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RESUMO 

 

A velocidade, compreendida como fator determinante do surfe de alto rendimento, é um 

dos elementos que compõem o critério de julgamento do surfe profissional. O presente estudo 

teve o objetivo de correlacionar a velocidade alcançada nas ondas e as notas atribuídas nas 

baterias com variáveis de força e potência muscular de membros inferiores e com variáveis 

antropométricas. Foram avaliados 19 atletas de 24,74±6,31 anos, do sexo masculino que 

competem em eventos profissionais. Durante a simulação de uma bateria oficial, foram 

selecionadas as 2 melhores ondas de cada atleta e o somatório (Nota_1: nota da onda de maior 

valor; Nota_2: nota da onda de menor valor; Somatório: soma das notas das duas ondas) e 

extraídos os valores de velocidade (VMáx_1: velocidade máxima da onda de maior nota; 

VMéd_1: velocidade média da onda de maior nota; VMáx_2: velocidade máxima da onda de 

menor nota; VMéd_2: velocidade média onda de menor nota; MVMáx: média da velocidade 

máxima das duas ondas; MVMéd: média da velocidade média das duas ondas). A velocidade 

foi medida por meio de GPS com frequência de 10 Hz. A potência muscular foi avaliada com 

base no salto vertical nas condições de Squat Jump (SJ), Counter Movement Jump (CMJ), Drop 

Jump (DJ) e extraído o índice de força reativa (IFR) do DJ. A força foi obtida pelo teste de 1 

RM no exercício de meio agachamento e foram quantificadas variáveis antropométricas de 

composição corporal, envergadura e altura tronco-cefálica. Foram extraídos os resíduos (Res) 

das variáveis de velocidade para o ajuste dos dados. A análise estatística foi realizada por meio 

do programa Statistical Package for the Social Sciences (Windows 10, SPSS versão 27), 

considerado um nível de significância de p ≤ 0,05. Correlações significativas expressas pelo 

valor de r de Pearson foram encontradas entre Res_VMáx_1 e SJ (cm), SJ (W/kg), DJ (cm), DJ 

(W/kg) e 1 RM. Entre Res_VMéd_1 e SJ (cm), SJ (W/kg), DJ (cm), DJ (W/kg), IFR e 1 RM. 

Entre Res_VMéd_2 e SJ (cm), SJ (W/kg) e 1 RM. Entre Res_MVMáx e SJ (cm), SJ (W/kg), 

DJ (cm), DJ (W/kg), IFR e 1 RM e entre Res_MVMéd e SJ (cm), SJ (W/kg), CMJ (cm), CMJ 

(W/kg) DJ (cm), DJ (W/kg), IFR e 1 RM. Todos os indicadores de potência e de força tiveram 

correlação significativa com Nota_1 e Somatório. A Nota_2 teve correlação com IFR e 1 RM. 

Não houve correlação entre nota e velocidade. Para as variáveis antropométricas, houve 

correlação negativa da estatura e Alt_Tronco com Res_VMáx_1, Res_VMéd_1, Res_MVMáx 

e Res_MVMéd. Os resultados revelam que surfistas profissionais com melhor capacidade de 

gerar força e potência muscular de membros inferiores e que possuem menor estatura alcançam 

maior velocidade e conquistam as maiores notas. 

Palavras-chave: Surfe; Velocidade; Força; Potência; Desempenho. 
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ABSTRACT 

Speed, understood as a determinat factor of high-performance surfing, is one of the elements 

that make up the judgment criterion for professional surfing. The present study aimed to identify 

the associations between speed and scores with anthropometric variables, strength and power 

of the lower limbs. 19 male athletes aged 24.74±6.31 years who compete in professional events 

were evaluated. During the simulation of an official heat, the 2 best waves of each athlete were 

selected and the sum of them (Score_1: score of the highest value wave; score_2: score of the 

lowest value wave; Sum: sum of the scores of the two waves) and extracted the velocity values 

(MV_1: maximum velocity of the highest score wave; AV_1: average velocity of the highest 

score wave; MV_2: maximum velocity of the lowest score wave; AV_2: average velocity of 

the lowest score wave; AMV: average maximum velocity of the two waves; AAV: average of 

the average velocity of the two waves). Velocity was measured using a GPS with a frequency 

of 10 Hz. Muscle power was evaluated based on the vertical jump in the conditions of Squat 

Jump (SJ), Counter Movement Jump (CMJ), Drop Jump (DJ) and extracted the reactive force 

index (RFI) of the DJ. Strength was obtained by the 1 RM test in the half squat exercise and 

anthropometric variables of body composition, arm span and trunk-head height were quantified. 

Residuals (Res) of velocity variables were extracted for data adjustment. Statistical analysis 

was performed using the Statistical Package for the Social Sciences program (Windows 10, 

SPSS version 27), considering a significance level of p ≤ 0.05. Significant correlations 

expressed by Pearson's r value were found between Res_MV_1 and SJ (cm), SJ (W/kg), DJ 

(cm), DJ (W/kg) and 1 RM. Between Res_AV_1 and SJ (cm), SJ (W/kg), DJ (cm), DJ (W/kg), 

IFR and 1 RM. Between Res_AV_2 and SJ (cm), SJ (W/kg) and 1 RM. Between Res_AMV 

and SJ (cm), SJ (W/kg), DJ (cm), DJ (W/kg), RFI and 1 RM and between Res_AAV and SJ 

(cm), SJ (W/kg), CMJ (cm ), CMJ (W/kg) DJ (cm), DJ (W/kg), RFI and 1 RM. All power and 

strength indicators had a significant correlation with Score_1 and Sum. Score_2 correlated with 

RFI and 1 RM. There was no correlation between scores and speed. For the anthropometric 

variables, there was a negative correlation between height and trunk-head height with 

Res_MV_1, Res_AV_1, Res_AMV and Res_AAV. The results reveal that professional surfers 

with better capacity to generate strength and power in the lower limbs achieve greater speed 

and achieve highest scores. 

Keywords: Surfing; Speed; Strength; Power; Performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

O surfe de alto rendimento teve nas últimas décadas um importante salto de 

popularidade com as competições do circuito mundial atraindo cada vez mais expectadores e o 

esporte conquistando cada vez mais adeptos (MENDEZ-VILLANUEVA, BISHOP, 2005; 

GUIMARÃES, FORTES, 2020). Por sua vez, os atletas atraídos por premiações mais robustas 

e patrocinadores altamente motivados (AXEL et al., 2018), buscam construir carreiras de 

sucesso, e enxergam no esporte a possibilidade de terem suas realidades de vida transformadas 

(FERNANDEZ-GAMBOA et al., 2017). 

As particularidades e a quantidade de variáveis capazes de exercer influência sobre 

desempenho no surfe, tende a dificultar a caracterização dos indicadores que podem estar 

associados a um melhor resultado esportivo (KLINGNER et al., 2021). Entretanto, assim como 

ocorre nas demais modalidades, se as demandas físicas e fisiológicas específicas do surfe não 

forem treinadas, fatores táticos e técnicos relacionados ao desempenho serão reduzidos 

(SECOMB et al., 2015b; GUEDES et al., 2021). É nesse cenário que treinadores de surfe tem 

buscado adequar seus processos de estruturação de treinamento indo ao encontro das exigências 

impostas pelo surfe de alto rendimento (FARLEY et al., 2017; FORSYTH et al., 2019). 

Ainda que tenha sido incorporado ao programa olímpico internacional e seja um campo 

emergente de investigação, a pouca tradição do surfe no campo acadêmico ainda é percebida 

pela falta de evidências em estudos científicos (PÉREZ-GUTIÉRREZ, COBO-CORRALES, 

2020). O que dificulta as decisões dos treinadores e levanta o questionamento sobre quais 

capacidades físicas são condicionantes do desempenho no surfe de alto rendimento (TRAN et 

al., 2015; FURNESS et al., 2018; DONALDSON et al., 2021).  

O surfe é um esporte de atividade intermitente, em que se alternam momentos de remada 

de baixa intensidade, remada de alta intensidade e percurso na onda com a realização de 

manobras (MENDEZ-VILLANUEVA, BISHOP, 2005; SECOMB et al., 2015c; FARLEY et 

al., 2017; FURNESS et al., 2018). As manobras são ações técnicas que expressam o 

desempenho no esporte e condicionam a atribuição das notas (MOREIRA, 2009), sendo 

realizadas a partir da tomada de decisão dos surfistas. São executadas na parede da onda e os 

surfistas se destacam a medida que alcançam cada vez mais radicalidade e complexidade na sua 

construção (PEIRÃO, SANTOS, 2012; SHEPPARD et al., 2013; FORSYTH et al., 2017). Em 

média, nas competições de alto rendimento, os surfistas realizam 4 a 5 manobras numa onda 
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(SOUZA et al., 2012), percorrem uma distância entre 15 e 150 metros e o tempo de duração 

desse percurso varia entre 4 e 27 segundos (BARLOW et al., 2014; FARLEY et al., 2017). 

A fim de compreender a influência da força e potência de membros inferiores no 

desempenho de atletas de surfe de alto rendimento, pesquisas recentes conduzidas por 

Fernandez-Gamboa et al. (2017), demonstraram haver associação entre altura de salto vertical 

e a classificação em rankings de nível nacional e internacional entre 20 surfistas de alto nível, 

além de observarem que os atletas com menor taxa de gordura corporal tendem a ter melhor 

rendimento. Significativa associação também pôde ser encontrada entre salto vertical e força 

isométrica com a força da execução das manobras entre 18 surfistas de alto nível, a partir da 

avaliação de juízes e treinadores australianos (SECOMB et al., 2015a). Os atletas selecionados 

para equipe nacional de juniores da Austrália, também tiveram melhor desempenho em salto 

vertical, força isométrica e porcentagem de massa magra quando comparados aos atletas não 

selecionados (TRAN et al., 2015). Ainda corroborando com essa tese, os estudos de Secomb et 

al. (2016), ao demonstrar haver associação entre a estrutura muscular de membros inferiores 

(quantificada pela espessura dos músculos vasto lateral e gastrocnêmico) com força isométrica 

e salto vertical entre surfistas de elite, reforça a possibilidade de haver transferência da força e 

potência de membros inferiores na capacidade de percorrer uma onda realizando manobras que 

se adequem ao critério de julgamento do surfe de alto rendimento. 

Uma bateria de surfe profissional pode ter de 20 até 40 minutos de duração. Durante 

esse período 2, 3 ou 4 atletas se enfrentam e recebem uma pontuação (notas de zero a 10) para 

cada onda surfada, sendo que o resultado final da bateria se dá pela somatória das duas melhores 

notas de cada atleta. Para que um surfista tenha sua pontuação maximizada, os juízes avaliam 

e pontuam cada onda surfada levando em consideração o compromisso e grau de dificuldade 

das manobras além da combinação de grandes manobras realizadas com velocidade, força e 

fluidez (WSL, 2022).  

A velocidade é condição fundamental na construção de manobras de grande 

expressividade e necessária para o desenvolvimento de uma trajetória que permita fluidez entre 

as manobras. Pode-se considerar que os melhores surfistas são aqueles capazes de imprimir 

maior velocidade na onda e que, portanto, melhor se adequam aos critérios de julgamento 

(TRAN et al., 2015). Entretanto, além da capacidade técnico-tática do surfista em desenvolver 

uma trajetória eficiente na onda, a velocidade alcançada, depende diretamente da qualidade da 
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onda, uma vez que ondas maiores ou mais fortes permitem um deslize mais veloz (BARLOW 

et al., 2014; FARLEY et al., 2017; FRLEY et al., 2018).  

A utilização do Global Positioning System (GPS) tem permitido o monitoramento de 

cargas internas e externas de treinamento em diversas modalidades esportivas (CUMMINS et 

al., 2013; MALONE et al., 2017; AL HADDAD et al., 2018). Com o avanço tecnológico e a 

utilização de dispositivos com frequência superior a 5 Hz aumentam as possibilidades e a 

precisão da análise de desempenho (RAGO et al., 2019; RICO-GONZÁLEZ et al., 2019). Neste 

contexto, além de testes de laboratório, deve-se considerar a especificidade e o ambiente de 

prática dos esportes para que se obtenha uma quantificação mais precisa do desempenho de 

atletas em treinamentos e competições (LARSSON, 2003; AUGHEY, 2011; RAMPININI et 

al., 2015).  

Pesquisas utilizando GPS em surfistas revelaram que, durante a maior parte do tempo 

de uma sessão de surfe recreacional, os praticantes realizam ações de remadas em diferentes 

intensidades ou permanecem sentados aguardando pelas ondas, sendo que passam apenas 2 a 

4% do tempo da sessão em pé sobre a prancha. Já em competições, esse valor aumenta para 6 

a 8% do tempo total de uma bateria, quando estão, de fato, surfando ondas, realizando manobras 

e sendo avaliados pelos juízes (MENDEZ-VILLANUEVA, BISHOP, 2005; FARLEY et al., 

2012; SECOMB et al., 2015c; FRLEY et al., 2018). Nesse sentido, é o comportamento técnico-

tático adotado pelo surfista durante sua trajetória numa onda que determinará seu sucesso 

esportivo, porém poucos estudos foram realizados a fim de investigar as ações realizadas pelos 

surfistas nas ondas e suas relações com o desempenho (FARLEY et al., 2017; FERNANDEZ-

GAMBOA et al., 2018; FARLEY et al., 2018; DONALDSON et al., 2021). 

Em média, a velocidade máxima que surfistas não competidores atingem durante o 

percurso das ondas é de cerca de 21 km/h em sessões de surfe recreacional (BARLOW et al., 

2014). Já em treinamentos foi verificada a velocidade máxima de 35km/h (SECOMB et al., 

2015c), enquanto que em competições, foi observado que surfistas podem atingir até 45 km/h 

(FARLEY et al., 2012). Já em competições realizadas em ondas de diferentes características, 

Farley et al. (2018) encontraram velocidades máximas variando entre 21 e 25 km/h e 

observaram que na medida em que os atletas atingem maiores velocidades nas ondas, as notas 

também tendem a serem maiores. Entretanto, ressalta-se a condição das ondas como fator 

determinante da variação das velocidades máximas atingidas (BARLOW et al., 2014; FARLEY 

et al., 2017), aspecto destacado por Barlow et al., (2016)  quando observaram haver correlação 
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entre velocidade máxima atingida e tamanho das ondas em competições de elite para surfistas 

do sexo feminino. 

