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RESUMO 

A força de arrasto hidrodinâmico (D) que se opõe ao deslocamento do nadador 

tem sido alvo de estudo em natação pura desportiva (NPD), como forma de 

compreender o factor limitativo de D durante o nado, podendo ser determinada 

através de duas grandes categorias: arrasto passivo (Dp) e arrasto activo (Da). 

O objectivo deste estudo consistiu em avaliar a influência de oito semanas de 

treino no Da, em nadadores Infantis de ambos os sexos.Participaram no estudo 

20 nadadores do escalão de Infantis, 8 do sexo feminino e 12 do sexo 

masculino. O Da foi determinado em dois momentos diferentes: no inicio da 

época e após 8 semanas de treino. A velocidade máxima alcançada em 13m 

de nado puro, o Da e o coeficiente de arrasto activo (CDa) foram determinados 

através do método descrito por Kolmogorov e Duplishcheva (1992), designado 

por técnica do corpo hidrodinâmico adicional ou método de perturbação da 

velocidade, sendo baseado no princípio da conservação da potência mecânica 

propulsiva máxima do nadador. Os resultados obtidos permitiram concluir que: 

i) a velocidade aumentou nas raparigas e nos rapazes; ii) o Da e o CDa 

diminuíram nas raparigas e nos rapazes, contudo não foram encontradas 

diferenças significativas. Assim, 8 semanas de treino podem não ser suficientes 

para uma melhoria significativa da técnica de nado, neste universo de 

nadadores.  

 

Palavras-Chave: Natação; Crianças; Técnica de Nado; Arrasto Hidrodinâmico; 

Efeitos do Treino. 
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ABSTRACT 

 

The study of hydrodynamic drag force (D) that opposes the swimmer’s 

movement has been included in many studies related to competitive swimming 

(NPD) in a way to understand the limited factor of D during the swim, which can 

be determined by two big categories: passive drag (Dp) and active drag (Da).  

The aim of this study was to assess the effects of 8-weeks of training on Da in 

young swimmers of both genders. 20 young swimmers, 8 females and 12 males 

took part of this study. The Da was determined at two different moments: in the 

beginning of the season and after eight weeks of training. The maximum speed 

achieved during a 13m swim, the Da and the active drag coefficient (CDa) were 

determined using a method described by Kolmogorov and Duplishcheva (1992), 

designated method of small perturbations or the velocity perturbation method, 

being based on the conservation principle of maximum mechanical propulsive 

power used by the swimmer. The results indicate that: i) there was an increase 

in speed among girls and boys, ii) The Da and the CDa decreased among girls 

and boys, but with no significant difference. It seems that 8 weeks of swimming 

training were not sufficient to allow significant improvement in swimming 

technique.  

 

Keywords: Swimming; Children; Swimming Technique; Hydrodynamic drag; 

Effects of Training. 
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RESUME 

La force de traînée hydrodynamique (D), qui s'oppose au déplacement du 

nageur a été pris dans de nombreuses études dans le sport de natation pure 

(NPD) comme un moyen de comprendre le facteur limitant D lors de la nage, 

peut être déterminée par deux grandes catégories : faites glisser passive (Dp) 

et faites glisser active (Da). Le but de cette étude est d'évaluer l'influence de 

huit semaines de formation en Da, dés enfants nageurs des deux sexes. Dans 

cette étude ont participé 20 nageurs dans la tranche des enfants, 8 filles et 12 

garçons. Le Da a été déterminée à deux moments différents: au début de la 

saison et après huit semaines de formation. La vitesse maximale atteinte en 

13m nage pure, le Da et le coefficient active faites glissez (Cda) ont été 

déterminés en utilisant la méthode décrite par Kolmogorov et Duplishcheva 

(1992), désigné par la technique du corps hydrodynamique aditionel, ou la 

méthode de perturbation de la vitesse, qui se base sur le principe de la 

conservation d'un maximum de puissance mécanique de propulsion du nageur. 

Ces résultats montrent que: i) l'augmentation du taux de vitesse chez les filles 

et les garçons, ii) Le DA et le Cda ont diminués chez les filles et les garçons, 

mais il n'y avait pas de différences significatives. Ainsi, il semble que huit 

semaines de formation n'est pas suffisante pour une amélioration significative 

de la technique de nage. 

 

 

Mots-clés: natation, les enfants, piscine Technique; hydrodynamique glisser, 

les effets de la formation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o evoluir da investigação científica, os resultados desportivos têm 

caminhado para níveis de excelência tais, que a vitória depende cada vez mais 

de pequenos detalhes (Manson, 1999). Desta forma, uma pequena melhoria 

pode tornar-se particularmente decisiva no resultado final do desempenho 

desportivo. 

A natação pura desportiva desenrola-se num meio físico com características 

muito particulares, colocando ao nadador problemas também eles específicos. 

Para que um nadador se desloque no meio aquático é necessário que, a cada 

momento, produza uma força propulsiva de intensidade pelo menos igual à da 

força de arrasto hidrodinâmico. Se a optimização da força propulsiva consiste 

num dos objectivos fundamentais do nadador, na qual se interligam as 

capacidades técnicas e as qualidades físicas que sustentam a expressão 

mecânica da força, a capacidade de minimizar o arrasto hidrodinâmico não é 

menos importante (Vilas-Boas & Fernandes, 2001). É frequente observar-se 

que alguns nadadores se deslocam com um menor esforço comparativamente 

a outros. Esta constatação deve-se, fundamentalmente, às capacidades 

técnicas do nadador que contribuem para a maximização da força propulsiva e 

para a diminuição de arrasto hidrodinâmico (Sanders et al., 2001). Portanto, as 

forças propulsivas e de arrasto hidrodinâmico tornam-se essenciais para o 

rendimento do nadador. 

No presente estudo será analisada a força de arrasto hidrodinâmico. O arrasto 

hidrodinâmico é a força que um nadador tem de superar para se deslocar na 

água, sendo influenciado pela velocidade, forma, tamanho e área de superfície 

frontal (Kjendlie & Stallman, 2008).  

Desde há muito que se procura avaliar a intensidade do arrasto hidrodinâmico 

em nadadores. Cálculos teóricos (Larsen et al., 1981; Massey, 1989), soluções 

numéricas (Marinho et al. 2009a; 2009b; Silva et al., 2008) e abordagens 

experimentais (Hollander et al., 1986; Rennie et al., 1975; Taiar et al., 1999) 

têm sido utilizados para estudar o arrasto hidrodinâmico na natação. Os 
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cálculos teóricos baseiam-se na aplicação da base mecânica dos fluidos e nas 

equações newtonianas para determinar a força hidrodinâmica, enquanto as 

simulações numéricas consistem na modelação computacional do fluxo da 

água em torno do corpo humano. Relativamente, às abordagens experimentais, 

efectuam-se várias tentativas com o intuito de aplicar a tecnologia para 

determinar o arrasto hidrodinâmico (Hollander et al., 1986; Kolmogorov & 

Duplishcheva, 1992).  

