisfazer as necessidades de energia para a sobrevivência do 

corpo. Embora, toda a energia aparece como calor, que se dissipa na atmosfera, 

os processos únicos que ocorrem no interior das células faz primeiro uso possível 

para todas as tarefas necessárias para sustentar a vida. Estes processos são 

reacções químicas que realizam a síntese e manutenção dos tecidos do corpo, a 

condução eléctrica da actividade do nervo, o trabalho mecânico de tensão 

muscular e produção de calor para manter a temperatura corporal 

O gasto energético é a relação entre o consumo de energia e energia necessários 

para o organismo. Para o corpo manter o equilíbrio, o consumo de energia deve 

ser igual ao usado, o que significa que a energia diária precisa de ser igual ao 

gasto de energia diária total  

O aumento energético durante o exercício é devido a um aumento do metabolismo 

dentro dos músculos que trabalham. Além disso, dependendo da intensidade e da 

duração do exercício, juntamente com a massa óssea afecta o gasto de energia 

pelo exercício, que pode aumentar várias centenas de calorias para obter a 

recuperação pós-exercício e mecanismos de adaptação. 

Obviamente, o esporte do remo como atividade física intensa que é, tem um custo 

de energia que varia com o peso corporal do atleta (Hernández G, 2009) 

 

Os remadores da categoria peso leve são um grupo que merece especial atenção 

quanto à ingestão inadequada não apenas de macronutrientes, mas também do 

valor energético total e, conseqüentemente, de micronutrientes. Geralmente, 

esses atletas utilizam vários métodos além da restrição energética para a redução 

e/ou manutenção da Massa Corporal, como a realização de exercícios intensos 

com vestimentas de plástico, promovendo a perda hídrica, e até mesmo o uso de 

diuréticos (Koutedakis Y, Pacy PJ, Quevedo RM, Millward DJ, Hesp R, Boreham 

C, et al. 1994) 



As dietas, o jejum e a restrição alimentar crônica de alimentos ricos em 

carboidratos diminui os níveis de glicogênio. Além disso, os atletas que estão em 

um balanço calórico negativo podem comprometer  sua capacidade de sintetizar 

glicogênio. Os baixos níveis de glicogênio pode levar à fadiga, diminuição do 

desempenho e exaustão. Durante as sessões repetidas de treinamento, é 

importante um adequado consumo de carboidrato, obtendo-se comendo entre 55-

60% das calorias totais. Para atletas de resistência, o consumo de carboidratos 

deve ser entre 60 e 70% do total das calorias. Ao realizar treinamentos intensos 

diários de uma dieta mista contendo entre 300-350 gr. de hidratos de carbono 

(cerca de 40% das calorias totais) determina apenas uma síntese mínima de 

glicogênio. Mas uma dieta alta em carboidratos, 500 a 600 gr. por dia (cerca de 60 

a 70% do total de calorias), permitem a síntese de quase total do glicogênio 

muscular. Também é importante o momento do consumo de carboidratos.  Tem 

sido mostrado que a velocidade da taxa de síntese de glicogênio muscular é 

aumentado em duas horas após o exercício físico, quando é proporcionado, pelo 

menos, 1 g. de glicose por kg de peso corporal.   

Do ponto de vista metabólico, as necessidades de energia do corpo devem ser 

atendidas ou cobertas antes que o corpo sintetize proteínas para o 

desenvolvimento e reparação do músculo. Enquanto existe um número de fatores 

que afetam a utilização da proteína, a determinação do requerimento da proteína 

do atleta depende principalmente do balanço de energia da dieta, na medida em 

que diminui a ingestão calórica, os requerimentos protéicos aumentam. Os atletas 

que estão sobre restrição calórica precisam consumo de proteína maiores que os 

atletas que consomem quantidades adequadas de calorias. (Steers.S 1998) 

114478 Segundo o American College of Sport Medicine (ACSM), a recomendação 

de ingestão para exercícios de resistência é de 1,2 a 1,4g de proteína por kg 

MC/dia e nos exercícios de força de 1,6 a 1,7g de proteína por kg MC/dia.. 

Steinacker JM, Lormes W, Lehmann M, Altenburg, 1998) 

En quanto aos micronutrientes: Vitaminas e minerais são um grupo de 

substâncias de natureza orgânicas que estão presentes nos alimentos em 

pequenas quantidades, e são essenciais para os processos metabólicos que 

ocorrem na nutrição das pessoas, sem eles o corpo não tem a capacidade de 

aproveitar os elementos de síntese e de energia fornecida pelos alimentos.Tem 



um papel importante para facilitar a transformação dos substratos em energia 

através de vias metabólicas, intervêm como um catalisador nas reações 

bioquímicas. 