Acredita-se ainda que surfistas de elite sejam mais velozes do que juniores e que a altura 

e massa corporal dos atletas possam influenciar na velocidade máxima atingida (FARLEY et 

al., 2017). Vale ressaltar que a capacidade do surfista imprimir velocidade por meio de suas 

habilidades físicas, técnicas e táticas, ganha importância à medida que se assemelham as 

condições e características das ondas. Ou ainda, quando as ondas não oferecem qualidade e se 

faz necessária a habilidade de produzir velocidade por parte dos próprios surfistas (BARLOW 

et al., 2014; FARLEY et al., 2018). Segundo Moreira e Peixoto  (2014) e Moreira (2009), para 

que um surfista atinja grandes velocidades durante seu percurso numa onda, o mesmo deve 

projetar seu centro de massa sobre o centro de flutuação da prancha, de forma a diminuir a 

sessão da prancha em contato com a água, diminuindo assim a resistência da água sobre a 

prancha e permitindo um deslize mais veloz. Estudos apontam que a técnica do surfista aliada 

a força e potência de membros inferiores pode implicar em realizações de manobras que reúnam 

força, velocidade e fluidez, como sugere o critério de julgamento (SECOMB et al., 2015a, 

SECOMB et al., 2016; FERNANDEZ-GAMBOA et al., 2017; AXEL et al., 2018). 

Neste contexto, nota-se que para que um surfista desenvolva manobras radicais e eleve 

seu potencial de pontos na avaliação dos juízes é fundamental que se imprimia a maior 

velocidade possível na onda, pois a intensidade de uma manobra depende da velocidade 

adquirida para sua construção (PEIRÃO, SANTOS, 2012; SOUZA et al., 2012; FORSYTH et 

al., 2017; SILVA, CLEMENTE, 2017).  

1.1      Justificativa 

Estudos têm demonstrado haver associação entre força e potência de membros inferiores 

com o desempenho de atletas de surfe de alto rendimento, no entanto, até o presente momento 

não foram reportadas pesquisas que associem a velocidade dos atletas nas ondas com as notas 

atribuídas, capacidades físicas ou variáveis antropométricas. 

Ainda que a qualidade da onda seja um fator determinante para que se alcance grandes 

velocidades durante a execução das manobras, ao considerar ondas em condições similares, 

capacidades físicas ou técnicas podem estar relacionadas à produção de um deslize mais veloz.  
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Caso sejam encontradas associações entre as variáveis analisadas, treinadores que 

trabalham com surfistas de alto rendimento poderão aderir a estratégias de treinamento que 

levem em consideração o desenvolvimento da força e potência de membros inferiores, bem 

como o perfil antropométrico relacionado a um melhor desempenho no surfe. 
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2. OBJETIVO 

O presente estudo buscou correlacionar a velocidade alcançada nas ondas e as notas 

atribuídas nas baterias com variáveis de força e potência muscular de membros inferiores e com 

variáveis antropométricas. 
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3. MÉTODO 

Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, transversal e descritivo. 

3.1      Aspectos éticos 

Todos os participantes foram informados sobre os procedimentos que realizaram e 

também assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) conforme previsto 

nos termos da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O estudo foi conduzido de 

acordo com a Declaração de Helsinque (2013) e aprovado junto ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de São Paulo, CEP/UNIFESP n: 1156/2020, número do parecer: 

4.507.036 (Anexo 1). 

3.2      Voluntários 

Foram avaliados 19 surfistas profissionais do sexo masculino, ranqueados em circuitos 

profissionais promovidos por pelo menos uma das seguintes entidades oficiais: Federação de 

Surf do Estado de São Paulo (SPSURF), Confederação Brasileira de Surf (CBS) ou World Surf 

League (WSL), entre os anos de 2021 e 2022. 

Para serem incluídos no estudo, os atletas deveriam ter idade igual ou superior a 18 anos, 

serem esclarecidos sobre o estudo, assinar o termo de consentimento e estarem livres de lesão 

nos últimos 3 meses ou de qualquer contraindicação médica para realizar atividades de alta 

intensidade. Além de responderem a uma entrevista para registrar informações sobre saúde, 

histórico de lesões e de treinamento. 

 Os participantes foram recrutados (por conveniência) em seus locais de treino ao final 

dos mesmos (praia) e por intermédio de seus treinadores os quais foram devidamente 

informados da pesquisa por meio de contato prévio feito pelo pesquisador responsável.  

3.3      Desenho experimental 

Os voluntários foram alocados aleatoriamente em 3 grupos, selecionados por 

conveniência e cada grupo realizou os experimentos em um dia diferente (dia 1, n = 8; dia 2, n 

= 6; dia 3, n = 5). Os procedimentos foram realizados em duas fases: a primeira fase consistiu 

na realização de uma bateria oficial de surfe a segunda fase na realização de avaliações físicas 

e antropométricas (Figura 1). 
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Os voluntários envolvidos no estudo possuem larga experiência competitiva e puderam 

realizar aquecimento específico (surfe) previamente ao início da competição simulada (primeira 

fase do experimento). Bem como familiarização com os procedimentos e um aquecimento 

padronizado antes de iniciarem os testes físicos da segunda fase do experimento.  

Antes de entrarem para a bateria, foi disponibilizada a camiseta de lycra com GPS 

acoplado para o registro da velocidade e foi reforçado sobre a importância de surfarem em alto 

nível como fazem em competições oficiais. Na sequência da competição simulada, os 

voluntários foram encaminhados ao Centro de Treinamento Municipal de Santos, localizado a 

cerca de 100 metros do local.  

No Centro de Treinamento foram realizadas as avaliações antropométricas e na 

sequência as avaliações físicas na seguinte ordem: massa; estatura; envergadura; altura tronco-

cefálica; dobras cutâneas, potência e força de membros inferiores. 

Figura 1. Desenho experimental 

 

3.4      Local da coleta de dados  

A fim de buscar a maior similaridade possível entre as ondas surfadas pelos atletas, para 

extrair as medidas de velocidade de percurso nas ondas, foi estabelecido local específico de 

coleta, cita-se a Praia do José Menino em Santos (SP). Buscando um padrão de qualidade das 

ondas, as coletas foram realizadas quando a previsão das ondas pelo portal https://windguru.cz 

observada para a cidade de Santos indicava ondulações do quadrante sul ou sudeste, com no 
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mínimo 1 metro e no máximo 1,2 metros de altura, períodos de 10 a 13 segundos de intervalo 

entre as ondas e ventos com no máximo 10 nós. Para viabilidade da pesquisa, a previsão das 

ondas deveria apresentar, para o dia planejado para o estudo, esse panorama entre 12 e 24 horas 

antes de cada coleta. As capturas da tela do site de previsão das ondas dos dias em que foram 

realizadas a pesquisa foram anexadas a fim de confirmar a fidelidade dos dados. 

As avaliações físicas e antropométricas foram realizadas nas dependências do Centro de 

Treinamento Municipal Santos de Surfe. Prédio localizado no Parque Roberto Mário Santini, 

José Menino, Santos (SP).  

3.5      Avaliação antropométrica 

 Foram coletados dados antropométricos relativos à massa corporal, estatura, índice de 

massa corpórea (IMC), composição corporal, envergadura e altura tronco-cefálica. 

 A aferição da massa corporal foi realizada com a balança da marca Omron, a estatura 

com o estadiômetro da marca SECA e o IMC pela fórmula IMC = massa / (altura x altura) 

(MORROW et al., 2003).   

A composição corporal foi obtida pela soma de 7 dobras cutâneas conforme fórmula 

proposta por Jackson e Pollock (1978) que foram mensuradas com o adipômetro da marca 

Lange, com precisão de 1mm e constante de pressão de 10g/mm2. Os valores obtidos foram 

utilizados para obter dados de densidade corporal e valores de percentual de gordura (GUEDES, 

RECHENCHOSKY, 2008)  

A envergadura foi obtida utilizando uma fita métrica estendida horizontalmente e fixada 

em uma parede lisa. Determinada pela medida máxima entre as extremidades dos dedos médios 

das mãos, estando os braços estendidos e em abdução de 90° (FERNANDES, 1998). 

Para a avaliação da altura tronco-cefálica, foi utilizada uma fita métrica estendida 

verticalmente e fixada em uma parede lisa. Os sujeitos deveriam estar sentados sobre um banco 

de 40cm e foi medida a altura correspondente a distância entre o ponto mais alto da cabeça e o 

apoio do banco (CARNAVAL, 1995). 

3.6      Avaliação da potência de membros inferiores  

 Para avaliar a potência de membros inferiores foram realizados saltos verticais nas 

seguintes condições: Squat Jump (SJ); Counter Movement Jump (CMJ); e Drop Jump (DJ).  
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 Os testes foram realizados na plataforma de contato modelo Jump System, da marca 

CEFISE® que foi acoplada a um computador e através do software Jump System 1.0 foi 

realizado download dos dados relativos à altura do salto (cm), a potência produzida (W) e a 

potência relativa à massa corporal (W/Kg). 

 Previamente a coleta de dados, durante 15 minutos, os atletas realizaram um breve 

aquecimento com 2 minutos de alongamento dinâmico para membros inferiores, seguido de 6 

repetições do exercício de avanço com rotação e finalizado com um breve treinamento dos 

saltos verticais a fim de se criar familiarização com os protocolos. 

 Cada sujeito realizou 3 tentativas para cada condição de salto (SJ, CMJ e DJ), com 

intervalo de 1 minuto entre eles. Para análise da pesquisa, foi coletado o maior salto em cada 

uma das condições. 

Squat Jump e Counter Movement Jump 

 No SJ o atleta partiu de uma posição estática com o ângulo do joelho em 

aproximadamente 90°, buscando manter o tronco em posição vertical e com as mãos na cintura. 

No comando do avaliador, o atleta realizou um salto vertical máximo a partir de uma única ação 

concêntrica. Já no CMJ, o atleta partiu da posição estática de pé, com as mãos na cintura e 

realizou um salto vertical máximo com contra-movimento, ou seja, utilizando-se do ciclo 

alongamento-encurtamento. O avaliador orientou os sujeitos a flexionarem os joelhos a um 

ângulo de aproximadamente 90° na fase excêntrica e saltarem o mais alto que pudessem fazendo 

uso da energia elástica produzida. Em ambos os testes, os sujeitos não poderiam flexionar os 

joelhos durante o período de voo dos saltos (BOSCO et al., 1983; RODRIGUES e MARINS, 

2012; PUPO et al., 2012). 

Drop Jump 

 Para a realização do DJ foi posicionada, próxima a plataforma, um caixote de 40 cm e 

o sujeito deveria saltar sobre a plataforma a partir do caixote. A posição inicial consistiu em 

posicionar-se de pé sobre o caixote, suspender um dos pés e projetá-lo levemente à frente. Em 

seguida o sujeito deveria projetar-se em direção à plataforma, sem realizar salto de saída do 

caixote, e então cair sobre a plataforma, realizando um salto vertical máximo com contra-

movimento. Os sujeitos não poderiam flexionar os joelhos durante o período de voo do salto. 

Nesse caso, além da altura do salto foi registrado o tempo de contato com a plataforma e o 
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tempo de voo para que pudesse ser calculado o índice de força reativa (IFR) dividindo o tempo 

de voo do salto pelo tempo de contato com a plataforma (YOUNG et al., 1995; KOMI, 2000; 

MARCHETTI et al., 2017; FLANAGAN et al., 2008). 

3.7      Avaliação da força de membros inferiores  

Para avaliação da força de membros inferiores foi utilizado o teste para determinação 

de 1 RM o qual foi precedido de uma série de aquecimento que consistiu em realizar 8 

repetições do exercício de meio agachamento somente com o peso da barra (10 kg), seguida de 

2 minutos de descanso e uma nova série de aquecimento de 3 repetições com 70% do RM 

estimado (GRGIC et al., 2020). 

Após 3 minutos de descanso teve início o teste progressivo para determinação de 1 RM 

no exercício de meio agachamento. Os sujeitos eram encorajados a tentar realizar duas 

repetições com um peso estipulado. Caso conseguissem, uma nova investida era executada com 

um peso superior e caso não conseguissem, um peso inferior era implementado. Foi adotado o 

intervalo de descanso de 2 minutos entre os esforços e um limite de 5 tentativas até encontrar o 

peso em que seriam capazes de realizar apenas uma única repetição (BROWN, WEIR, 2001; 

NIEWIADOMSKI et al., 2008). Foi considerada válida a repetição em que a parte posterior da 

coxa ficou paralela ao solo, caracterizando um meio agachamento em 90º e o valor de 1 RM foi 

expresso em quilogramas (Kg).   

3.8      Avaliação da velocidade  

A velocidade da trajetória dos surfistas nas ondas foi mensurada por meio do GPS da 

marca Catapult Sports (Melbourne, Austrália), modelo S5 Optimeye, firmware version: 7.40 

com frequência de 10 Hz, bateria de 5 horas de duração e dimensões de 96 x 52 mm. O GPS 

foi introduzido em uma bolsa impermeável que foi acoplada em uma vestimenta customizada 

em tecido de lycra, com um bolso para fixação do dispositivo na parte de trás da vestimenta, 

ficando o mesmo localizado nas costas dos atletas na região entre o tórax e a cervical.  

A validade e confiabilidade da precisão das medidas entregues por dispositivos de GPS 

nos esportes está condicionada, dentre outros fatores, aos registros de frequência, número de 

satélites e diluição horizontal de precisão como sugere a literatura (AUGHEY, 2011; 

CUMMINS et al., 2013; ROE et al., 2015; MALONE et al., 2017; RICO-GONZÁLEZ et al., 

2019). Sendo que os dispositivos da marca Catapult Sports foram testados e comparados com 



12 
 

 
 

outros equipamentos de alta precisão e foi assegurada sua eficácia na apuração da velocidade 

(RAMPININI et al., 2015; MALONE et al., 2017; WEAVING et al., 2017; HARPER et al., 

2019). Já sua efetividade no surfe foi testada no estudo de Barlow et al., (2016) que avaliou a 

velocidade e a distância percorrida por 31 surfistas durante competições femininas de surfe 

profissional. 