Os primeiros métodos utilizados determinavam a força de arrasto 

hidrodinâmica passiva, ou seja quando o nadador adoptava uma postura 

imóvel, sem movimento intersegmentar. Contudo, a investigação em natação 

pura desportiva tem-se vindo a recorrer cada vez de métodos que possam 

determinar o arrasto hidrodinâmico activo, uma vez que os movimentos 

necessários para se progredir na água produzem um arrasto adicional 

(Toussaint et al., 2004). De facto, durante o nado o corpo nunca está numa 

posição estável, pois são geradas forças propulsivas através do movimento 

relativo dos membros. Deste modo, torna-se fundamental determinar o arrasto 

do nadador quando este assume um papel interventivo no seu deslocamento 

na água, ou seja o arrasto activo.  

O presente estudo baseou-se no método proposto por Kolmogorov e 

Duplishcheva (1992), designado pela técnica do corpo hidrodinâmico 

fundamental, ou método de perturbação da velocidade. Este método consiste 

na realização de dois esforços máximos: um nadando livremente e um outro 

nadando ligado (amarrado) a um objecto hidrodinâmico, de arrasto adicional 

conhecido, sendo comparadas as situações de velocidade máxima em cada 

percurso. Contrariamente a outros métodos, que exigem material bastante 

dispendioso e pesado (por exemplo, o Measure of Active Drag System, 

Hollander et al., 1986) o método de perturbação da velocidade apenas impõe a 

utilização de um cronómetro e de um corpo hidrodinâmico. Além disso, este 

método pode ser aplicado nas quatro técnicas de nado. Neste sentido, este 

método pode representar um procedimento simples e confiável para a 

determinação e avaliação do arrasto activo em jovens nadadores (Kjendlie & 

Stallman, 2008). Os estudos em jovens nadadores devem ser menos 
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dispendiosos, menos invasivos, menos complexos e menos demorados do que 

em nadadores adultos (Barbosa et al., 2009). O arrasto activo parece-nos ser 

uma variável passível de avaliação em jovens nadadores, uma vez que está 

associada à técnica de nado (Kjendlie & Stallman, 2008; Toussaint et al., 

1988). Muitas vezes, os erros técnicos cometidos pelos nadadores ainda muito 

jovens não se devem apenas uma técnica deficiente ou a uma deficiente 

coordenação motora, mas sim à falta de força nos músculos que intervêm num 

ou mais movimentos técnicos. Esta evidência é facilmente constatada em 

crianças ou jovens quando tentam compensar o défice de força utilizando 

recursos nem sempre ideais nas mais variadas situações de jogo e habilidades 

motoras. Por isso, parece-nos pertinente a realização de estudos cujo objectivo 

principal é avaliar a influência de programas específicos de natação sobre Da, 

em nadadores Infantis e de ambos os sexos. De facto, a literatura revela-se 

mais pobre relativamente a amostras do sexo feminino.  

Este trabalho inicia-se com uma breve revisão da literatura onde se procurou 

sintetizar os conhecimentos teóricos acerca das variáveis de interesse, 

nomeadamente as questões ligadas à força de arrasto hidrodinâmico, servindo 

de suporte para a aplicação do estudo de caso em jovens nadadores. De 

seguida, apresentamos o problema, os objectivos e hipóteses do nosso estudo. 

Após a descrição do material e métodos utilizados e caracterização da 

amostra, passamos à apresentação e discussão de resultados. Por fim, são 

sintetizadas as principais conclusões do presente estudo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. POSIÇÃO FUNDAMENTAL 

A posição fundamental é um conceito essencial à natação pura desportiva 

(NPD), devendo ser trabalhada desde o início da formação do nadador. Torna-

se primordial para compreensão do desenrolar do nosso trabalho. 

A posição hidrodinâmica fundamental é utilizada em todas as partidas e 

imediatamente após as viragens, devendo ser encarada como um coadjuvante 

no aumento do rendimento do nadador, seja qual for a sua prova, dado que o 

tempo total de nado, parâmetro tradutor do rendimento em NPD, é composto 

pelo somatório do tempo de partida, do tempo de nado e do tempo de viragem 

(Guimarães & Hay, 1985). 

Com o intuito de minimizar o arrasto hidrodinâmico (D), o nadador deverá 

adoptar uma posição o mais hidrodinâmica possível. O corpo do nadador deve 

estar totalmente em extensão, com a cabeça entre os membros superiores 

(MS) e o olhar dirigido para baixo. Os MS devem estar juntos e em extensão, 

procurando colocar uma mão sobre a outra (Maglischo, 2003). Os membros 

inferiores (MI) devem permanecer juntos e em extensão, com os pés em flexão 

plantar e, se possível, sobrepostos (Grote, 1999). Vilas-Boas (1997a) refere 

que o corpo do homem é mais hidrodinâmico do que o da mulher, pois o 

primeiro tem maior similaridade morfológica com uma gota de água, isto é, 

apresenta, regra geral, um diâmetro biacromial superior ao diâmetro bicristal 

(ombros largos e anca estreita). Este autor menciona ainda que quanto maior 

for o comprimento total do corpo do nadador, menor será o arrasto 

hidrodinâmico, pelo que se devem privilegiar as posições alongadas na água. 

De acordo com esta ideia, Sanders et al. (2001) defendem que os nadadores 

mais longilíneos têm mais vantagens hidrodinâmicas, o que lhes permite 

reduzir o D e aumentar a propulsão (P). Para poder nadar mais rápido e com 

menor gasto enrgético, é necessário adoptar na água uma posição que ofereça 

a mínima superfície frontal do corpo, e uma redução da sucção que se produz 

nas partes posteriores do mesmo (Navarro, 1990). 
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2.2. ARRASTO HIDRODINÂMICO 

O progressivo refinamento de uma técnica de nado consubstancia-se no 

incremento do nível de aproveitamento dos recursos energéticos em 

velocidade de nado, o que deveria passar: i) pela minimização da resistência 

oposta ao deslocamento que é determinada pelo meio líquido (arrasto); ii) pela 

maximização da capacidade propulsiva das acções segmentares e iii) pela 

minimização das flutuações da velocidade de deslocamento por ciclo gestual 

(Vilas-Boas, 1997).  