Um aumento nas necessidades biológicas como a pratica duma atividade física 

intensa  requer um aumento dessas substâncias devido ao  esforço físico maior 

A carência de qualquer um deles provoca mudanças nas reações bioquímicas em 

nosso corpo (Arasa Gil, M  2005) 

Antropometría nos desportistas 

Antropometria é uma técnica de  medição  corporais simple, não invasivo, útil, 

tanto para o estudo da composição corporal como para a descrição da morfologia 

por somatotipo e o analises da proporcionalidade de medidas corporais 

O estudo da composição corporal envolve a determinação dos componentes 

principais do corpo humano e depende da influência dos factores biológicos, tais 

como idade, sexo, estado nutricional e actividade física 

Dentro da avaliação dos atletas o componente da massa muscular é relacionado 

com o desempenho físico, há uma relação directa entre a força máxima e a massa 

muscular, por conseguinte, quando se prepara o perfil fisiológico dos atletas, a 

massa muscular pode ser um parâmetro essencial. (Canda Moreno, AS  1994) 

A combinação associada ao fraccionamento de massa corporal de método, com o 

método de Somatotipo de Heath-Carter, fornece a informação válida sobre a 

estrutura do corpo humano, e seja o mais representativo do que é, no presente, no 

domínio da Cineantropometria moderna. 

Somatotipo de Heath-Carter Aspectos metodológicos e técnicos 

Método desenvolvido por Bárbara Heath y J.E.Lindsay Carter  

É um método que quantifica formas do corpo predominantes. Inclui a análise dos 

componentes endo-, meso e ectomorfismo do corpo humano. 

É expressado com 3 valores seqüenciais (principalmente entre 1 e 7) que 

representam os valores de endo, meso e ectomorfismo 

Endomorfia  Expressa o componente da adiposidade que tem a estrutura do 

corpo. 



Mesomorfia expressa a componente da estrucutura músculo-esquelético que tem 

a estrutura do corpo. 

Componente ectomorfia expressa a relação de peso-talha e do grau de linearidade 

da estrutura do corpo.  (American Journal of Physical Anthropology, 1967) 

 

_______________________________________________Resultados 

 

Na tabela numero 1 aparece a distribuição de peso e altura e as diferentes idades 

dos remadores onde a media de idade é de 29,43 anos, no peso 72,41Kgs e tem 

uma media de altura de 1,77 mts. 

 

  Idade 
Anos 

Altura  
Mts. 

Peso 
 Kgs 

1 22 1.73 68.7 
2 30 1.86 73 
3 27 1.8 72 
4 34 1.64 70.6 
5 26 1.84 74.4 
6 24 1.77 73.8 
7 43 1.78 74.4 

Tabela 1. Distribuição de Idades, peso e Talha de cada remador 

 

No Gráfico numero 1 podemos observar as comparações entre as diferentes 
alturas entre os remadores. 

 

 

                   Gráfico 1. Distribuição de Altura de cada Remador 
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No gráfico numero 2 mostra os diferentes pesos dos remadores  comparado com 
o peso máximo requerido nas competências  para a categoria de peso leve que é 
de 70 Kg. 

 

Gráfico 2. Distribuição de Peso dos remadores comparado com o Peso padrão para categoria peso Leve 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Comparação entre Calorias Consumidas pelos remadores e a Energia Gastada 

 

No Gráfico 3 mostra a comparação entre a Energia gastada por dia por os 
remadores em relação as calorias consumidas por dia, sendo a media do Gasto 
energético de 3157 Kcal e a do consumo calórico do 2161 Kcal.  

 

Gráfico 3. Relação entre Calorias Consumidas e a Energia Gastada dos remadores 
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No Gráfico 4 aparece a uma torta onde estão as diferentes proporciones da media 
do consumo dos macronutrientes dos remadores. 

 

Gráfico 4. Distribuição da media do consumo de Macronutrientes  dos Remadores 

 

O Gráfico 5 mostra a comparação dos micronutrientes consumidos pelos 
remadores em relação as recomendações estabelecidas RDR para esportistas de 
alto nível de treinamento.  

 

Gráfico 5. Relação entre o consumo de micronutrientes (media) em comparação com os Valores 
Normais recomendados (RDR) 
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A tabela numero 3, mostra a proporção em porcentagem da composição corporal 
dos remadores distribuídas em 5 componentes segundo o método de KERR, D.A
  

  % Gordura % Muscular % Ósea % Residual %Pele 

1 18.10% 49.80% 12.10% 14.90% 5.10% 
2 20.00% 51.00% 13.00% 11.00% 5.00% 
3 16.10% 51.30% 12.70% 14.70% 5.20% 
4 14.20% 51.90% 14.80% 13.80% 5.30% 
5 19.60% 47.20% 15.40% 12.10% 5.70% 
6 16.90% 51.70% 13.10% 13.20% 5.10% 
7 15.90% 53.40% 12.10% 13.40% 5.20% 

Tabela 3. Distribuição e Proporção em % das Composições Corporais dos Remadores 

 

O Gráfico 6 e 7 mostram a comparação do Porcentagem de Gordura e Muscular 
respectivamente dos remadores, onde a media de porcentagem de Gordura é de 
17, 26 % e a media de porcentagem muscular é de 51%. 