Para obtenção dos dados de velocidade, os atletas foram submetidos a uma bateria 

simulada com duração de 30 minutos e encorajados a surfarem como se estivessem em uma 

competição oficial. Antes das disputas foi realizado um aquecimento livre na areia com duração 

de 10 minutos e os atletas foram orientados a praticarem suas rotinas antes de entrarem no mar, 

na sequência foi disponibilizado um tempo de 15 minutos para surfarem livremente como 

aquecimento específico. 

Todas as ondas surfadas durante as baterias foram filmadas da areia, em ângulo frontal, 

por duas câmeras de alta definição, com sistema integrado de GPS modelo Nikon Coolpix B700. 

Para a atribuição das notas, os vídeos capturados foram encaminhados à um experiente juiz 

credenciado pela liga mundial de surfe (World Surf League – WSL), ocupante do cargo de juiz 

chefe da WSL na América do Sul que, com base em critérios oficiais, atribuiu notas de zero a 

10 para todas as ondas surfadas e, como ocorre em competições profissionais, as duas melhores 

ondas de cada atleta foram computadas para seus somatórios finais.  

As baterias foram compostas por 3 atletas portando um GPS cada e o download dos 

dados foi realizado em computador por meio do software Open Field Version 2.5.2 (Catapult 

Innovations, Australia). As informações do GPS e das câmeras foram sincronizadas, de modo 

que o horário exato que cada onda foi surfada pôde ser observado tanto no arquivo de vídeo, 

quanto pela linha do tempo disponível no software. Dessa maneira, foi possível identificar no 

software o intervalo de tempo que correspondia a uma bateria, bem como os períodos com os 

momentos exatos em que as duas melhores ondas de cada atleta foram surfadas. Uma vez 

identificadas essas ondas, foram extraídos os parâmetros de velocidade máxima e de velocidade 

média. Outros estudos reforçam a importância em sincronizar o GPS à filmadora para se obter 

os dados referentes ao momento exato de cada ação dos atletas (SECOMB  et al., 2015c; 

FARLEY et al., 2017; FERNANDEZ-GAMBOA et al., 2018; FRLEY et al., 2018). 

Para finalidade da pesquisa, foram estabelecidas e analisadas de cada atleta as seguintes 

variáveis: Velocidade Máxima Onda 1 (VMáx_1); Velocidade Média Onda 1 (VMéd_1); 
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Velocidade Máxima Onda 2 (VMáx_2); Velocidade Média Onda 2 (VMéd_2); Média da 

Velocidade Máxima (MVMáx) e Média da Velocidade Média (MVMéd). Para uma melhor 

organização e análise dos dados, ficou estabelecido que a onda 1 corresponderia a de maior nota 

do somatório e a onda 2 a de menor nota do somatório. 

Além da observação dos períodos correspondentes às baterias e às ondas surfadas 

gerados na linha do tempo do software, foi realizado o download dos dados brutos. O número 

de satélites conectados variou entre 6 e 17, com média de 13,93 ± 2,16; a diluição horizontal de 

precisão variou entre 0,60 e 1,80 com média de 0,72 ± 0,14 e foi assegurada a frequência das 

amostras de 10 Hz com 10 registros de velocidade por segundo. 

Como padrão, ao gerar os períodos correspondentes às ondas observados na linha do 

tempo do software, foi adotado um limite mínimo de velocidade de 10 km/h, ou seja, a 

velocidade do surfista na onda começava a ser contabilizada a partir do momento que se atingia 

10 km/h e deixava de ser computada quando voltava a atingir os 10km/h no fim do seu percurso 

na onda. O método de estabelecer limiares de velocidade para identificação dos momentos em 

que os surfistas estão realmente surfando já foi empregado por outros pesquisadores a fim de 

separar ações de remadas de alta intensidade de ondas surfadas (BARLOW et al., 2014; 

BARLOW et al., 2016). Durante nossas análises, pudemos observar que remadas de alta 

intensidade se aproximam mas não ultrapassam os 10 km/h, o que corrobora com pesquisas 

anteriores que encontraram valores similares  (SHEPPARD et al., 2012b; TRAN et al., 2015; 

PARSONAGE et al., 2017). Nesse sentido, o limiar de 10 km/h permite que não se confunda 

ações de remada com momentos em que os atletas estão de fato surfando. 

3.9      Análise estatística 

O cálculo do tamanho amostral foi realizado utilizando o software G Power versão 

3.1.9.6 e foi adotado como referência os valores de correlação linear de Pearson encontrados 

no estudo de Fernandez-Gamboa et al. (2017). O poder estatístico foi projetado em 80% e foi 

fornecido o valor de α = 0,05 para o nível de significância. O resultado do cálculo, indicou uma 

amostra de 19 indivíduos. 

Os resultados das avaliações foram anotados em fichas próprias e analisados 

posteriormente. Antes da realização dos testes estatísticos, os dados foram avaliados para 

verificar a detecção de outliers utilizando box-plot. Quando necessário, os valores extremos 

foram winzorizados. Posteriormente foi realizada a estatística descritiva com os dados 
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apresentados em valores mínimos e máximos, bem como em valores de média e desvio padrão 

(Tabela 1).  

A análise do cumprimento do requisito da normalidade foi realizada por meio do teste 

de Shapiro-Wilk adotando o nível de significância no valor de p > 0,05, bem como por meio da 

análise do gráfico Q-Q plot.  

Ainda que o presente estudo tenha buscado similaridade nas condições, face a 

imprevisibilidade da natureza, o comportamento das ondas pode ter sido diferente entre os dias 

de avaliação. Para verificar se houve diferença na velocidade que os indivíduos alcançam nas 

ondas quando observados os grupos de atletas que foram avaliados nos 3 diferentes dias de 

coleta (dia 1, n = 8; dia 2, n = 6; dia 3, n = 5), as variáveis de velocidade foram submetidas ao 

teste de análise de variância (ANOVA de uma via) e foi  calculado o tamanho de efeito a partir 

do valor de ω2, considerando valores de 0,01 a 0,05 como efeito pequeno, de 0,06 à 0,13 como 

efeito moderado e valores maiores que 0,14 como efeito grande (COHEN, 1988).  

Uma vez detectadas diferenças significativas entre os grupos, optou-se pelo ajuste dos 

dados pela padronização das variáveis de velocidade a partir da extração dos resíduos. A análise 

dos resíduos permite que os cálculos sejam feitos considerando as particularidades de cada 

grupo (KOZAK, PIEPHO, 2017), já que fornecem a diferença entre os valores observados e a 

média (FIELD, 2018). Assim, a partir dos valores originais das variáveis de velocidade, foram 

salvas novas variáveis cujos dados são o resultado do quanto cada valor individual se distanciou 

da média em cada grupo, de modo a permitir que as análises sejam feitas considerando a amostra 

como um todo independentemente das diferenças encontradas. 

Portanto, os testes de correlação, quando incluídas variáveis de velocidade, foram 

realizados somente a partir dos valores dos resíduos: Res_VMáx_1, Res_VMéd_1, 

Res_VMáx_2, Res_VMéd_2, Res_MVMáx e Res_MVMéd. 

Para verificar a associação entre variáveis, uma vez assumida a normalidade dos dados, 

foi adotado o teste de correlação linear de Pearson (r). As magnitudes das correlações foram 

classificadas observando os seguintes limiares: < 0,1 (trivial); entre 0,1 e 0,29 (pequena); entre 

0,30 e 0,49 (moderada); entre 0,50 e 0,69 (alta); entre 0,70 e 0,90 (muito alta); > 0,90 (quase 

perfeita) (HOPKINS et al., 2009). O nível de significância adotado foi representado pelo valor 

de p < 0,05.  
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A análise estatística foi realizada por meio do programa Statistical Package for the 

Social Sciences (Windows 10, SPSS versão 27).  
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4. RESULTADOS 

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados da estatística descritiva para todas as 

variáveis investigadas.  

Tabela 1. Estatística descritiva 

N = 19 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Idade (anos) 18 43 24,74 6,31 

Estatura (cm) 161,00 182,00 170,05 6,31 

Massa (kg) 58,20 83,70 68,18 6,09 

IMC 20,62 26,63 23,59 1,75 

∑_7_dobras 43,50 91,90 66,99 16,50 

%_Gordura 5,22 13,37 8,98 2,79 

Envergadura (cm) 168,00 189,00 178,31 5,72 

Alt_Tronco (cm) 84,50 96,00 89,89 3,21 

VMáx_1 (km/h) 23,62 32,68 28,40 2,98 

VMéd_1 (km/h) 17,58 25,12 20,86 2,20 

VMáx_2 (km/h) 20,94 33,94 27,55 3,57 

VMéd_2 (km/h) 15,87 25,16 20,75 2,69 

MVMáx (km/h) 22,28 31,93 27,98 2,81 

MVMéd (km/h) 18,10 25,03 20,81 2,12 

Nota_1 3,30 8,50 6,02 1,56 

Nota_2 2,70 6,70 5,01 1,23 

Somatório 6,20 14,50 11,04 2,73 

SJ (cm) 20,80 58,60 35,56 7,97 

SJ (W) 2559,64 4665,52 3192,29 575,23 

SJ (W/kg) 32,51 66,75 46,66 7,09 

CMJ (cm) 20,00 66,20 39,32 9,29 

CMJ (W) 2530,19 5132,55 3420,88 655,09 

CMJ (W/kg) 34,01 73,43 50,12 7,95 

DJ (cm) 24,40 69,30 44,75 9,02 

DJ (W) 2795,92 5320,71 3750,51 620,85 

DJ (W/kg) 37,58 76,12 55,05 7,82 

IFR 0,36 1,53 0,95 0,27 

1 RM (kg) 70,00 136,00 107,68 17,09 

IMC: Índice de massa corpórea; ∑_7: Somatório das 7 dobras cutâneas; %_Gordura: Porcentagem de gordura 

corporal; Alt_Tronco: altura tronco-cefálica VMáx_1: velocidade máxima da onda de maior nota; VMéd_1: 

velocidade média da onda de maior nota; VMáx_2: velocidade máxima da onda de menor nota; VMéd_2: 

velocidade média onda de menor nota; MVMáx: média da velocidade máxima das duas ondas; MVMéd: média da 

velocidade média das duas ondas; Nota_1: nota da onda de maior valor; Nota_2: nota da onda de menor valor; 

Somatório: soma das notas das duas ondas; SJ: squat jump; CMJ: counter movement jump; DJ: drop jump; IFR: 

índice de força reativa; 1 RM: Uma repetição máxima no meio agachamento.  
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Os resultados das comparações das médias das velocidades alcançadas nos diferentes 

dias de avaliação estão presentes na Tabela 2. A análise de variância (ANOVA de uma via) 

identificou diferenças significativas com tamanho de efeito grande entre os grupos avaliados 

para VMáx_1 (p = 0,02, ω2 = 0,27), VMáx_2 (p < 0,01, ω2 = 0,38), MVMáx (p < 0,01, ω2 = 

0,48) e MVMéd (p = 0,03, ω2 = 0,25). Embora não tenham sido encontradas diferenças 

significativas entre os grupos para VMéd_1 e VMéd_2, verificou-se um tamanho de efeito de 

magnitude moderada e grande respectivamente.  

Tabela 2. Comparação entre as médias de velocidades alcançadas nos 3 diferentes dias de avaliação (dia 1, 

n = 8; dia 2, n = 6; dia 3 n = 5) 

 Dia 1  Dia 2 Dia 3 Sig. (p) ω2 

  

0,02 0,27 VMáx_1 

(km/h) 
29,46 ± 2,83 25,84 ± 1,47ac 29,76 ± 2,96 

  

0,12 0,13 VMéd_1 

(km/h) 
21,98 ± 2,44 19,57 ± 0,53a 20,62 ± 2,42 

  

<0,01 0,38 VMáx_2 

(km/h) 
29,51 ± 3,06 24,10 ± 2,01ac 28,53 ± 3,01 

  

0,51 0,21 VMéd_2 

(km/h) 
21,95 ± 3,19 18,62 ± 0,76a 21,35 ± 1,94 

  

<0,01 0,48 MVMáx 

(km/h) 
29,49 ± 1,79 24,97 ± 1,53ac 29,15 ± 2,67 

  

0,03 0,25 
MVMéd 

(km/h) 
21,97 ± 2,43 19,10 ± 0,55a 20,98 ± 1,55 

VMáx_1: velocidade máxima da onda de maior nota; VMéd_1: velocidade média da onda de maior nota; VMáx_2: 

velocidade máxima da onda de menor nota; VMéd_2: velocidade média onda de menor nota; MVMáx: média da 

velocidade máxima das duas ondas; MVMéd: média da velocidade média das duas ondas; Sig.: nível de 

significância a partir do valor de p; ω2: tamanho de efeito; a: dia 2 diferente do dia 1 e c: dia 2 diferente do dia 3 

segundo pós teste LSD (Least Significant Difference). 

As análises de correlação linear de Pearson entre os resíduos das variáveis de velocidade 

e as variáveis antropométricas estão presentes na Tabela 3. 