A progressão na água depende da interacção de forças propulsivas e 

resistivas. Um nadador pode melhorar o seu rendimento aumentando as forças 

de carácter propulsivo e/ou diminuindo as forças resistivas que actuam no 

corpo a uma determinada velocidade (Sanders et al., 2001). A capacidade 

propulsiva consiste numa das competências fundamentais do nadador, na qual 

se entrecruzam as capacidades técnicas e as qualidades físicas que sustentam 

a expressão mecânica da força. No entanto, a capacidade de diminuir o D não 

é menos importante, apesar de se considerar que o D, relativamente à P é 

menos dependente da técnica e mais associada aos parâmetros 

antropométricos e, portanto mais estável (Vilas-Boas & Fernandes 2001). 

O D caracteriza-se por ser uma força externa que actua sobre o corpo do 

nadador, com a mesma direcção mas, com sentido oposto ao seu vector 

deslocamento, pelo que, quanto menor for a sua intensidade, maior será a 

velocidade de deslocamento se todas as outras condições se mantiverem 

constantes. Neste sentido, a minimização de D deve constituir uma 

preocupação central no âmbito de qualquer programa de treino de nadadores 

(Vilas-Boas, 1997). 

Este mesmo autor refere ainda que a intensidade do D depende de uma 

panóplia de factores distribuídos por quatro categorias: i) características 

morfológicas do nadador; ii) características dos equipamentos desportivos; iii) 

características físicas do meio e iv) técnica de nado. 
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O D a que se sujeita um nadador pode ser calculado segundo a seguinte 

expressão newtoniana: 

 

D= ½ ρ CD V2 S (1) 

 

Onde ρ representa a massa volúmica da água, CD o coeficiente de arrasto, V a 

velocidade de deslocamento e S a área de secção máxima do corpo 

transversal à direcção de força. 

O CD do corpo é uma grandeza adimensional que ao depender dos números de 

Strouhal, Froude, Euler e Reynolds, expõe a dependência da força 

relativamente às variáveis independentes (ρ, V, S) sendo, por sua vez função 

do comprimento do corpo (l), de (ρ ), de (V), da pressão (p), da aceleração da 

gravidade (g), do coeficiente de viscosidade do fluido (μ) da forma e orientação 

do corpo relativamente às direcções de deslocamento (Fédiaevski et al., 1979). 

A S corresponde maioritariamente à área de projecção do corpo no seu plano 

transverso (figura 1). Destacando-se por ser um dos factores biomecânicos 

mais expressivos aquando o estudo do D, pois está relacionada com a 

qualidade técnica dos nadadores e características intrínsecas das diferentes 

técnicas de nado. Assim, o nadador deverá minimizar a S, quando possível, 

pois é oposta ao deslocamento, a fim de minimizar as forças do D. 
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Figura 1 - Representação esquemática da área de secção máxima do nadador em deslize 

ventral, identificada no seu plano transverso em relação à direcção da aplicação da força de 

arrasto hidrodinâmico (D), oposta à direcção de aplicação de força (adaptado de Clarys, 1979). 

 

A sua má interpretação poderá originar uma série de falhas técnicas decisivas 

para a prestação do nadador, como: i) a acentuada obliquação do corpo em 

imersão com os MI em posição mais profunda que o tronco, pelo que se origina 

um desalinhamento no plano horizontal - poderá ser consequência de uma 

manutenção da cabeça em extensão nas técnicas ventrais, ou flexão na 

técnica de costas e ii) uma entrada com o cruzamento dos MS na água após a 

realização da recuperação, assumindo um desalinhamento lateral. 

Segundo Maglischo (2003), a forma que os nadadores apresentam na água, a 

orientação do corpo, e velocidade do movimento, são os três factores mais 

importantes responsáveis pela turbulência criada pelos nadadores.  

Os corpos que se movem num fluído classificam-se em dois grupos, de acordo 

com a sua aerodinâmica: i) corpos delgados – chapas planas ou aerofólios 

finos a ângulo zero de ataque; e ii) corpos rombudos – aerofólios espessos, 

esferas, cubos ou qualquer coisa que apresente uma superfície mais ampla 

para o fluxo a seu redor. O corpo do nadador enquadra-se nos rombudos 

(Bixler, 2008), provocando maior D que qualquer corpo delgado. Para 

Maglischo (2003), a forma ideal para a redução do D é a de um projéctil ou a 

de um peixe. 
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Habitualmente, o D aumenta quando os nadadores se encontram numa 

posição menos horizontal relativamente à superfície da água e quando fazem 

movimentos laterais. Alvo raras excepções, os nadadores devem manter-se 

numa posição mais horizontal ao deslocarem-se no meio aquático, 

interrompendo, assim, o menor número de correntes do fluído (Maglischo, 

2003). O mesmo autor refere ainda que o um incremento da velocidade de 

nado cria mais fricção e turbulência, aumentando assim o D.  

 

2.3. COMPONENTES DO ARRASTO 

Os estudos sobre o D em NPD fazem referência à decomposição deste 

parâmetro em três componentes: i) arrasto de fricção; ii) arrasto de pressão; iii) 

e arrasto de onda (Colwin, 1992; Maglischo, 2003). Toussaint (2002) afirma 

que a contribuição das diferentes componentes para o arrasto total variam com 

a velocidade de nado. As baixas velocidades, o arrasto de pressão 

desempenha um papel predominante na intensidade do D, enquanto que a 

velocidades mais elevadas, o papel preponderante na intensidade do D recai 

no arrasto de onda (Vilas-Boas & Fernandes, 2001).  

 

2.3.1. ARRASTO DE FRICÇÃO 

O arrasto de fricção representa o D produzido como resultado da fricção entre 

a água e a superfície do corpo em movimento e aumenta de forma linear com o 

aumento da velocidade de nado (Rushall et al, 1994). Por sua vez, a magnitude 

do arrasto de fricção depende da velocidade do fluido relativamente à do corpo, 

à área de superfície corporal e às características da superfície (Toussaint, 

2002). Quanto mais viscoso for o líquido, mais turbulento o regime de 

escoamento, e quanto mais rugosa e extensa for a superfície corporal em 

contacto com a água, mais importante será a componente de fricção do D 

(Vilas-Boas, 1997).  
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Qualquer forma desprovida de hidrodinâmica que cause separação precoce da 

camada limite (camada adjacente à superfície corporal, na qual os efeitos da 

viscosidade são mais sentidos) irá minimizar o arrasto de fricção da pele. Este 

é significativamente influenciado pela velocidade do nadador em relação à 

água (Bixler, 2008). Numa superfície rugosa, o arrasto de fricção é maior do 

que numa superfície lisa, desde que os outros factores permaneçam 

constantes (Bixler, 2008). Por isso, os nadadores optam por usar fatos 

completos com menor rugosidade do que a pele. Quanto mais rugosa e 

extensa for a superfície corporal em contacto com a água, mais importante será 

a componente de fricção do D (Vilas-Boas, 1997). 