 

Gráfico 6. Distribuição das Proporções de Porcentagem de Gordura dos diferentes remadores 

 

 

Gráfico 7. Distribuição das Proporções de Porcentagem Muscular dos diferentes remadores 
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A Somatocarta do gráfico 8 mostra a comparação entre os diferentes somatotipos 
dos remadores em estudo em relação ao Somatotipo Padrão da categoria Peso 
Leve para remadores Olímpicos 

 

Gráfico 8. Somatocarta dos diferentes Somatotipos dos remadores em Estudo comparado com  os dos 
Remadores Olímpicos Categoria peso leve 
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Tabela 4. Comparação dos Somatotipos dos remadores estudados  com os dos remadores Olímpicos 
Peso Leve 

 

 

 



________________________________________Discussão  
Durante a pesquisa realizada com os remadores categoria peso leve 
representantes da seleção brasileira durante o treinamento prévio a competência 
do Campeonato Mundial disputado na Nova Zelândia no ano 2010. Acho-se que 
tendo uma media de idade de 29,43 anos, com uma altura  media de 1,77 mts e 
um peso médio de 72,41 Kg sendo este ultimo por encima do peso Maximo 
permitido para as categorias peso leve. 

Acho-se também que a media das Calorias consumidas durante o dia esta muito 
por embaixo das gastadas existindo uma relação de 2167 Kcal consumidos e 
3157 Kcal gastados, o que gera uma diminuição do rendimento do remador.  Ao 
mesmo tempo na avaliação da distribuição  dos Macronutriente consumidos  pode-
se  apreciar que a proporção das proteínas aparenta estar muito alta, mas na 
realidade é dum 1,5 grs/kg/peso que esta dentro dos valores recomendáveis o 
recomendável, tendo em conta que as calorias consumidas estão muito por 
embaixo do gasto energético o que se encontram diminuídas na realidade são os 
Carboidratos que por mais que na distribuição mostre um 60 % das calorias 
consumidas, não alcançam os 8 a 9 grs/kg/peso recomendável. 

 Os Micronutrientes consumidos, considerados Vitaminas, Minerais  encontram-se 
por embaixo dos valores normais de acordo com a RDR: Nos Minerais, o cálcio 
num 5,71%, responsável da formação dos ossos, da contração muscular e de 
muitas das funções nervosas. O Zinco num 9,09% que tem a função da produção 
das proteínas, do crescimento em geral e do normal funcionamento do sistema 
imunológico. Em quanto as vitaminas, a Vitamina B12 e Acido Fólico, sumamente 
ligados entre elas, encontram-se por embaixo num 16,67 % e 5%, 
respectivamente, sua carência esta relacionada com a causa de anemia 
megaloblástica, já que são vitaminas responsável na formação de glóbulos 
vermelhos, crescimento corporal e regeneração de tecidos, alem de intervir no 
metabolismo dos Glicídios, Proteínas e gorduras 

Foi feito também um análises antropométrico onde determino-se a composição 
corporal dos remadores e o Somatotipo. Em quanto a avaliação da composição 
corporal, acho-se que os remadores mostraram um alto grau do componente 
muscular, media de 51 % , e enquanto a media do porcentagem de massa 
adiposa tinham uma media de 17,26%. 

Na determinação do Somatotipo que mede o perfil físico dos atletas, acho se que 
media dos remadores mostrava uma media de 1,4 para endomorfismo, 4,8 para 
mesomorfismo, e 2,8 para ectomorfismo, sendo o padrão para os remadores 
olímpicos categoria peso leve, 1,9; 4,2; 3,4 respectivamente. O que significa que 
os valores médios dos remadores em estudo encontram se muito perto dos 
valores padrões. 

 

 



________________________________________Conclusão  
É importante considerar o papel da alimentação dentro do remo, já que é um 

esporte que apresenta um desgaste físico muito alto, esse gasto calórico precisa 

ser coberto para poder otimizar o rendimento, é por isso que não tem que 

descuidar a qualidade, a quantidade, a proporção da alimentação de cada atleta, 

em especial na categoria peso leve, que é uma categoria onde o peso é um fator 

presente em momento todo 

É importante que exista na consciência de cada atleta que a alimentação deve ser 

considerada como uma ferramenta imprescindível dentro do esporte, e que seus 

hábitos alimentares dependem muito do desenvolvimento na hora do treinamento 

e das regatas. 

Uma boa educação alimentaria ajudaria para que o atleta aprenda a considerar os 

diferentes aspectos nutricionais e a importância que oferece um plano de 

alimentação para evitar uma perca de suas capacidades e aperfeiçoar todos os 

benefícios adquiridos durante o treinamento para obter seu maior nível de 

competência   
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