 



18 
 

 
 

 

Tabela 3. Correlações entre velocidade e variáveis antropométricas 

n = 19 Res_VMáx_1 Res_VMéd_1 Res_VMáx_2 Res_VMéd_2 Res_MVMáx Res_MVMéd 

Estatura 
Pearson (r)  -,702** -,510* -0,336 -0,327 -,681** -,500* 

Sig. (p) 0,001 0,026 0,160 0,172 0,001 0,029 

Massa 
Pearson (r) -0,271 -0,144 -0,183 -0,151 -0,300 -0,179 

Sig. (p) 0,261 0,557 0,453 0,537 0,211 0,464 

IMC 
Pearson (r) 0,382 0,359 0,099 0,142 0,313 0,295 

Sig. (p) 0,107 0,132 0,687 0,563 0,193 0,221 

∑_7_dobras 
Pearson (r) -0,296 -0,083 -0,192 -0,339 -0,323 -0,267 

Sig. (p) 0,218 0,735 0,430 0,156 0,177 0,269 

Gordura 
Pearson (r) -0,218 -0,073 -0,218 -0,373 -0,291 -0,284 

Sig. (p) 0,370 0,765 0,369 0,116 0,227 0,239 

Envergadura 
Pearson (r) -0,293 -0,361 -0,202 -0,129 -0,327 -0,287 

Sig. (p) 0,224 0,129 0,406 0,600 0,171 0,234 

Alt_Tronco 
Pearson (r) -,681** -,476* -0,225 -0,088 -,590** -0,326 

Sig. (p) 0,001 0,039 0,355 0,719 0,008 0,174 

IMC: Índice de massa corpórea; ∑_7: Somatório das 7 dobras cutâneas; %_Gordura: Porcentagem de gordura corporal; Alt_Tronco: altura tronco-cefálica; Res_VMáx_1: 

resíduo da velocidade máxima da onda de maior nota; Res_VMéd_1: resíduo da velocidade média da onda de maior nota; Res_VMáx_2: resíduo da velocidade máxima da onda 

de menor nota; Res_VMéd_2: resíduo da velocidade média onda de menor nota; Res_MVMáx: resíduo da média da velocidade máxima das duas ondas; Res_MVMéd: resíduo 

da média da velocidade média das duas ondas; Sig.: nível de significância a partir do valor de p. 
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Os resultados da Tabela 3 revelam que não houve correlações significativas entre 

variáveis antropométricas e a velocidade, exceto para estatura que apresentou negativa 

correlação muito alta com Res_VMáx_1 (r = -0,702, p <0,01) e negativa correlação alta com 

Res_MVMéd_1 (r = -0,510, p = 0,02), Res_MVMáx (r = -0,681, p <0,01) e Res_MVMéd (r = 

-0,500, p = 0,02). E para Alt_Tronco que apresentou negativa correlação alta com Res_VMáx_1 

(r = -0,681, p <0,01) e Res_MVMáx (r = -0,590, p <0,01), além de moderada correlação 

negativa com Res_MVMéd_1 (r = -476, p = 0,03). 

A Tabela 4 apresenta os resultados das análises de correlação linear de Pearson entre o 

rendimento esportivo observado pelas notas obtidas nas baterias e as variáveis antropométricas, 

revelando que não foram encontradas associações significativas entre antropometria e 

rendimento esportivo. 

Tabela 4. Correlações entre rendimento esportivo e variáveis antropométricas 

n = 19 Nota_1 Nota_2 Somatório 

Estatura 
Pearson (r) -0,170 -0,120 -0,151 

Sig. (p) 0,487 0,625 0,537 

Massa 
Pearson (r) 0,143 0,059 0,108 

Sig. (p) 0,559 0,809 0,659 

IMC 
Pearson (r) 0,312 0,147 0,244 

Sig. (p) 0,194 0,548 0,313 

∑_7_dobras 
Pearson (r) -0,205 -0,293 -0,250 

Sig. (p) 0,399 0,223 0,303 

Gordura 
Pearson (r) -0,148 -0,238 -0,192 

Sig. (p) 0,544 0,326 0,430 

Envergadura 
Pearson (r) 0,247 0,318 0,285 

Sig. (p) 0,309 0,185 0,237 

Alt_Tronco 
Pearson (r) -0,115 -0,053 -0,089 

Sig. (p) 0,640 0,831 0,716 

IMC: Índice de massa corpórea; ∑_7: Somatório das 7 dobras cutâneas; %_Gordura: Porcentagem de gordura 

corporal; Alt_Tronco: altura tronco-cefálica; Nota_1: nota da onda de maior valor; Nota_2: nota da onda de menor 

valor; Somatório: soma das notas das duas ondas; Sig.: nível de significância a partir do valor de p. 

As análises de correlação linear de Pearson dos resíduos das variáveis de velocidade 

com as variáveis de potência muscular obtidas por meio do salto vertical e com a força obtida 

por meio do teste de 1 RM no exercício de meio agachamento estão presentes na Tabela 5. 
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Tabela 5. Correlações entre velocidade e variáveis de força e potência muscular de membros inferiores 

n = 19  Res_VMáx_1 Res_VMéd_1 Res_VMáx_2 Res_VMéd_2 Res_MVMáx Res_MVMéd 

SJ (cm) 
Pearson (r) ,515* ,514* 0,278 ,457* ,522* ,587** 

Sig. (p) 0,024 0,024 0,249 0,049 0,022 0,008 

SJ (W) 
Pearson (r) 0,301 0,361 0,145 0,310 0,294 0,406 

Sig. (p) 0,210 0,129 0,553 0,196 0,222 0,085 

SJ (W/kg) 
Pearson (r) ,519* ,508* 0,293 ,467* ,536* ,590** 

Sig. (p) 0,023 0,026 0,223 0,044 0,018 0,008 

CMJ (cm) 
Pearson (r) 0,416 0,392 0,239 0,416 0,432 ,492* 

Sig. (p) 0,076 0,097 0,324 0,076 0,065 0,032 

CMJ (W) 
Pearson (r) 0,244 0,277 0,128 0,295 0,245 0,348 

Sig. (p) 0,314 0,251 0,600 0,221 0,312 0,144 

CMJ (W/kg) 
Pearson (r) 0,431 0,420 0,244 0,420 0,445 ,510* 

Sig. (p) 0,065 0,074 0,313 0,073 0,056 0,026 

DJ (cm) 
Pearson (r) ,514* ,462* 0,274 0,392 ,519* ,516* 

Sig. (p) 0,024 0,046 0,256 0,097 0,023 0,024 

DJ (W) 
Pearson (r) 0,333 0,344 0,161 0,278 0,324 0,375 

Sig. (p) 0,164 0,149 0,511 0,248 0,176 0,113 

DJ (W/kg) 
Pearson (r) ,543* ,499* 0,293 0,397 ,551* ,540* 

Sig. (p) 0,016 0,030 0,223 0,092 0,014 0,017 

IFR 
Pearson (r) 0,425 ,481* 0,025 0,241 0,289 0,428 

Sig. (p) 0,070 0,037 0,918 0,320 0,230 0,068 

1 RM (kg) 
Pearson (r) ,548* 0,371 0,217 ,460* ,501* ,509* 

Sig. (p) 0,015 0,118 0,373 0,048 0,029 0,026 

SJ: squat jump; CMJ: counter movement jump; DJ: drop jump; IFR: índice de força reativa; 1 RM: Uma repetição máxima no meio agachamento; Res_VMáx_1: resíduo da 

velocidade máxima da onda de maior nota; Res_VMéd_1: resíduo da velocidade média da onda de maior nota; Res_VMáx_2: resíduo da velocidade máxima da onda de menor 

nota; Res_VMéd_2: resíduo da velocidade média onda de menor nota; Res_MVMáx: resíduo da média da velocidade máxima das duas ondas; Res_MVMéd: resíduo da média 

da velocidade média das duas ondas; Sig.: nível de significância a partir do valor de p.
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 Os resultados da Tabela 5 revelam que Res_VMáx_1 apresentou correlações 

significativas de alta magnitude com altura do salto vertical nas condições SJ (r = 0,515, p = 

0,02) e DJ (r = 0,514, p = 0,02), com potência relativa à massa corporal no SJ (r = 0,519, p = 

0,02) e no DJ (r = 0,543, p = 0,01) e com 1 RM (r = 0,548, p = 0,01). 

 Res_VMéd_1 apresentou correlações significativas de alta magnitude com altura e 

potência relativa à massa corporal no SJ (r = 0,514, p = 0,02 e r = 0,508, p = 0,02 

respectivamente). E apresentou correlações significativas de moderada magnitude com altura, 

potência relativa à massa corporal e IFR no DJ (r = 0,462, p = 0,04; r = 0,499, p = 0,03 e r = 

0,481, p =0,03 respectivamente). 

 Res_VMáx_2 não apresentou nenhuma correlação significativa com indicadores de 

velocidade e Res_VMéd_2 apresentou correlações moderadas com altura do SJ (r = 0,457, p = 

0,04), potência relativa à massa corporal do SJ (r = 0,467, p = 0,04) e 1 RM (r = 0,460, p = 

0,04). 

 Quando combinadas as velocidades das duas ondas, Res_MVMáx apresentou 

correlações significativas de alta magnitude com altura do salto vertical nas condições SJ (r = 

0,522, p = 0,02) e DJ (r = 0,519, p = 0,02), com potência relativa à massa corporal no SJ (r = 

0,536, p = 0,01) e no DJ (r = 0,551, p = 0,01) e com 1 RM (r = 0,501, p = 0,02). Enquanto 

Res_MVMéd apresentou alta correlação com altura de salto no SJ e no DJ (r = 0,587, p < 0,01 

e r = 0,516, p = 0,02), com  potência relativa à massa corporal no SJ (r = 0,590, p < 0,01), CMJ 

(r = 0,510, p = 0,02) e DJ (r = 0,540, p = 0,01) e com 1 RM (r = 0,509, p = 0,02), além de 

correlação moderada com altura do CMJ (r = 0,492, p = 0,03). 

A Tabela 6 apresenta as análises de correlação linear de Pearson do rendimento 

esportivo observado pelas notas obtidas nas baterias com variáveis de potência muscular obtidas 

por meio do salto vertical e com a força obtida por meio do teste de 1 RM no exercício de meio 

agachamento. 

 

 

 

 



22 
 

 
 

Tabela 6. Correlações entre rendimento esportivo e variáveis de força e potência muscular de membros 

inferiores 

n = 19  Nota_1 Nota_2 Somatório 

SJ (cm) 
Pearson (r) ,598** 0,360 ,504* 

Sig. (p) 0,007 0,130 0,028 

SJ (W) 
Pearson (r) ,572* 0,331 ,476* 

Sig. (p) 0,011 0,166 0,039 

SJ (W/kg) 
Pearson (r) ,597** 0,362 ,505* 

Sig. (p) 0,007 0,128 0,028 

CMJ (cm) 
Pearson (r) ,597** 0,403 ,523* 

Sig. (p) 0,007 0,088 0,022 

CMJ (W) 
Pearson (r) ,574* 0,371 ,496* 

Sig. (p) 0,010 0,117 0,031 

CMJ (W/kg) 
Pearson (r) ,587** 0,395 ,514* 

Sig. (p) 0,008 0,094 0,024 

DJ (cm) 
Pearson (r) ,570* 0,369 ,492* 

Sig. (p) 0,011 0,120 0,032 

DJ (W) 
Pearson (r) ,566* 0,351 ,482* 

Sig. (p) 0,012 0,141 0,037 

DJ (W/kg) 
Pearson (r) ,540* 0,348 ,466* 

Sig. (p) 0,017 0,144 0,044 

IFR 
Pearson (r) ,565* ,481* ,540* 

Sig. (p) 0,012 0,037 0,017 

1 RM (kg) 
Pearson (r) ,642** ,515* ,599** 

Sig. (p) 0,003 0,024 0,007 

SJ: squat jump; CMJ: counter movement jump; DJ: drop jump; IFR: índice de força reativa; 1 RM: Uma repetição 

máxima no meio agachamento; Nota_1: nota da onda de maior valor; Nota_2: nota da onda de menor valor; 

Somatório: soma das notas das duas ondas; Sig.: nível de significância a partir do valor de p. 

 Os resultados da tabela 6 demonstram que a Nota_1 apresentou alta correlação com 

todas as variáveis de potência muscular de membros inferiores: altura de salto (SJ: r = 0,598, p 

< 0,01; CMJ: r = 0,597, p < 0,01 e DJ: r = 0,570, p = 0,01); potência absoluta (SJ: r = 0,572, p 

= 0,01; CMJ: r = 0,574, p = 0,01 e DJ: r = 0,566, p = 0,01); potência relativa à massa corporal 

(SJ: r = 0,597, p <0,01; CMJ: r = 0,587, p <0,01 e DJ: r = 0,540, p = 0,01) e IFR (r = 0,565, p 

= 0,01). Bem como com 1 RM (r = 0,642, p < 0,01). 

 Nota_2 não apresentou correlações significativas com os indicadores de potência 

muscular de membros inferiores, exceto para IFR (r = 0,481, p = 0,03) que demonstrou 

correlação moderada. Mas apresentou alta correlação com a força observada no teste de 1 RM 

no exercício de meio agachamento (r = 0,515, p = 0,02). 
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 O Somatório apresentou correlação significativa com todas as variáveis de potência 

muscular de membros inferiores, revelando alta magnitude para altura de salto nas condições 

SJ e CMJ (r = 0,504, p = 0,02; r = 0,523, p = 0,02 respectivamente), para potência relativa à 

massa corporal (SJ: r = 0,505, p = 0,02; CMJ: r = 0,514, p = 0,02) e para IFR (r = 540, p = 

0,01). Moderada magnitude para altura de salto no DJ (r = 0,492, p = 0,03), para potência 

absoluta no SJ, CMJ e DJ (r = 0,476, p = 0,03; r = 0,496, p = 0,03; r = 0,482, p = 0,03 

respectivamente) e para potência relativa à massa corporal no DJ (r = 466, p = 0,04). Além de 

ter apresentado alta correlação com o teste de 1 RM no exercício de meio agachamento (r = 

0,599, p < 0,01). 

A Tabela 7 apresenta os resultados das análises de correlação linear de Pearson entre o 

rendimento esportivo observado pelas notas obtidas nas baterias e as variáveis de velocidade, 

revelando que não foram encontradas associações significativas entre velocidade e rendimento 

esportivo. 