Segundo Clarys (1978b), face à elevada percentagem dos valores de arrasto 

de pressão, o arrasto de fricção é desprezável em NPD, uma vez que o 

escoamento da água, em torno do corpo do nadador, é quase sempre 

turbulento. Clarys (1978a) e Miyashita e Tsunoda (1978) não encontraram 

qualquer correlação entre a intensidade do D e a superfície corporal total. Em 

contrapartida, Clarys (1978a) pôde verificar correlações significativas para a 

superfície frontal à direcção do deslocamento (S) e, para a razão altura e 

volume, que se constituem como elementos determinantes, respectivamente, 

do arrasto de pressão e do arrasto de onda. O reduzido significado do arrasto 

de fricção em NPD pode também ser justificado pelo Número de Reynolds (Re) 

– razão entre as forças de inércia e as forças viscosas num fluido - que, para 

valores elevados, como presumivelmente ocorre no caso do corpo humano em 

NPD, implica que o escoamento seja supostamente turbulento (Clarys, 1979; 

Douglas et al., 1979). Nestas condições, para que se respeite a condição de 

não deslocamento das partículas do fluido, adjacentes à superfície do corpo, é 

imprescindível que se estabeleça uma subcamada laminar no interior de cada 

camada limite, na zona imediatamente adjacente à superfície do corpo; o que o 

tornaria hidraulicamente liso, conduzindo à possível desvalorização do efeito 

resistivo da componente de fricção de D (Douglas et al., 1979). 

Em resumo, para Vilas-Boas (1997), independentemente da maior ou menor 

expressão do arrasto de fricção na determinação do arrasto total de um 

nadador, torna-se sempre justificável garantir a sua minimização. 
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2.3.2. ARRASTO DE PRESSÃO 

A separação da camada limite causa um distúrbio no fluido potencial o que 

implica uma conversão da velocidade de deslocamento em pressão. O 

resultado deste distúrbio é o surgimento de uma força resistiva perpendicular 

aos elementos da superfície corporal (Clarys, 1979). 

Um fluido regular que passa ao longo do corpo de um nadador pode separar-se 

num determinado ponto, dependendo da forma, do tamanho e da velocidade 

desse nadador. Precisamente atrás desse ponto de separação o fluido pode 

tornar-se instável, formando esteiras. Nesta circunstância podem-se gerar 

diferenças de pressão entre a parte anterior ao corpo do nadador e a porção 

posterior a este, o que resulta a criação de forças denominadas por arrasto de 

pressão (Sanders et al., 2001). Este tipo de D é produto da forma que o corpo 

do nadador assume ao movimentar-se pelo na água. Os nadadores esforçam-

se para dar ao seu corpo uma posição o mais hidrodinâmica possível, uma vez 

que qualquer movimento lateral, para baixo ou para cima, deve ser eliminado, 

pois estes ampliam o tamanho do corpo, promovendo a separação da camada 

limite e consequentemente aumentando o arrasto de pressão (Bixler, 2008). 

Como consequência, um dos conceitos gerais para a maioria das técnicas é 

fazer com que a área oferecida pelo peito e ombros do nadador à água seja o 

ponto de referência para a passagem da anca e pernas, o que pode ser 

descrito como nadar com o corpo o mais nivelado possível ou alinhado 

(Sanders et al., 2001). 

O arrasto de pressão torna-se, assim, num dos factores mais fáceis de 

controlar, podendo ser minimizado pela adopção de posturas alinhadas em 

cada momento. Se o nadador mantiver uma postura da cabeça elevada 

durante o nado de costas, verá o seu arrasto de pressão aumentar uma vez 

que a sua anca descerá, aumentando desta forma a S. Se uma acção de um 

nadador ou a sua postura criar um aumento da S, então a evolução do mesmo 

na água sofrerá uma maior resistência por parte desta em função de uma 

postura mais alinhada (Sanders et al., 2001). Esta situação justifica o facto de 
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nadadores com a mesma dimensão corporal (peso e altura) demonstrarem 

diferenças significativas nos valores de D durante o nado (Kolmogorov & 

Duplishcheva, 1992). 

 

2.3.3. ARRASTO DE ONDA 

O arrasto de onda é causado pela oscilação das partículas da água em torno 

do seu ponto de equilíbrio na superfície (Maglischo, 2003). O corpo do nadador 

ao deslocar-se na superfície de separação da água e do ar, dois meios fluidos 

com densidades diferentes, provoca perturbações nessa superfície que se 

traduzem numa oscilação de partículas em torno da sua posição de equilíbrio 

(Vilas-Boas, 1997). O processo de indução e transmissão dessas oscilações é 

percebido pelo observador como um movimento ondulatório da superfície de 

separação (Clarys, 1979). Poder-se-á dizer então que a velocidade à superfície 

da água é constrangida pela formação de ondas. Segundo Larsen et al (1981), 

o arrasto por produção de ondas pode representar cerca de 80% do arrasto 

total a que se sujeita o nadador.  

Tendo o corpo do nadador vários pontos de pressão (cabeça, cintura, 

escapular, região glútea e pés), responsáveis pelas alterações na pressão 

hidrodinâmica, já que cada ponto cria o seu próprio sistema de ondas com uma 

igual velocidade de propagação, poder-se-á dizer que a onda resultante é 

caracterizada por rápidos aumentos dos valores de pressão ao nível da cabeça 

e cintura escapular (onda anterior), da região glútea (onda média) e dos pés 

(onda posterior). A energia necessária para a formação de um sistema total de 

ondas é transferida para a massa líquida pelo movimento do corpo. Este 

processo de transferência de energia designa-se por arrasto por produção de 

ondas (Clarys, 1979). 

Quando o nadador progride à superfície desloca água à sua frente. À medida 

que a velocidade aumenta, a onda anterior, com o aumento da inércia, não 

consegue escoar rapidamente da frente do nadador e deste modo dificulta o 

aumento da velocidade do mesmo. Se incrementar a velocidade de 
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deslocamento do nadador, maior será a importância que esta componente do 

arrasto (Sanders et al., 2001).  

O arrasto de onda é proporcional à área de superfície do nadador. De facto, 

tanto o comprimento como a largura do nadador influenciam o arrasto de onda. 

A orientação da cabeça, do tórax e dos braços dos nadadores também têm um 

impacto sobre o arrasto de onda (Bixler, 2008).  

As causas mais frequentes para o aumento do arrasto de onda, para além do 

design da piscina e dos separadores inadequados, são as entradas dos 

membros superiores (MS) a “esmagar” a água e as oscilações verticais e 

laterais do corpo (Maglischo, 2003). Tal como foi concluído por Sanders et al. 

(2001), os movimentos verticais acentuados aumentam o arrasto de onda, 

dando como exemplo: a acentuada elevação do tronco na transição da fase 

final da acção ascendente para a recuperação dos MS em mariposa e elevar a 

cabeça no momento da inspiração em crol. Qualquer acção que produza uma 

força não orientada no eixo longitudinal do corpo, na direcção de nado, irá 

provocar movimentos laterais do corpo, ancas ou pernas, excepto se o 

movimento for compensado por outra acção. A anatomia humana não permite 

que todas as forças se desenrolem no eixo longitudinal, no entanto, alguns 

nadadores evidenciam técnicas de nado mais optimizadas, permitindo-lhes 

minimizar estes movimentos laterais face a outros. Deste modo, ocorrerá uma 

redução do número e dimensão dos pontos de pressão. Quando os 

movimentos verticais e laterais são maiores do que o necessário, a 

performance é limitada por um excessivo arrasto de onda (Sanders et al., 

2001). 

Uma investigação conduzida por Ohmichi et al. (1983, citados por Vilas-Boas, 

1993), refere que a altura das ondas parece estar positivamente relacionada 

com a velocidade de nado. Por outro lado, o mesmo estudo refere ainda que a 

altura da onda produzida por um mesmo nadador realizando um percurso de 

nado à mesma velocidade (1,5m/s) em cada técnica apresenta resultados 

difíceis de explicar. Assim sendo, a altura das ondas decresce de crol para 

costas, desta para bruços e finalmente para mariposa. 
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Takamoto et al. (1985) mediram a potência das ondas produzidas pelos 

nadadores e verificaram que, à mesma velocidade de nado, os nadadores de 

elite produzem ondas de potência significativamente menor em relação às 

produzidas pelos nadadores de nível médio e de lazer. Este facto pode ser 

justificado por uma postura corporal mais hidrodinâmica, bem como por uma 

técnica de nado mais optimizada nos nadadores de elite, permitindo uma 

redução do número e dimensão dos pontos de pressão que dão origem aos 

sistemas primários de onda (Vilas-Boas, 1997). 

 

2.4. AVALIAÇÃO DA FORÇA DE ARRASTO  

Desde sempre, a determinação das forças de D a que o corpo humano se 

sujeita quando se desloca na água foi alvo de interesse por parte da 

comunidade científica. Porém, a complexidade da tarefa determinou que a 

maioria dos métodos desenvolvidos fossem, ou muito distantes das situações 

reais de nado, ou implicavam procedimentos complexos e morosos que 

envolviam equipamentos delicados, sofisticados e de elevado custo (Vilas-

Boas, 2001). 

A determinação do D tornou-se cada vez mais importante em NPD para se 

alcançar um entendimento mais correcto dos valores de trabalho mecânico 

externo propulsivo realizado, bem como para efectuar um cálculo que possa 

conhecer a eficiência de nado (Karpovich, 1933). No entanto, os estudos 

efectuados com base na determinação objectiva do D têm-se focado quase 

exclusivamente na determinação da intensidade, independentemente da 

importância relativa que as suas componentes assumem entre si (Vilas-Boas, 

1997). Um dos motivos apontados para este facto passa pela complexidade 

processual para a consecução deste objectivo (Lavoie & Nadeau, 1980). 

Na literatura disponível distinguem-se, fundamentalmente, duas grandes 

categorias de arrasto que se aborda no item seguinte: o arrasto passivo (Dp) e 

o arrasto activo (Da). 
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2.4.1 ARRASTO PASSIVO 

O Dp é a quantidade de resistência da água que um corpo humano 

experimenta, sem movimentos intersegmentares (Kolmogorov et al., 1997). 

Assim, quando procuramos determinar a intensidade das forças de carácter 

resistivo que o corpo humano enfrenta quando se desloca na água, 

permanecendo este imóvel (postura passiva), pretendemos medir o seu Dp. 

Os primeiros estudos neste domínio procuraram determinar o D rebocando os 

nadadores (Toussaint et al., 2004) de forma mais ou menos criativa. Dubois-

Reymond (1905) rebocou pessoas na parte de trás de um barco a remos 

medindo a resistência com um dinamómetro. Liljestrand e Stenstrom (1919) 

mediram a resistência rebocando nadadores através de um guindaste na 

margem. 

A maioria destes estudos foram efectuados com os nadadores em decúbito 

ventral, no entanto, o Dp avaliado em decúbito dorsal foi também estudado 

embora menos frequentemente. Quando colocados em patamares 

comparativos, é possível concluir que os valores de arrasto verificados em 

posição ventral são inferiores aos encontrados em decúbito dorsal (Clarys, 

1979). 

Vários autores mostraram que o Dp depende das posições do corpo e da 

cabeça (Chatard et al., 1990). Os mesmos autores referem que o Dp é um bom 

indicador da aptidão para o deslize. O interesse no Dp é justificado pelo facto 

de a fase de deslize representar uma importante componente da performance 

em NPD. 

Os métodos de determinação de Dp não permitem avaliar a repercussão da 

técnica de nado, mas apenas a maior e a menor predisposição morfológica do 

nadador para se sujeitar a intensidades reduzidas de D. Aparentemente a única 

vantagem da determinação de Dp resulta da maior facilidade de 

operacionalização dos métodos de avaliação. 
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O arrasto passivo poderá ser determinado: i) calculando a força necessária 

para rebocar um nadador a uma dada velocidade numa determinada posição 

recorrendo à dinamometria directa; ou ii) através da modelação da curva de 

desaceleração do nadador após o impulso na parede seguido de deslize (em 

posição hidrodinâmica ou outra) (Vilas-Boas, 1997), recorrendo à dinâmica 

inversa. Neste segundo caso podemos recorrer a: i) “Swim meters” por cabo 

(Lima, 2006); ii) “Swim Speed Recorders” (Atha, 1990); iii) Foto-optometria com 

as luzes tracejadas intermitentes (Vilas-Boas, 1993) e iv) Processamento de 

imagens de vídeo ou filme. 