Tabela 7. Correlações entre o rendimento esportivo e velocidade 

n = 19 Nota_1 

Res_VMáx_1 
Pearson (r) 0,357 

Sig. (p) 0,134 

Res_VMéd_1 
Pearson (r) 0,018 

Sig. (p) 0,941 

n = 19 Nota_2 

Res_VMáx_2 
Pearson (r) 0,158 

Sig. (p) 0,517 

Res_VMéd_2 
Pearson (r) 0,289 

Sig. (p) 0,231 

n = 19 Somatório 

Res_MVMáx 
Pearson (r) 0,338 

Sig. (p) 0,157 

Res_MVMéd 
Pearson (r) 0,178 

Sig. (p) 0,467 

Res_VMéd_1: resíduo da velocidade média da onda de maior nota; Res_VMáx_2: resíduo da velocidade máxima 

da onda de menor nota; Res_VMéd_2: resíduo da velocidade média onda de menor nota; Res_MVMáx: resíduo 

da média da velocidade máxima das duas ondas; Res_MVMéd: resíduo da média da velocidade média das duas 

ondas; Nota_1: nota da onda de maior valor; Nota_2: nota da onda de menor valor; Somatório: soma das notas das 

duas ondas; Sig.: nível de significância a partir do valor de p. 
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5. DISCUSSÃO 

O presente estudo buscou correlacionar a velocidade que os atletas alcançam nas ondas 

e o rendimento esportivo observado pelas notas obtidas nas baterias com variáveis 

antropométricas e capacidades físicas. Os principais achados do estudo demostram haver 

correlações significativas das variáveis de velocidade com o salto vertical e com a força no teste 

de 1 RM no exercício de meio agachamento (Tabela 5). Além disso, a Tabela 6 revela que todos 

os indicadores de força e potência tiveram correlações significativas com o rendimento 

esportivo avaliado pelas notas obtidas nas baterias. Em relação as variáveis antropométricas, a 

Tabela 3 indica que não foram encontradas associações, exceto para estatura e Alt_Tronco que 

apresentaram correlações negativas com a velocidade. 

Os resultados da ANOVA indicam diferenças significativas entre os grupos avaliados 

(Tabela 2). Os valores de tamanho de efeito revelam a capacidade que diferentes dias de 

avaliação possuem em modular as variáveis de velocidade e quando expressas em porcentagens, 

o fato de cada grupo ter realizado os experimentos em dias diferentes (dia 1, n = 8; dia 2, n = 6; 

dia 3, n = 5) influenciou em 27% a VMáx_1, em 13% a VMéd_1, em 38% a VMáx_2, em 21% 

a VMéd_2, em 48% a MVMáx e em 25% a MVMéd. A variabilidade das velocidades resultou 

em médias significativamente diferente entre os dias, efeito da influência de elementos que não 

puderam ser controlados, como por exemplo a força das ondas. O que justificou o ajuste dos 

dados a partir da utilização dos resíduos, agrupando todos os indivíduos baseado no quanto cada 

um se distanciou da média da velocidade observada para cada dia.   

As ondas que tiveram as velocidades analisadas foram somente aquelas que entraram 

para o somatório de cada atleta. Segundo a classificação de zonas de velocidade proposta por 

Farley et. al (2012), as medidas de velocidade máxima e média encontradas (MVMáx 27,98 ± 

2,81 km/h e MVMéd 20,81 ± 2,12 km/h respectivamente) indicam que, nas condições desse 

estudo, durante suas trajetórias nas ondas que compõe seus somatórios finais, surfistas 

profissionais percorrem sobretudo a zona identificada como de “velocidade alta” (20 a 30 

km/h), mas também foi verificado que podem alcançar a zona de “velocidade extremamente 

alta” (30 a 40 km/h) quando observados apenas os valores máximos da amostra (VMáx_1 = 

32,68 km/h; VMáx_2 = 33,94 km/h). 

Em média, os valores encontrados para medidas de velocidade máxima (VMáx_1 = 

28,40 ± 2,98 km/h e VMáx_2 = 27,55 ± 3,57 km/h) foram inferiores às velocidades máximas 
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alcançadas por surfistas neozelandeses durante competições nacionais (33,4 ± 6,5 km/h) 

(FARLEY et al., 2012) e por surfistas competidores de nível regional durante uma sessão de 

treinamento de duas horas (35,3 ± 4,9 km/h) (SECOMB et al., 2015c). Já em comparação aos 

resultados encontrados por Farley et al. (2018) que avaliou a velocidade máxima e média (23,6 

± 2,7 km/h e 19,3 ± 1,9 km/h respectivamente) de surfistas profissionais de nível nacional em 

competições na Austrália com ondas de características similares as desta pesquisa (beach-break 

com ondas variando de 1,2 a 2,5m), os resultados revelaram que os sujeitos da presente amostra 

foram capazes de alcançar velocidades superiores. Entretanto, vale ressaltar que as variações 

nas velocidades encontradas em estudos com o surfe pode ser resultado das diferentes condições 

de mar de onde decorrem as pesquisas, podendo as ondas se diferenciarem em função do 

tamanho, vento, período, tipo de praia etc. Ainda segundo Farley et al. (2018) as ondas em que 

foram atingidas as maiores velocidades são também aquelas que alcançaram as maiores notas. 

No entanto isso não se confirma nos achados de Fernandez-Gamboa et al. (2018), que não 

encontraram correlações significativas entre velocidade alcançada nas ondas com notas dadas 

por juízes em competições oficiais, tampouco na presente pesquisa que demonstrou não haver 

significância entre essas correlações, cujas magnitudes variaram apenas entre trivial e moderada 

(Tabela 7). 

As notas obtidas pelos sujeitos dessa pesquisa (Nota_1 = 6,02 ± 1,56, Nota_2 = 5,01 ± 

1,23 e Somatório = 11,04 ± 2,73) com valores mínimos e máximos de 3,30 e 8,50 na onda 1 e 

de 2,70 e 6,70 na onda 2, refletem a variabilidade que é inerente ao surfe de alto rendimento, 

como já foi demonstrado em outros estudos (LUNDGREN et al., 2014; FARLEY et al., 2015; 

FORSYTH et al., 2017; FERRIER et al., 2018). Segundo Mendez-Villanueva et al. (2010) 

diferentes características de ondas se ajustam melhor às habilidades técnicas de surfistas 

específicos, mesmo em um grupo altamente qualificado. Dessa maneira, é possível que alguns 

atletas cumpram apenas parcialmente o critério de julgamento. Isso pode explicar o fato de não 

terem sido encontradas correlações entre velocidade e notas, uma vez que as notas são 

atribuídas combinando todos os elementos do critério de julgamento mediante uma análise 

subjetiva, como por exemplo, o grau de dificuldade das manobras, o que não pôde ser 

mensurado nessa pesquisa. Contudo, este estudo examinou de maneira objetiva um único 

elemento do critério de julgamento, a velocidade, cujas associações encontradas com variáveis 

de força e de potência muscular dos membros inferiores indicam que os surfistas que possuem 

essas capacidades mais desenvolvidas atendem parte do critério de julgamento, podendo isso 

estar associado ou não ao resultado final de uma bateria. 
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Em relação às variáveis antropométricas, os resultados do presente estudo 

demonstraram não haver associações significativas com a velocidade alcançada nas ondas 

(Tabela 3), tampouco com rendimento esportivo observado pelas notas obtidas pelos atletas nas 

baterias (Tabela 4). Exceto para os valores de estatura cujos resultados demonstram haver 

associações negativas de magnitudes altas à muito altas com Res_VMáx_1, Res_VMéd_1, 

Res_MVMáx e Res_MVMéd. Assim como para Alt_Tronco que apresentou correlações 

negativas de moderadas à altas com Res_VMáx_1, Res_VMéd_1 e Res_MVMáx. 

Pode-se justificar o fato de surfistas de menor estatura e menor Alt_Tronco serem mais 

velozes por possuírem centro de gravidade mais baixo, conferindo a eles maior equilíbrio 

(KEJONEN et al., 2003; GREVE et al., 2013). O equilíbrio, por sua vez, pode estar relacionado 

à velocidade nos esportes conforme os achados de Hrysomallis (2011), e no contexto do surfe, 

essa relação pode ser favorável durante a realização das manobras, sobretudo nas fases de 

transição de manobras, possivelmente dada uma maior eficiência entre surfistas de menor 

estatura em gerar aceleração a partir das mudanças de direção, o que colabora para a 

manutenção da velocidade na onda. Enquanto indivíduos de maior estatura podem apresentar 

maior dificuldade em recuperar o equilíbrio entre as manobras, acarretando maior oscilação na 

velocidade. No entanto, Tran et al. (2015) revelaram que surfistas juniores selecionados para a 

equipe nacional são mais altos (173,41 ± 5,35 cm) do que os não selecionados (170,57 ± 6,60 

cm) e Fernandez-Gamboa et al. (2017), demonstraram que surfistas com melhor colocação em 

ranking de nível nacional apresentam maior estatura (174,6 ± 5,1 cm) do que os com pior 

colocação (170,7 ± 11,4 cm).  

Os indicadores de rendimento (notas das baterias) e desempenho (velocidade) 

observados nesse estudo não apresentaram associações significativas com o somatório das 7 

dobras cutâneas (Tabelas 3 e 4), o que corrobora com pesquisas anteriores que indicaram não 

haver associação entre somatório de dobras cutâneas com o rendimento de surfistas 

profissionais (SHEPPARD et al., 2012b; BARLOW et al., 2014). Por outro lado, foi verificado 

que, entre surfistas juniores, grupos considerados de elite possuem menor somatório de dobras 

cutâneas (SHEPPARD et al., 2013; TRAN et al., 2015). O que pôde ser reforçado 

posteriormente por Fernandez-Gamboa et al. (2017), que revelaram que a composição corporal 

avaliada por meio do somatório de dobras cutâneas demonstrou estar associada à colocação no 

ranking de surfistas competidores de nível nacional (r = 0,474, p ≤ 0,05) e apresentou valores 

diferentes (p ≤ 0,05) com tamanho de efeito grande (d = 1,53) quando comparados os atletas 
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que estão entre os 50 primeiros do ranking (75,8 ± 22,0mm) com os que estão posicionados 

entre a 50ª e a 100ª colocação (109,5 ± 42,7mm).  

As Tabelas 3 e 4 revelam que o percentual de gordura também não demonstrou 

correlações significativas com o desempenho e com o rendimento, no entanto Barlow et al. 

(2014), verificaram que surfistas profissionais possuem maior percentual de gordura (11,28 ± 

4,20) do que juniores (8,41 ± 2,37) e do que surfistas de nível intermediário (10,87 ± 21,49). 

Corroborando com os achados da presente pesquisa que não associou o percentual de gordura 

ao rendimento esportivo, resultados recentes apresentados por Furness et al. (2018), observaram 

que não há diferenças (p = 0,12) entre o percentual de gordura de surfistas competidores (17,11 

± 2,93) e recreacionais (18,86 ± 3,33).  

A envergadura média dos indivíduos desta amostra foi de 178,31 ± 5,72 cm, valor 

inferior aos 185, 8 ± 6,7cm encontrado por Sheppard et al. (2012a) e aos 190,61 ± 4,79 cm  por 

Furness et al. (2018) para surfistas competidores. Furness et al. (2018), ainda verificou que a 

envergadura de um grupo de surfistas competidores é maior do que a de um grupo de surfistas 

recreacionais (p = 0,01). Embora o presente estudo não tenha identificado correlações entre a 

envergadura e a velocidade, é importante considerar que não foram contemplados indicadores 

de remada, variável que apresentou forte correlação com a envergadura nos achados de 

Sheppard et al. (2012b) para sprint de 5m (r = 0,77) e de 10m (r = 0,67).  

Mendez-Villanueva e Bishop (2005) em sua revisão de literatura, afirmaram que 

variáveis antropométricas como composição corporal e porcentagem de gordura aparentemente 

não exerciam influência sobre o desempenho de surfistas. No entanto, estudos posteriores 

revelaram que variáveis como envergadura e proporção de massa magra podem estar associadas 

à capacidade de sprint de remada (SHEPPARD et al., 2012a, 2012b), e indicadores de 

composição corporal à colocações em rankings e seleções nacionais (BARLOW et al., 2014; 

TRAN et al., 2015; FERNANDEZ-GAMBOA et al., 2017). Nesse sentido, ao observar nossos 

dados e as divergências apontadas pela literatura, observa-se a necessidade de maiores 

investigações sobre os efeitos da composição corporal, avaliada tanto pela somatória de dobras 

cutâneas quanto pelos percentuais de gordura e de massa magra, sobre indicadores de 

desempenho de surfistas. 

Este é o primeiro estudo que buscou correlacionar a velocidade de percurso dos atletas 

nas ondas com a força (1 RM) e potência muscular (salto vertical) de membros inferiores para 
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verificar se os surfistas mais fortes ou mais potentes são também os mais velozes, além de 

investigar o impacto dessas variáveis sobre o rendimento esportivo observado pelos resultados 

das notas das baterias.  

Os valores encontrados para potência muscular de membros inferiores por meio da 

avaliação da altura do salto vertical nas condições SJ e CMJ (35,56 ± 7,97 cm e 39,32 ± 9,29 

cm respectivamente) expressam relativa inferioridade quando comparados aos resultados 

obtidos por Secomb et al. (2015a) (SJ = 47 ± 7 cm e CMJ = 56 ± 8 cm) e por Secomb et al. 

(2016) que encontraram valores variando de 43 ± 6 cm a 51 ± 5 cm no SJ e de 49 ± 5 cm a 61 

± 6 cm no CMJ entre surfistas de elite de nível internacional. Bem como por Parsonage et al. 

(2017) que também revelaram em suas pesquisas que surfistas de elite atingem 53,4 ± 6,8 cm 

no SJ. No entanto são ligeiramente superiores aos resultados encontrados por Fernandez-

Gamboa et al. (2017) (SJ = 32,75 ± 6,6 cm e CMJ = 35,73 ± 5,7 cm) e Silva et al. (2018) (SJ = 

32,41 ± 3,8 cm e CMJ = 35,06 ± 4,3 cm) para competidores de nível nacional. 

Os valores expressivamente superiores encontrados para altura de salto vertical entre 

atletas de elite de nível internacional pode ter relação com um processo de treinamento de longo 

prazo direcionado para o desenvolvimento dessas capacidades, bem como da exposição a esse 

tipo de avaliação desde as categorias de base, o que contribuí para o desenvolvimento da técnica 

de execução do teste. Isso pode ser observado no estudo de Tran et al. (2015) com surfistas 

juniores australianos que disputam competições internacionais. Além disso, pesquisas recentes 

têm submetido jovens surfistas competidores a intervenções sistematizadas de treinamento que 

utilizam, inclusive, os testes de salto vertical como variável de controle (SECOMB et al., 2017; 

AXEL et al., 2018). Nesse sentido, a existência de uma estrutura de treinamento desde as 

categorias de base pode ser um diferencial no que diz respeito a aptidão física dos atletas de 

surfe com projeção internacional quando comparados aos atletas investigados nesse estudo, que 

embora disputem competições profissionais, não foram necessariamente expostos às mesmas 

experiências de treinamento ao longo da carreira. 

A Tabela 5 revela que as variáveis de velocidade da onda de maior nota do somatório, 

apresentaram correlações positivas de magnitudes moderadas à altas com SJ e DJ para altura 

de salto e potência relativa à massa corporal. Além de Res_VMéd_1 apresentar correlação 

moderada com IFR. Isso sugere que nas ondas em que os atletas se empenham em entregar seu 

melhor desempenho, a capacidade de gerar potência muscular nos membros inferiores exerce 

maior influência sobre a velocidade e, consequentemente, sobre a nota. Já em relação à segunda 
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onda do somatório, não foram encontradas associações com os indicadores de potência 

muscular, exceto para Res_VMéd_2 que revelou moderada correlação com altura e potência 

relativa à massa corporal no SJ. Durante as competições é comum que atletas agreguem a seus 

somatórios ondas chamadas de backup, surfadas de maneira mais conservadora, apenas para 

garantir uma segunda nota na bateria. Aparentemente, nessas ondas os surfistas não apresentam 

a mesma intensidade sobre a prancha, implicando em uma nota mais baixa e menor velocidade 

alcançada. 

 Quando combinadas as duas ondas, Res_MVMáx e Res_ MVMéd observou-se alta 

correlação com altura e potência relativa à massa corporal do SJ e do DJ. além de Res_ MVMéd 

ter apresentado correlação moderada com altura do CMJ. As associações encontradas entre 

potência e velocidade média indicam que surfistas mais potentes são capazes de manter ou 

recuperar a velocidade com mais eficiência entre as manobras, podendo apresentar menor 

oscilação da velocidade durante uma onda. O que pode ser explicado pelo alto número de 

correlações significativas encontrados para o DJ e também entre velocidade média da onda 1 

com IRF, indicadores que representam rápida transição entre ação concêntrica e excêntrica da 

musculatura (MARCHETTI et al., 2017) cuja transferência para a prática do surfe pode 

contribuir para a manutenção da velocidade durante a realização de manobras na parede da 

onda, bem como para aterrissagens e recuperação da velocidade após a realização de manobras 

aéreas.  

Já o alto número de correlações significativas com SJ e o baixo número com CMJ pode 

ser explicado pelo padrão de movimentos observados pelos surfistas sobre a prancha, por 

exemplo durante a preparação das manobras, quando se encontram em posição similar ao meio 

agachamento. A especificidade, portanto, pode ter relação com a maior incidência de 

correlações significativas entre velocidade e o salto vertical na condição SJ do que CMJ. 

A potência muscular de membros inferiores também apresentou associação com as notas 

obtidas pelos surfistas nas baterias, em especial para a Nota_1 e para o Somatório (Tabela 6). 

Esses resultados vão ao encontro dos achados de Secomb et al. (2015a) que analisaram a 

execução de manobras de 18 surfistas de elite e atribuíram um ranking entre a melhor e a pior 

manobra, cuja correlação não paramétrica de Spearman (rho) revelou alta correlação negativa 

(rho = -0,529, p < 0,01) entre valores de CMJ e o ranking estabelecido para as manobras. 

Associações entre resultado esportivo e salto vertical também estão presentes nos achados de 

Fernandez-Gamboa et al. (2017) que correlacionaram a colocação no ranking de surfistas 
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competidores de nível nacional com altura do SJ (r = -0,67, p < 0,01) e do CMJ (r = -0,65, p < 

0,01), apontando a influência da potência muscular sobre o rendimento.  

Curiosamente o IFR foi a única variável que apresentou correlação com todos os 

indicadores do rendimento esportivo (Nota_1, Nota_2 e Somatório), o que nos permite 

hipotetizar que não só a altura e a potência produzida do salto vertical pode estar associada a 

um melhor desempenho, mas também a eficiência do ciclo alongamento-encurtamento da 

musculatura dos membros inferiores, com repercussões positivas sobre a realização de 

manobras que se adéquam aos critérios de julgamento do surfe profissional. 

Até o presente momento não foram encontrados na literatura estudos que associem a 

força de membros inferiores, avaliada por meio do teste de 1 RM no exercício de meio 

agachamento com desempenho de surfistas profissionais. No entanto, Fernandez-Gamboa et al. 

(2017) aplicaram o teste de 1 RM para avaliar a potência máxima unilateral produzida por 

surfistas competidores na cadeira extensora e revelaram haver diferença com tamanho de efeito 

grande, calculado através do valor de “d” proposto por Cohen (1988), para a perna esquerda (p 

≤ 0.05, d = 0,89) e tamanho de efeito moderado para a perna direita (d = 0,70) ao comparar 

surfistas posicionados entre os top 50 do ranking nacional com os posicionados entre os top 

100. Os mesmos autores não verificaram associações (correlações de Pearson) entre potência 

máxima do exercício de 1 RM com o ranking. Por outro lado, Secomb et al. (2015a), 

encontraram associação (rho = 683, p ≤ 0,01) entre a força de membros inferiores, medida por 

meio do teste de força isométrica máxima IMTP (isometric mid-thigh pull) com a força das 

manobras realizadas por surfistas de elite. Na mesma linha os resultados encontrados por Tran 

et al. (2015) no teste IMTP, demonstraram haver diferenças com tamanho de efeito moderado 

entre os valores de força isométrica máxima relativa à massa corporal (p ≤ 0,05, d = 0,7) entre 

os surfistas selecionados para o campeonato mundial júnior (33.18 ± 3.13 N/kg) em comparação 

aos não selecionados (30.91 ± 3.17 N/kg).  

As correlações de Pearson apresentadas na Tabela 5 com magnitudes altas encontradas 

entre o teste de 1 RM no meio agachamento com Res_VMáx_1, Res_MVMáx, Res_MVMéd, 

Nota_1, Nota_2 e Somatório, e de magnitudes moderadas com Res_VMéd_2, reforçam a tese 

de que os surfistas com membros inferiores mais fortes tendem a possuir melhor desempenho 

por alcançarem maior velocidade, assim como melhor rendimento esportivo por receberem 

maiores notas agregadas aos seus somatórios. Recentes pesquisas de revisão sistemática 

(DONALDSON et al., 2021; KLINGNER et al., 2021) recomendam o treinamento da força 
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muscular de membros inferiores, considerando sua transferência para a prática do surfe, 

expressa pela quantidade de água que é despendida da onda durante a realização das manobras, 

que além do componente técnico-tático, é resultante da força que o praticante aplica sobre a 

prancha.  

Embora a análise de correlação não indique necessariamente uma relação de causa e 

efeito, a base teórica construída na presente pesquisa encontra fundamento na literatura e 

apresenta resultados que colaboram para um melhor entendimento da influência da força e da 

potência muscular de membros inferiores sobre a velocidade e as notas recebidas por surfistas 

profissionais.  

Vale ressaltar que o presente estudo investigou a velocidade que os atletas alcançam nas 

ondas que compõem seus somatórios nas baterias, sem considerar quais foram as ações técnico-

táticas que potencializaram a velocidade, ou quais manobras foram responsáveis pelos picos de 

velocidade alcançados. Tampouco foi estabelecido um critério para a quantidade ou tipo de 

manobras realizadas durante os experimentos (manobras na parede da onda ou manobras 

aéreas). Novos estudos são necessários para que se conheça o comportamento da velocidade 

nos momentos específicos das ações dos surfistas nas ondas, não somente a partir de pesquisas 

realizadas no mar, pois com o advento das piscinas de ondas artificiais, ampliam-se as 

possibilidades para a elaboração de modelos experimentais com redução de viés e com um 

maior controle sobre o ambiente de avaliação.  

Além da velocidade, outros parâmetros que possuem relação com o desempenho podem 

ser extraídos de dispositivos de GPS de alta precisão, como por exemplo a aceleração. A 

capacidade de um atleta em gerar aceleração para construir manobras radicais ou em voltar a 

acelerar para recuperar a velocidade entre as manobras que são realizadas numa onda, pode ter 

relação com indicadores de força e potência muscular. E para responder a esta questão, outras 

variáveis, como a taxa de desenvolvimento de força a partir da força de reação do solo, podem 

ser incluídas. 

Ainda no contexto do presente estudo, algumas limitações devem ser ponderadas. Dada 

a imprevisibilidade da natureza e do comportamento do mar, mesmo que se tenha buscado 

padronizar a característica das ondas a partir da observação dos sites de previsão, o fato de as 

avaliações terem acontecido em dias diferentes, gerou impacto sobre as velocidades alcançadas, 

necessitando de um ajuste de dados para que as correlações pudessem ser realizadas agrupando 
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toda a amostra numa mesma análise. Outro ponto relevante é a experiência dos voluntários em 

relação à bateria de testes físicos, pois ainda que sejam atletas experientes, o surfe não é um 

esporte com tradição em procedimentos de avaliação e, em decorrência da falta de 

familiarização, alguns indivíduos podem ter apresentado dificuldades em manifestar suas 

capacidades máximas nos testes. 

Dentre as implicações práticas, os resultados do presente estudo apontam caminhos para 

a elaboração de sistemas de treinamento orientados ao desenvolvimento da força e potência dos 

membros inferiores. É imprescindível, dentro de uma perspectiva de longo prazo, promover 

além da experiência competitiva, o desenvolvimento das capacidades físicas condicionantes do 

surfe desde as categorias de base. A exposição ao treinamento estruturado, com controle e 

monitoramento de cargas por meio de avaliações físicas, como o salto vertical e o teste de 1 

RM no exercício de meio agachamento, permitirá que treinadores sejam assertivos no 

desenvolvimento de seus atletas. 

Além disso, associações entre estatura e velocidade, que podem ter relação com o 

equilíbrio, indicam a necessidade de se treinar de maneira específica aspectos importantes do 

surfe de alto desempenho como a mudança de direção, velocidade de reação e demais ações 

que induzam à rápida recuperação do equilíbrio. Nesse contexto, compreender as exigências 

físicas e técnicas das diferentes manobras do surfe é fundamental para que se pense numa 

preparação física eficiente e que leve em consideração princípios importantes do treinamento 

esportivo como o da especificidade e suas implicações no surfe.  

Embora as piscinas de ondas representem o principal avanço do treinamento de surfistas, 

ao combinar demandas técnico-táticas e físicas com a possibilidade da repetição sem a 

dependência da natureza, deve-se lembrar que o mar é a principal plataforma do 

desenvolvimento do surfe, cuja imprevisibilidade exige dos atletas capacidade de leitura do 

ambiente para tomadas de decisões estratégicas. E é nas ondas, com suas perfeições e 

imperfeições que se manifesta a velocidade de raciocínio na construção de uma trajetória 

eficiente que possibilite a realização de manobras com velocidade, força e fluidez.   
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6. CONCLUSÃO 

Os resultados revelam que há associação da velocidade e do rendimento esportivo com 

valores de 1 RM no exercício de meio agachamento e com altura do salto vertical nas condições 

SJ, CMJ e DJ. Sendo assim, pode-se concluir que a velocidade atingida por surfistas 

profissionais tem contribuição da força e da potência muscular dos membros inferiores, 

capacidades físicas que se manifestam durante a realização das manobras. Além disso, as 

associações expressas, sobretudo na onda de maior nota do somatório, revelam que quando os 

atletas são mais eficientes em atender aos critérios de julgamento do surfe, há uma maior 

manifestação dessas capacidades, o que impacta não só na velocidade alcançada, como também 

nas notas obtidas. Por fim, surfistas de menor estatura e de menor altura tronco-cefálica atingem 

maior velocidade, embora isso não impacte em maiores notas.  

Diante disso, treinadores devem levar em consideração o desenvolvimento da força e da 

potência muscular de membros inferiores de surfistas profissionais para se obter melhor 

desempenho. Novas pesquisas são necessárias para que se conheça quais ações técnicas 

realizadas pelos surfistas nas ondas são geradoras de velocidade, o que possibilitaria ainda mais 

especificidade na elaboração de exercícios direcionados à atletas de surfe. 
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8. ANEXO 1 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: A INFLUÊNCIA DA FORÇA E POTÊNCIA DE MEMBROS INFERIORES NA 

VELOCIDADE DE SURFISTAS DE ALTO RENDIMENTO 

Pesquisador: Ricardo Luís Fernandes Guerra Área 

Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 38454420.1.0000.5505 

Instituição Proponente:Escola Paulista de Medicina 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 4.507.036 

Apresentação do Projeto: 

Projeto CEP/UNIFESP n: 1156/2020 (parecer final) Projeto 

de Mestrado de Pedro Caetano Souza. 

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Ricardo Luís Fernandes Guerra 

Projeto vinculado ao Departamento de Ciências do Movimento Humano, Campus Baixada Santista, Instituto 

de Saúde e Sociedade, UNIFESP. 

-As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos 

Riscos e Benefícios" foram retiradas do arquivo Informações Básicas da Pesquisa 

(<PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1620587.pdf> postado em 8/12/2020). 