 

2.4.2. ARRASTO ACTIVO 

 

Sem deixar de reconhecer a importância que os métodos de avaliação do Dp 

representam para a melhor compreensão do comportamento do corpo do 

nadador na água, iremos procurar conceder maior destaque a uma 

metodologia que pretenda avaliar o D do nadador quando este assume um 

papel interventivo no seu deslocamento na água, ou seja debruçaremos sobre 

o Da. Assim, tal como referiu Kolmogorov et al. (1997), o Da é a resistência da 

água associada ao movimento de nado. 

 

A partir da literatura disponível, podemos dividir as tentativas de determinação 

do Da em duas grandes categorias: i) métodos indirectos; e ii) métodos directos 

(Vilas-Boas, 1997). 

 

2.4.2.1. MÉTODOS INDIRECTOS 

O modelo descrito por Di Prampero et al. (1974) destaca-se por ser o primeiro 

método de avaliação do Da em nadadores (Vilas-Boas, 2000). Este baseia-se 

no método ergonómico desenvolvido por Webb (1971) para a determinação do 

D a que se sujeitam os peixes, em particular a truta (Vilas-Boas, 1997). Através 

deste método procura-se determinar o D considerando que, sendo a velocidade 

constante, o custo energético varia na razão directa do D que o nadador tem de 
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vencer. Sucintamente, o método consiste na determinação do consumo 

energético líquido (net), diferença entre o VO2 em exercício e os valores de VO2 

de repouso, para várias repetições de um dado percurso de nado realizado a 

velocidade constante com o nadador sujeito a cargas adicionais positivas e 

negativas. Com base na recta de regressão dos valores de consumo 

energético e carga, o valor de D é calculado por extrapolação para consumo 

net igual a zero. Ou seja, o nadador realiza percursos sucessivos de nado a 

uma determinada velocidade, sustendo cargas adicionais (D+), ou sendo 

auxiliado por cargas “propulsivas” (D-). Em qualquer uma das situações é 

avaliado o consumo de oxigénio para além dos valores basais, podendo ainda 

procurar complementar-se a correcção da avaliação de net através da 

determinação do equivalente energético, da lactatemia líquida que fosse 

consequência do exercício (Vilas-Boas, 1993; Vilas-Boas & Santos, 1994). A 

regressão entre net e a carga tem uma expressão semelhante à representada 

na figura 2, permitindo determinar o Da, para cada velocidade (V1 e V2) 

extrapolando a recta para valores de net igual a zero.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Representação esquemática do método proposto por Di Prampero et al. (1974) para 

a determinação do arrasto activo (Da). D
+ 

e D
- 
são cargas adicionais acopladas ao nadador, 

resistivas e “propulsivas” respectivamente. V1 e V2 são duas velocidades de nado diferentes e 

mantidas constantes, sendo D1 e D2 as intensidades do arrasto hidrodinâmico activo 

calculadas para as respectivas velocidade V1 e V2, respectivamente. Constituindo uma medida 

do dispêndio energético líquido total, estimado através do consumo de oxigénio líquido 

determinado para velocidades de nado V1 e V2 submáximas. (adaptado de Vilas-Boas, 2000)  
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Clarys (1978a, b, 1979) apresentou uma metodologia muito semelhante à 

proposta por Di Prampero et al. (1974), diferindo, sobretudo, na forma de 

aplicar as cargas adicionais negativas e positivas sobre o nadador. Através 

desta metodologia (figura 3) pretende-se registar as forças horizontais que são 

exercidas sobre uma coluna vertical ligada ao nadador que, em diversos 

percursos se desloca a velocidades constantes superiores, iguais e inferiores à 

velocidade de nado do indivíduo. Assim sendo, quando a coluna se desloca a 

velocidades inferiores à do indivíduo, poderemos ver registadas forças 

positivas que correspondem a um arrasto suplementar (D+). Da mesma forma, 

quando se verifica o inverso, as forças negativas encontradas correspondem a 

uma força propulsiva adicional (D-). Finalmente, quando as velocidades são 

iguais, não é possível registar nenhuma força. A partir destes princípios, traça-

se uma recta de regressão para os valores de V, D+ e D-. D é calculado através 

da extrapolação para a velocidade zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Método de determinação do arrasto activo proposto por Clarys (1978a), Clarys 

(1978b), Clarys (1979). 
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2.4.2.2. MÉTODOS DIRECTOS 

Schleihauf (1979) propôs a determinação matemática de D, tendo por base os 

resultados dos seus estudos acerca dos valores da propulsão produzidos pelos 

MS e outros recolhidos na literatura relacionada com as forças produzidas por 

outros segmentos (Hay, 1986). 

Hollander et al. (1986) descreveram uma metodologia que se denominou por 

MAD-System (Measure of Active Drag System). Relativamente à sua 

aplicabilidade, esta apresenta algumas condicionantes, uma vez que permite 

somente o cálculo do D na técnica de crol executada apenas com os membros 

superiores. Assim, o MAD-System (figura 4) consiste na avaliação da força 

média que o nadador realiza num conjunto de apoios fixos montados 

sequencialmente ao longo da piscina - cerca de 80 cm abaixo da superfície da 

água. O nadador desloca-se a uma velocidade constante, limitado à acção MS, 

uma vez que, os MI são suportados por um pull-buoy. Partindo do pressuposto 

de que a velocidade é constante, o valor médio de D é calculado em função da 

média das forças horizontais que foram registadas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - MAD-System. Método de determinação do arrasto activo proposto por Hollander et 

al. (1985), Hollander et al. (1986). 

 

O método a utilizar no presente estudo foi proposto por Kolmogorov e 

Duplishcheva (1992). Este método designa-se por técnica do corpo 
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hidrodinâmico adicional e tem por base a acoplagem, ao nadador, de um corpo 

que produz arrasto adicional conhecido, sendo comparadas as situações de 

velocidade máxima com e sem corpo hidrodinâmico suplementar. Este método 

baseia-se no princípio da conservação da potência mecânica propulsiva 

constante, em duas situações de nado distintas, ambas à velocidade máxima: 

nado livre e nado rebocando um dispositivo de arrasto adicional conhecido, 

assumindo a velocidade de nado como constante. O facto de poder ser 

aplicado a todas as técnicas de nado, torna este método mais vantajoso do que 

o MAD-System. Vilas-Boas (1997) salienta o facto de, neste método, a 

determinação de D pressupor a determinação de S com base na fórmula 

matemática de elevação do peso a uma potência determinada. Assim, S é 

assumida como constante ao longo do ciclo para cada sujeito o que parece 

adulterar a noção de Da, ou seja, variando ao longo de cada ciclo gestual em 

função das alterações sucessivas da configuração do corpo do nadador. 