APRESENTAÇÃO: A velocidade que um surfista alcança durante a onda é um dos elementos que compõem o 

critério de julgamento do surfe de alto rendimento. Considerando a velocidade como fator determinante do 

desempenho, o presente estudo tem por objetivo identificar a relação entre velocidade de percurso na 
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onda e variáveis de força e potência de membros inferiores, assim como antropométricas em surfistas de 

alto nível de rendimento. Serão avaliados 20 atletas, maiores de 18 anos, do sexo masculino que competem 

em eventos de relevância nacional e internacional. A velocidade de percurso do surfista na onda será 

medida por meio do GPS da marca Catapult Sports com frequência de 10 Hz. Serão selecionadas, a partir da 

atribuição de notas, as 2 melhores ondas 
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de cada atleta e serão extraídas as medidas de Velocidade Máxima alcançada (Vmáx); Média da Velocidade 

Máxima (MVmáx) e Velocidade Média (VM). NO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE SERÃO 

REALIZADAS AVALIAÇÕES FÍSICAS E ANTROPOMÉTRICAS DE: A potência muscular de membros inferiores 

será avaliada com base no salto vertical nas condições de Squat Jump (SJ), Counter Movement Jump (CMJ) e 

Drop Jump (DJ). Na plataforma de força será obtido o pico da força isométrica (PFI), o pico da força 

isométrica relativa à massa corporal (PFI/Kg) e o tempo para alcançar o pico da força isométrica (TPFI). O 

dinamômetro isocinético será utilizado para obter dados referentes à força e potência de membros 

inferiores com base na quantificação das medidas de pico de torque (PT), pico de torque médio (PTM), pico 

de potência (PP), potência média (PM), trabalho total produzido na curva de PP (TTPP) e a quantidade de 

trabalho total referente a todas as repetições (QTT) na fase concêntrica dos músculos flexores e extensores 

do joelho nas velocidades de 60 º.s-1 e 180º.s-1. Ainda serão medidas as variáveis antropométricas de 

composição corporal, envergadura e altura tronco-cefálica. Para verificar a relação entre as variáveis serão 

conduzidos testes de correlação de Pearson, considerado um nível de significância de p 0,05. A análise 

estatística será realizada por meio do programa Statistical Package for the Social Sciences (Windows 8, SPSS 

versão 21). 

HIPÓTESE: Os surfistas que apresentam maior capacidade de produção de potência muscular de membros 

inferiores são os que alcançam as maiores velocidade de percurso nas ondas e que melhor se adéquam aos 

critérios de julgamento do surfe de alto rendimento. 

Objetivo da Pesquisa: 
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OBJETIVO PRIMÁRIO: Identificar a relação entre velocidade de percurso na onda e variáveis de força e 

potência de membros inferiores, assim como antropométricas em surfistas de alto nível de rendimento. 

OBJETIVO SECUNDÁRIO: Identificar a relação entre as notas atribuídas (desempenho) com variáveis de força 

e potência de membros inferiores, assim como antropométricas em surfistas de alto nível de rendimento. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Em relação aos riscos e benefícios, o pesquisador(a) declara: 

Riscos: 
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Os testes e procedimentos em questão podem apresentar riscos leves à moderados à sua saúde. 

Desconfortos ocasionais poderão ocorrer durante a coleta pela percepção de cansaço ou dor muscular, 

tontura, náuseas. Os riscos possíveis são lesões musculares, eventual queda ou entorse/luxação articular. 

Como toda pesquisa apresenta riscos, mesmo que leves, a equipe de pesquisa se responsabilizará, caso 

necessário, em prestar socorro. SE OCORRER QUALQUER PROBLEMA OU DANO PESSOAL DURANTE OU 

APÓS OS PROCEDIMENTOS AOS QUAIS O SR. SERÁ SUBMETIDO, LHE SERÁ GARANTIDO O DIREITO A 

TRATAMENTO IMEDIATO E GRATUITO PELO PESQUISADOR, NÃO EXCLUINDO A POSSIBILIDADE DE 

INDENIZAÇÃO DETERMINADA POR LEI, SE O DANO FOR DECORRENTE DA 

PESQUISA.É PREVISTO TAMBÉM O RISCO DA POSSIBILIDADE DE ALGUM CONSTRANGIMENTO DIANTE DA 

SIMULAÇÃO DE COMPETIÇÃO, QUANDO OS SUJEITOS SERÃO EXPOSTOS AO JULGAMENTO DE UM ÁRBITRO 

PROFISSIONAL DA LIGA MUNDIAL DE SURFE, PODENDO ACARRETAR DESCONFORTO E DANOS 

PSICOLÓGICOS, CAUSANDO TRISTEZA E PREJUÍZO DA 

AUTOESTIMA. SENDO GARANTIDA A LIBERDADE DE NÃO PARTICIPAR DE QUALQUER UMA DAS ETAPAS A 

QUALQUER MOMENTO E DEIXAR DE PARTICIPAR DO ESTUDO, SEM QUALQUER 

PREJUÍZO Neste contexto, esclareço que não haverá custos/gastos por parte do participante sendo o 

proponente da pesquisa responsável por tal. No entanto, as avaliações deste estudo serão realizadas por 
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profissionais da área da saúde previamente treinados ou que utilizem estes métodos como rotina em suas 

práticas. Assim, pode-se dizer que existem riscos e desconfortos leves e moderados em relação aos 

procedimentos e análises utilizadas, porém, devidamente acompanhados e supervisionados. 

Benefícios: 

Os sujeitos participantes do estudo terão a sua disposição informações referentes à sua atual condição física 

e os resultados dessa pesquisa, na tentativa de encontrar possível associação entre medidas de variáveis 

motoras ou antropométricas com o desempenho esportivo de surfistas de alto rendimento, oferecerá dados 

que poderão servir de referência dando base à prescrição do treinamento individualizado para cada atleta. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

- As informações elencadas neste campo foram retiradas do arquivo Informações Básicas da 

Pesquisa(<PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1620587.pdf> postado em 17/09/2020); e do arquivo 

do projeto detalhado enviado (<Projeto_Surfistas_Pedro.docx> postado em 17/09/2020). 

LOCAL: praia do José Menino em Santos e Laboratório de Ciências do Esporte. 
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PARTICIPANTES: 20 surfistas 

CRITÉRIO DE INCLUSÃO: Surfistas profissionais do sexo masculino, ranqueados no circuito brasileiro 

profissional da Confederação Brasileira de Surf (CBS) ou no circuito mundial da World Surf League 

(WSL).Para serem incluídos no estudo, os atletas devem ser esclarecidos sobre o estudo, assinando o termo 

de consentimento, serem maiores de 18 anos de idade, livres de lesão nos últimos 3 meses ou de qualquer 

contraindicação médica para realizar atividades de alta intensidade. 

PROCEDIMENTOS: 

- RECRUTAMENTO: Os participantes serão recrutados (por conveniência) em seus locais de treino ao 

finaldos mesmos (praia) e por intermédio de seus técnicos/treinadores os quais estarão devidamente 
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informados da pesquisa por meio de contato prévio feito pelo pesquisador responsável. O texto que será 

utilizado no convite aos participantes está localizado na página 10 do projeto detalhado enviado. 

- AVALIAÇÃO DA VELOCIDADE DE PERCURSO NA ONDA: Para a avaliação da velocidade de percursodos 

surfistas nas ondas, os atletas serão orientados a surfarem em alta performance durante uma bateria de 30 

minutos, tempo equivalente ao disponível nas competições internacionais, e serão selecionadas as duas 

melhores ondas de cada atleta apontadas por um juiz credenciado pela liga mundial de surf (World Surf 

League – WSL), que atribuirá notas de zero a 10 para cada onda surfada por cada sujeito. 

- Serão avaliadas no 1º dia: questionário, avaliação antropométrica (peso, altura, composição 

corporal,envergadura e altura tronco-cefálica) e aptidão física (potência muscular de membros inferiores por 

meio de salto vertical e força muscular de membros inferiores por meio de dinamômetro isocinético. 

- No 2º dia, será avaliada a velocidade de percurso do surfista na onda por meio do GPS da marca 

CatapultSports, sendo extraídas as medidas de Velocidade Máxima alcançada (Vmáx); Média da Velocidade 

Máxima (MVmáx) e Velocidade Média (VM). 

- DESCRIÇÃO DOS PROCEDICMENTOS: A descrição dos procedimentos realizados na avaliação 

dapotência de membros inferiores a partir da Plataforma de Contato; na avaliação da força de membros 

inferiores a partir da Plataforma de Força; na avaliação da força e da potência de membros inferiores a partir 

do Dinamômetro Isocinético; e na avaliação antropométrica estão detalhados no projeto enviado. 
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Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
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1-Foram apresentados adequadamente os principais documentos: folha de rosto; projeto completo; cópia 

do cadastro CEP/UNIFESP, orçamento financeiro e cronograma. 2-Outros documentos importantes 

anexados na Plataforma Brasil: 

a) Carta de Ciência e Autorização de Utilização do Laboratório de Ciências do Esporte – LaCE, localizado no 

Campus Baixada Santista, assinado pelo Prof. Dr. Ricardo Luís Fernandes Guerra, Coordenador do 

Laboratório de Ciências do Esporte – DCMH. 

b) Termo de garantia de sigilo e anonimização, assinado pelo Prof. Dr. Ricardo Luís Fernandes 

GuerraPesquisador Responsável. 

3– O modelo do TCLE foi apresentado pelo(a) pesquisador(a). 

Recomendações: sem 

recomendações 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Respostas ao parecer nº 4388675 de 10 de Novembro de 2020. PROJETO APROVADO. 

**************************************************************************** 

PENDÊNCIA 1. No formulário de informações básicas da Plataforma Brasil – PB 

(<PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1620587.pdf> postado em 17/09/2020), consta que a 

pesquisa será realizada em dois dias, todavia, não fica claro se a avaliação de percurso na onda será 

realizada no primeiro dia, ou se o participante deverá ir à praia do José Menino em Santos um terceiro dia. 

Favor esclarecer. 

RESPOSTA: A pesquisa será realizada em dois dias. Sendo que o primeiro dia será destinado para coleta de 

dados no Laboratório de Ciências do Esporte (avaliação antropométrica e de aptidão física) e o segundo dia 

será de avaliação da velocidade de percurso nas ondas, na praia do José Menino em Santos - SP, não 

havendo um terceiro dia de avaliação. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

**************************************************************************** 

PENDÊNCIA 2. Na metodologia do projeto detalhado (<Projeto_Surfistas_Pedro.docx> postado em 

1 7 / 0 9 / 2 0 2 0), e do formulário de informações básicas da P B 
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(<PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1620587.pdf> postado em 17/09/2020), não ficou claro em 

que local serão realizadas todas as avaliações previstas. Serão realizadas no Laboratório de Ciências do 

Esporte? 

RESPOSTA: Sim, todas as avaliações previstas para coleta de dados de aptidão física e de medidas 

antropométricas serão realizadas no Laboratório de Ciências do Esporte. 

“NO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE SERÃO REALIZADAS AVALIAÇÕES FÍSICAS E 

ANTROPOMÉTRICAS DE: força e potência muscular de membros inferiores sobre a plataforma de contato 

nas condições: Squat Jump (SJ); Counter Movement Jump (CMJ); e Drop Jump (DJ), extraindo os valores de 

altura de salto, tempo de contato e índice de força reativa do DJ  (YOUNG et al., 1995; KOMI, 2000; 

MARCHETTI et al., 2017; FLANAGAN et al., 2008); força de reação do solo sobre a plataforma de força, para 

obter o pico da força isométrica (PFI), o pico da força isométrica relativa à massa corporal (PFI/Kg) e o 

tempo para alcançar o pico da força isométrica (TPFI) (SECOMB et al., 2016; LOTURCO et al., 2017); o 

dinamômetro isocinético será utilizado para obter dados de potência de membros inferiores medidas pelo 

pico de torque (PT), pico de torque médio (PTM), pico de potência (PP), potência média (PM), trabalho total 

produzido na curva de PP (TTPP) e a quantidade de trabalho total referente a todas as repetições (QTT) na 

fase concêntrica dos músculos flexores e extensores do joelho nas velocidades de 60 º.s-1 e 180º.s-1 

(TERRERI et al., 2001; ZABKA et al., 2011;SOUZA et al., 2015); a massa corporal será obtida com a balança da 

marca Omron e a estatura com o estadiômetro da marca SECA; a composição corporal pela soma de 7 

dobras cutâneas conforme fórmula proposta por Jackson e Pollock (1978) com o adipômetro da marca 

Lange, com precisão de 1mm e constante de pressão de 10g/mm2; a envergadura será determinada pela 

medida máxima entre as extremidades dos dedos médios das mãos, estando os braços estendidos e em 

abdução de 90° (FERNANDES, 1998) e a altura tronco-cefálica será obtida com os sujeitos sentados sobre 

um banco de 50cm medindo a altura correspondente a distância entre o ponto mais alto da cabeça e o 

apoio do banco (CARNAVAL, 1995)” 

Essa informação foi alterada no formulário de submissão, no item “metodologia proposta” e destacada em 

letra maiúscula. Bem como no Projeto Detalhado e no TCLE destacada em letra vermelha. PENDÊNCIA 

ATENDIDA 
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**************************************************************************** 

PENDÊNCIA 2.1. Como os participantes terão que se locomover até o local para participar da pesquisa, todos 

os gastos com transporte e alimentação serão de responsabilidade dos pesquisadores (Resolução CNS 

466/2012, item IV.3.g e Resolução CNS 510/2016, Art. 9º, VII). Portanto, é necessário incluir esta informação 

no campo "orçamento" do formulário de informações básicas do projeto e no TCLE." RESPOSTA: Estas 

alterações estão destacadas em letras maiúsculas no item “orçamento” do formulário de informações 

básicas, bem como no Projeto Detalhado e no TCLE destacadas em letras vermelhas. 

“Suas despesas para a participação com transporte e alimentação serão custeadas pelos pesquisadores”. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

****************************************************************

************ PENDÊNCIA 3. Em relação aos riscos, esclarecer: 

Pendência 3.1. No campo "riscos" do formulário de informações básicas da Plataforma Brasil consta que: 

“Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal, o (a) Sr (a) terá garantido o direito a tratamento imediato e 

gratuito, podendo ter direito a indenização determinada por lei. O participante poderá atendido (na praia) 

por guarda-vidas (posto 1) ou ser encaminhado inicialmente para atendimento prévio pelo médico do 

Núcleo de Atendimento ao Estudante-NAE-UNIFESP e se houver necessidade ser encaminhado ao Pronto 

Socorro Zona Leste em Santos (o mais próximo do local de desenvolvimento das atividades) sejam os 

participantes conveniados ou não, para posterior encaminhamento à Santa Casa de Misericórdia de Santos, 

caso necessário”. Por favor, esclarecer: Pendência 3.1.1. O participante da pesquisa poderá ser atendido no 

NAE da Unifesp? Verificamos no site da NAE do campus Baixada Santista que o NAE é um órgão 

multiprofissional de apoio aos estudantes vinculado ao campus da Unifesp onde está localizado e à Pró 

Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE, que deverá efetivar a Política de Assistência Estudantil definida pelo 

Conselho de Assuntos Estudantis (CAE). Os estudantes atendidos (pelos 
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NAEs) são: graduandos, mestrandos, doutorandos e residentes. O NAE segue as diretrizes definidas pelo 

Ministério da Educação, especialmente no que se refere ao PNAES (Plano Nacional de Assistência Estudantil 

- Decreto n° 7.234/2010). Assim, entendemos que este órgão não está autorizado a estender a sua 

assistência aos participantes de pesquisa, e não pode ser considerado como uma das possibilidades de 

assistência aos participantes, e solicitamos que retire no campo riscos do formulário de informações básicas 

da PB, e do modelo de TCLE esta informação. Pendência 3.1.2. O Pronto Socorro Zona Leste em Santos e a 

Santa Casa de Misericórdia de Santos realizam seus atendimentos pelo SUS ou são hospitais particulares? 