Apesar desta limitação, este método apresenta grande utilidade, 

nomeadamente devido à sua simples operacionalização. 

Finalmente, Ungerechts e Niklas (1994) criaram uma nova metodologia através 

de uma adaptação do método proposto por Di Prampero et al. (1974), para 

uma flume. As vantagens do método original baseiam-se no menor 

constrangimento dos movimentos dos nadadores, em situação de teste, 

quando os mesmos se sujeitam às cargas positivas e negativas. Assim sendo, 

é permitido ao nadador a execução de movimentos livres em todas as 

direcções, tendo sido, desta forma, encontrados resultados próximos dos 

verificados através do MAD-System para os valores de D. Este facto é 

extremamente relevante, principalmente se tivermos em linha de conta que no 

método original havia uma disparidade de 1,5 a 2 vezes superior para os 

mesmos valores. No que diz respeito a estas metodologias e às suas 

limitações, Vilas-Boas (1993) destaca três pontos interesse: i) Os resultados 

relativamente elevados encontrados por Clarys (1978a, b e 1979) poderão 

estar relacionados com o facto de a extrapolação realizada estar baseada na 

dúbia consideração de que a P se mantém constante independentemente da 

velocidade a que o nadador se desloca; ii) Valores baixos de D encontrados, 

utilizando o MAD-System, poderão estar relacionados com o facto de o 
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mecanismo não medir efectivamente a P produzida ao longo de todo o trajecto 

dos MS em situação real de nado o autor refere mesmo que tal facto poder-se-

á verificar pelo facto de existir alguma negligência nas fases do trajecto dos MS 

que se caracterizam por uma dominância vertical; e iii) O facto de existirem 

múltiplas aproximações teóricas pode ter influenciado os resultados verificados 

por Schleihauf (1984). 

 

2.5. TÉCNICA DE CROL: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  

A técnica de crol define-se como uma técnica alternada durante a qual as 

acções motoras dos MS e MI tendem a assegurar uma propulsão contínua, 

sem grandes oscilações da velocidade intracíclica, o que explica o porquê 

desta técnica de nado ser a mais rápida e económica (Alves & Gomes Pereira, 

1997). 

A posição corporal desta técnica de nado deverá ser a mais próxima possível 

da posição hidrodinâmica fundamental (Alves & Gomes Pereira, 1997). Ou seja 

o nadador deve permanecer o mais horizontal possível, tendo apenas uma 

pequena superfície frontal em contacto com a água (Colwin, 1992). A cabeça 

deve estar em posição natural no prolongamento do tronco com o olhar dirigido 

para o fundo da piscina, para uma zona localizada ligeiramente à frente do 

nadador (Colwin, 1998), para assim minimizar as forças de arrasto e favorecer 

a produção de forças propulsivas (Hay, 1986). As posições alongadas na água 

devem ser privilegiadas uma vez que, quanto maior for o comprimento total do 

corpo, menor é o D (Vilas-Boas, 1997). Sendo o crol uma técnica de nado 

alternada, os principais desvios na posição corporal ocorrem no alinhamento 

lateral (Maglischo, 2003). Torna-se importante que o nadador aproxime as 

acções propulsivas do eixo longitudinal de deslocamento através da rotação do 

corpo sobre o eixo longitudinal (Maglischo, 2003), compensando a tendência 

lateralizante dos trajectos propulsivos através da acção dos MI, acompanhando 

a rotação do corpo sobre o eixo longitudinal e a acção dos MS (Chollet, 1990), 

fixando a cabeça (Costill et al., 1985). Não deve cruzar os apoios durante toda 



Revisão da Literatura 

21 

 

a acção dos MS, mas principalmente no momento da entrada e na fase de 

recuperação, preservando assim um correcto alinhamento lateral.  

A rotação sobre o eixo longitudinal do tronco e dos MI é uma causa natural da 

utilização alternada dos MS, devendo o corpo acompanhar o movimento dos 

MS efectuando a rotação dos ombros, tronco e MI como um todo (Maglischo, 

2003). Portanto, se um nadador realizar correctamente a técnica de nado, vai 

seguramente despender mais tempo numa posição lateral do que numa 

posição horizontal (Whitten, 1994 e Maglischo, 2003). São várias as vantagens 

da rotação sobre o eixo longitudinal (Costill et al., 1992; Whitten, 1994, 

Richards, 1996; Alves & Gomes-Pereira, 1997; Santos Silva, 1997; Colwin, 

1998; Cappaert, 1999 e Castro el al., 2003; Maglischo, 2003): i) permite manter 

o alinhamento lateral; ii) possibilita aplicar mais força durante a acção dos MS, 

mantendo o corpo na posição hidrodinâmica; iii) permite aumentar a distância 

por ciclo dos MS, pois permite realizar trajectos subaquáticos melhor 

orientados, criando resultantes propulsivas com direcção e sentido muito 

próximos do eixo longitudinal de deslocamento; iv) facilita a acção equilibradora 

dos MI, permitindo a acção diagonal destes; v) facilita a recuperação dos MS; 

vi) facilita a realização da inspiração; vii) permite reduzir o D, através da 

diminuição da área de secção frontal oposta ao deslocamento.  

 

2.6. TREINO E CONTROLO DE TREINO 

 

O treino dos jovens tem constituído nos últimos anos objecto de muitas 

iniciativas no sentido de inverter a forma inadequada como esta questão tem 

sido encarada pelos treinadores, pais e agentes desportivos envolvidos no 

processo de formação das crianças e jovens. O treino de jovens deve ser 

interpretado como uma importante parte da formação e educação, contribuindo 

para o bem-estar e progresso de todos os que procuram no desporto 

desenvolver as suas capacidades, exprimindo-as nas diversas competições 

desportivas ajustadas às respectivas idades. Portanto, o treinador de jovens 

nadadores deve encarar o treino como um poderoso meio para o 
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desenvolvimento do organismo dos jovens, desde que a aplicação da carga 

seja cuidadosamente apropriada à idade dos nadadores (Raposo, 2006). 

 

O critério para a sistematização do processo de treino a longo prazo passa pelo 

profundo conhecimento do conjunto de factores que deve nortear os programas 

de treino com jovens. Devemos entender que o sucesso desportivo nas idades 

mais velhas é determinado pela forma como foi organizado e aplicado nos 

escalões etários mais baixos. Para uma correcta estruturação do processo de 

treino é importante ter em consideração: i) as fases sensíveis e a treinabilidade 

das capacidades motoras; ii) as idades mais favoráveis à obtenção de 

melhores resultados desportivos; iii) a evolução do rendimento ao longo da 

carreira do nadador; iv) as características dos nadadores; v) as características 

específicas da modalidade (Raposo, 2006). 