Como será realizado o pagamento 

dessas despesas? Esclarecemos que, no caso da necessidade de atendimento médico aos participantes, esse 

atendimento não pode ser transferido para o SUS. 

RESPOSTA: Esclareço que as informações foram alteradas deixando claro que se ocorrer qualquer problema 

ou dano, será garantido o direito a tratamento imediato e gratuito pelo pesquisador, não excluindo a 

possibilidade de indenização determinada por lei. 

“SE OCORRER QUALQUER PROBLEMA OU DANO PESSOAL DURANTE OU APÓS OS PROCEDIMENTOS AOS 

QUAIS O SR. SERÁ SUBMETIDO, LHE SERÁ GARANTIDO O DIREITO A 

TRATAMENTO IMEDIATO E GRATUITO PELO PESQUISADOR, NÃO EXCLUINDO A POSSIBILIDADE DE 

INDENIZAÇÃO DETERMINADA POR LEI, SE O DANO FOR DECORRENTE DA PESQUISA.” 

PENDÊNCIA 3.2. Na metodologia do projeto detalhado (<Projeto_Surfistas_Pedro.docx> postado em 

1 7 / 0 9 / 2 0 2 0 ) , e do formulário de informações básicas da P B 

(<PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1620587.pdf> postado em 17/09/2020) foi informado que 

serão selecionadas as duas melhores ondas de cada atleta apontadas por um juiz credenciado pela liga 

mundial de surf (World Surf League – WSL), que atribuirá notas de zero a 10 para cada onda surfada por 

cada sujeito. Incluir no campo riscos do formulário de informações básicas, bem como no TCLE os riscos 

decorrentes desta avaliação, por exemplo, um possível risco psicológico, seria o participante não se sentir 

confortável em ser avaliado por um profissional, tristeza, vergonha da avaliação. 

RESPOSTA: Esclareço que as informações foram adicionadas deixando claro os riscos decorrentes da 

simulação de competição, uma vez que o sujeito estará exposto à avaliação de um juiz da liga 
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mundial de surf, podendo acarretar desconforto e danos psicológicos, causando tristeza e prejuízo da 

autoestima. 

“É previsto também o risco da possibilidade de algum constrangimento diante da simulação de competição, 

quando os sujeitos serão expostos ao julgamento de um árbitro profissional da Liga Mundial de Surfe, 

podendo acarretar desconforto e danos psicológicos, causando tristeza e prejuízo da autoestima.  Sendo 

garantida a liberdade de não participar de qualquer uma das etapas a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo”. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

**************************************************************************** 

PENDÊNCIA 4. Consta na metodologia do projeto detalhado (<Projeto_Surfistas_Pedro.docx> p o s t a d o e 

m 1 7 / 0 9 / 2 0 2 0 ) , e do formulário de informações básicas da P B 

(<PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1620587.pdf> postado em 17/09/2020), que os as ondas 

serão avaliadas por juiz credenciado pela liga mundial de surf (World Surf League – WSL) assim, incluir no 

projeto e no formulário de informações básicas da PB o nome completo de todos os colaboradores 

envolvidos na pesquisa. 

RESPOSTA: Esclareço que as informações foram adicionadas, destacando o nome do colaborador que 

desempenhará o papel de juiz durante a simulação de competição. 

“Sérgio Gadelha, chefe dos juízes da Liga Mundial de Surfe da América Latina”. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

**************************************************************************** 

PENDÊNCIA 5. No TCLE (<TCLE_MESTRADO_PEDRO.docx>, postado em 17/09/2020) foi informado que será 

realizada uma entrevista para registrar informações importantes sobre a sua saúde, histórico de lesões e de 

treinamento. É necessário incluir esta informação na metodologia do projeto detalhado e no formulário de 

informações básicas da PB, além de enviar o roteiro da entrevista que será realizada, pois conforme 

orientação da CONEP, qualquer teor de entrevista utilizada em uma pesquisa deve ser analisado pelo CEP e 

deve ficar anexado na Plataforma Brasil, junto a todos os outros documentos. 
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RESPOSTA: Esclareço que as informações foram adicionadas, reforçando a realização da 

entrevista junto aos sujeitos do estudo. 

“Será também realizada entrevista para registrar informações sobre saúde, histórico de lesões 

e de treinamento dos participantes”. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

**************************************************************************** 

PENDÊNCIA 6. Em relação ao cronograma informado no formulário de informações básicas, 

em virtude da devolução das respostas às pendências, solicitamos alterar a data de início da 

“Contato com os sujeitos” e etapas posteriores, para que haja tempo hábil entre as respostas 

e a aprovação pelo CEP/UNIFESP. 

Lembramos que nenhum estudo pode ser iniciado antes da aprovação pelo CEP/UNIFESP 

(Norma Operacional CNS nº 001 de 2013, item 3.3.f). 

RESPOSTA: Esclareço que o cronograma foi alterado com a prorrogação das etapas levando em 

consideração o processo de aprovação do CEP/UNIFESP. 

PENDÊNCIA ATENDIDA 

**************************************************************************** 

PENDÊNCIA 7. Em relação ao TCLE (<TCLE_MESTRADO_PEDRO.docx>, postado em 

17/09/2020), adequar: 

PENDÊNCIA 7.1. Incluir no TCLE mais informações sobre os procedimentos da pesquisa: 

- Deixar claro no TCLE em quantos dias serão realizados todos os procedimentos, quantas 

horas/minutosdesses dias serão necessários. 

- Explicar detalhadamente, no TCLE, cada procedimento (medição do peso e altura, 

medição da quantidadede gordura em seu corpo, cada teste por meio de um equipamento 

isocinético, simulação de Competição de Surfe, etc.), como são realizados, tempo para realiza-

los, etc. 

- Informar, no TCLE, que se houver alguma pergunta que incomode, o participante tem 

liberdade para nãoresponder. 
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RESPOSTA: Todas as informações apontadas foram adicionadas o TCLE e estão destacadas na 

cor vermelha. 

“Caso você concorde em participar da pesquisa as avaliações e testes propostos serão 

realizados em dois dias, sendo o primeiro dia de medidas de composição corporal e avaliações 

físicas realizadas em laboratório, com duração de aproximadamente 1 hora e 45 minutos e o 

segundo dia de simulação de competição na praia de Santos, que deve durar pouco mais de 30 

minutos, conforme os procedimentos e avaliações que estão descritos a seguir: 

a) Questionário: entrevista para registrar informações importantes sobre a sua saúde, 

histórico de lesõese de treinamento. A duração dessa entrevista é de cerca de 15 minutos e se 

houver alguma pergunta que o incomode, você tem liberdade de não responde-la; 

b) Avaliações de medições corporais: será medido seu peso e altura, além da estimativa da 

quantidadede gordura em seu corpo pela medição da espessura das suas dobras cutâneas 

através de um compasso não invasivo. É importante que vista roupas leves que permita o acesso 

a essas dobras. Essas avaliações tem um tempo estimado de 30 minutos e serão realizadas no 

Laboratório de Ciências do Esporte na 

UNIFESP em Santos; 

c) Aplicação de testes de aptidão física: Serão realizados testes com a finalidade de avaliar 

sua potênciamuscular (por meio de saltos sobre uma plataforma similar a um tapete) e força de 

pernas por meio de um equipamento isocinético (máquina que ligada a um computador avalia 

a força muscular durante o movimento de flexão e extensão das pernas). O tempo total de 

duração dessas avaliações é de cerca de 60 minutos e serão realizados no Laboratório de 

Ciências do Esporte na UNIFESP em Santos. 

d) Simulação de Competição de Surfe: será realizada na praia do José Menino em Santos, 

SP e teráduração de 30 minutos. Você participará de uma bateria no mesmo sistema de regras 

e de julgamento de competições de alto rendimento. Durante esta sessão você usará uma 

vestimenta específica que carregará um dispositivo de localização global (GPS) fixado na parte 

de traz, na região das costas entre o tórax e a cervical que medirá a velocidade que você alcança 

durante o percurso nas ondas.” 

PENDÊNCIA 7.2. No TCLE, rever as informações sobre danos e indenizações (item V), 

considerando as informações apresentadas na pendência 3 desta lista. 
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RESPOSTA: As informações apontadas foram adicionadas o TCLE e estão destacadas na cor 

vermelha. 

“V) Danos pessoais: Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal durante ou após os 

procedimentos aos quais o Sr. será submetido, lhe será garantido o direito a tratamento 

imediato e gratuito pelo pesquisador, não excluindo a possibilidade de indenização 

determinada por lei, se o dano for decorrente da pesquisa”. 

PENDÊNCIA 7.3. No TCLE, rever as informações sobre os riscos (item VI), considerando as 

informações apresentadas na pendência 3 desta lista. 

RESPOSTA: As informações apontadas foram adicionadas o TCLE e estão destacadas na cor 

vermelha. 

“VI) Riscos e desconfortos: Existe a possibilidade de quebra de sigilo das informações, mas 

todos os cuidados serão tomados para que isto não ocorra. Há risco de os participantes 

sentirem cansaço ou desconforto ao responder os questionários ou realizar os 

testes/avaliações, porém, será garantido ao participante que o mesmo não responda 

perguntas que não desejar e também caso sinta cansaço ou desconforto, poderemos 

interromper a atividade e retomá-la depois. Tais desconfortos podem ocorrer devido à 

percepção de cansaço ou dor muscular sendo que há chance de haver pequenas lesões 

musculares. É previsto também o risco da possibilidade de algum constrangimento diante da 

simulação de competição, quando os sujeitos serão expostos ao julgamento de um árbitro 

profissional da Liga Mundial de Surfe, podendo acarretar desconforto e danos psicológicos, 

causando tristeza e prejuízo da autoestima.  Sendo garantida a liberdade de não participar de 

qualquer uma das etapas a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer 

prejuízo”. 

PENDÊNCIA 7.4. No item VII do TCLE incluir que o participante tem direito de saber os seus 

resultados nos testes (resultados pessoais). 

RESPOSTA: As informações apontadas foram adicionadas o TCLE e estão destacadas na cor 

vermelha. “VII) Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados: a qualquer momento, o 

participante tem o direito de acesso aos resultados parciais da pesquisa, bem como aos seus 

resultados referentes aos testes de aptidão física e aos testes antropométricos. Assim como 

aos resultados de seu desempenho durante a simulação da competição e aos resultados da 

coleta da sua velocidade de percurso nas ondas”. 
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PENDÊNCIA 7.5. No item IX do TCLE incluir também o número de celular do pesquisador 

responsável para facilitar o acesso. Sugerimos que incluam também os dados do mestrando 

(Pedro Caetano Souza). 

RESPOSTA: As informações apontadas foram adicionadas o TCLE e estão destacadas na cor 

vermelha. 

“...ou pelo telefone (13) 99133-0491 ou (13) 3229-0100. Você também pode entrar em 

contato com o Mestrando Pedro Caetano Souza, pelo celular de número (13) 988166300 e 

pelo email pedrosouza87@hotmail”. 

PENDÊNCIA 7.6. No final do TCLE, deve ser inserido campos para nome e assinatura auxiliar de 

pesquisa (Pedro Caetano Souza). 

RESPOSTA: As informações apontadas foram adicionadas o TCLE e estão destacadas na cor 

vermelha. 

Pedro Caetano Souza 

Nome do auxiliar de pesquisa 

 Assinatura do auxiliar de pesquisa                                Data         /       / 

PENDÊNCIAS ATENDIDAS 

**************************************************************************** 

Considerações Finais a critério do CEP: 

1 - O CEP informa que a partir desta data de aprovação toda proposta de modificação ao 

projeto original,incluindo necessárias mudanças no cronograma da pesquisa, deverá ser 

encaminhada por meio de emenda pela Plataforma Brasil. 

2 - O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios 

parciais(semestralmente), e o relatório final, quando do término do estudo, por meio de 

notificação pela Plataforma Brasil. 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_1620587.pdf 

08/12/2020 

16:28:58 

 Aceito 

Outros CARTA_RESPOSTA.doc 08/12/2020 

16:27:31 

Ricardo Luís 

Fernandes Guerra 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLE_MESTRADO_PEDRO_07_12_20 

20.docx 

08/12/2020 

16:26:46 

Ricardo Luís 

Fernandes Guerra 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

Projeto_Surfistas_Pedro_07_12_2020.d 

ocx 

08/12/2020 

16:26:30 

Ricardo Luís 

Fernandes Guerra 

Aceito 

Outros Entrevista_Anamnese_Surf.docx 07/12/2020 

18:43:10 

PEDRO CAETANO 

SOUZA 

Aceito 

Outros Cadastro_CEP_Surfe_Pedro.pdf 17/09/2020 

13:31:33 

Ricardo Luís 

Fernandes Guerra 

Aceito 

Outros CartaCiencia_LaCE_Surfe_Pedro.pdf 17/09/2020 

13:30:47 

Ricardo Luís 

Fernandes Guerra 

Aceito 

Outros TERMO_GARANTIA_SIGILO_ANONIMI 

ZACAO_Pedro.pdf 

17/09/2020 

13:30:14 

Ricardo Luís 

Fernandes Guerra 

Aceito 

Folha de Rosto FolhaRosto_Surfistas_Pedro.pdf 17/09/2020 

13:27:05 

Ricardo Luís 

Fernandes Guerra 

Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

SAO PAULO, 22 de Janeiro de 2021 

 

Assinado por: 

Ediléia Bagatin 

(Coordenador(a)) 

 