 

A melhor formação dos técnicos de natação, especialmente ao nível do treino, 

tem contribuído para: i) aumentar a capacidade crítica, favorecendo a 

“filtragem” de muita informação de menor qualidade; ii) objectivar o treino, 

fazendo o uso crescente de critérios de avaliação mais selectivos e 

discriminastes das diferentes competências requeridas ao nadador (Vilas-Boas, 

2006).  

 

O processo de controlo de treino tem vindo a ser considerado como um 

aspecto fundamental na planificação de qualquer desporto, constituindo uma 

tarefa primordial do processo de treino em NPD (Fernandes et al., 1998). O 

controlo de treino possibilita, aos treinadores, avaliar os efeitos do treino, 

objectivar, confirmando ou não, as impressões subjectivas resultantes da 

observação contínua do atleta, verificar a adequação do planeamento do treino, 

seguir longitudinalmente os processos ligados ao processo de treino, ou 

mesmo prognosticar o desempenho desportivo futuro (Fernandes et al., 2003). 

 

As avaliações a jovens nadadores são escassas, contudo o processo de 

formação só pode ser melhorado, se a metodologia utilizada para avaliar cada 

componente do desempenho desportivo também melhorar (Marinho et al., 

2006). Além disso, o período necessário, para se verificarem os efeitos, não é 
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consensual. Portanto, o controlo de treino e a avaliação deve ser uma das 

preocupações dos treinadores de jovens nadadores. 
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3. OBJECTIVOS E HIPÓTESES 

 

3.1. OBJECTIVOS 

3.1.1. OBJECTIVO GERAL 

Este estudo pretendeu avaliar os efeitos de um ciclo do treino de 8 semanas 

sobre os níveis da força de arrasto activo (Da) em nadadores Infantis de ambos 

os sexos. 

 

3.1.2. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

Relativamente aos objectivos específicos, estes consistem: 

i) Comparar a velocidade de nado (v), o coeficiente de arrasto activo 

(CDa) e a força de arrasto activo (Da) em dois momentos distintos; 

ii) Comparar a v, o CDa e a Da entre sexos. 

 

3.2. HIPÓTESES 

Propomo-nos verificar as seguintes hipóteses: 

H1 – A v aumenta e o CDa e a Da diminuem após oito semanas de treino; 

H2 – A v, o CDa e a Da variam entre sexos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra foi constituída por vinte nadadores infantis, oito do sexo masculino e 

doze do sexo feminino, federados em NPD pela Federação Portuguesa de 

Natação (FPN). O intervalo de idades da amostra estava compreendido entre 

os 11 e 13 anos, encontrando-se a mesmas nos estádios maturacionais 1 e 2 

de Tanner. Todos os nadadores foram treinados pelo mesmo treinador, no 

mesmo clube, desde o início da época. 

No quadro 1 é possível observar os valores médios e respectivos desvios 

padrão relativos à idade, altura, peso e recorde pessoal aos 100m crol em 

piscina curta. 

Quadro 1 - Valores médios (X) e respectivos desvios padrão (sd) da idade, do peso, da altura e 

do recorde pessoal aos 100m crol, da amostra total (n=20), dos nadadores de sexo feminino 

(n=8) e sexo masculino (n=12). * p<0.05. 

 

Idade 

(anos) 

X ± sd 

Peso 

(kg) 

X ± sd 

Altura 

(m) 

X ± sd 

100m Crol 

(s) 

X ± sd 

Total  

(n=20) 
12,20 ± 0,70 41,76 ± 8,68 1,51 ± 0,08 74,24 ± 2,98 

Nadadoras  

(n=8) 
11,63 ± 0,52 40,50 ± 8,98 1,52 ± 0,08 77,74 ± 2,76  

Nadadores 

(n=12) 
12,58 ± 0,51 41,79 ± 6,07 1,51 ± 0,11 71,90 ± 3.12 * 

 

Embora não houvesse diferenças nos parâmetros antropométricos entre 

nadadoras e nadadores, foi possível observar-se diferenças significativas no 

desempenho nos 100m crol. 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO DO TREINO 

A época foi composta por três macrociclos, contudo o nosso estudo apenas faz 

referência a oito semanas de preparação geral do primeiro macrociclo da 

época. Este período correspondeu aos meses de Outubro e Novembro sendo 

que o fim deste macrociclo coincidiu com a participação nos Campeonatos 

Regionais de Infantis em Dezembro.  

A melhoria da capacidade e da potência aeróbia e o aperfeiçoamento da 

técnica de nado, de partidas e viragens foram os principais objectivos deste 

período de preparação geral.  

Durante oito semanas, os nadadores realizaram 48 unidades de treino, 

correspondendo a um valor médio de 6,0 ± 0,15 unidades de treino por 

semana. Realizaram 168 km por semana equivalendo a um valor médio de 

21,00 ± 3,23 km por semana e 3,50 ± 0,23 km por unidade de treino. Os 

nadadores cumpriram 20,80 km numa intensidade correspondente à sua 

capacidade aeróbia (2,60 ± 1,02 km por semana) e 7,2 km numa intensidade 

correspondente à sua potência aeróbia (1,44 ± 0,28 km por semana). Tarefas 

de baixo carácter aeróbio (136,50 km) e de velocidade (3,50 km) 

complementaram as unidades de treino. Durante as tarefas aeróbias foram 

realizados exercícios técnicos complementados com variados feedbacks de 

correcção técnica.  

As duas sessões semanais de treino em seco tinham uma duração média de 

20 minutos. Os principais exercícios que compunham estas sessões foram: 

abdominais, dorsais, flexões de braços, lançamento de peito com bola 

medicinal (1kg) e alongamentos. Os nadadores realizaram 3 séries de 15 a 20 

repetições para os abdominais e dorsais e 3 a 4 séries de 10 a 12 repetições 

de flexões de braços e de lançamentos. Para complementar este trabalho 

todos realizaram 3 a 4 repetições de alongamentos. O intervalo entre cada 

série e entre cada exercício foi de dois minutos.  
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4.3. METODOLOGIA 

4.3.1. MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DO ARRASTO ACTIVO 

Para determinarmos a força de arrasto activo (Da) na técnica de crol utilizamos 

o método descrito por Kolmogorov e Duplishcheva (1992). Este método 

designa-se pela técnica do corpo hidrodinâmico adicional, ou método de 

perturbação da velocidade, sendo baseado no princípio da conservação da 

potência mecânica propulsiva. A força de arrasto hidrodinâmico (D) foi 

determinada através da acoplagem ao nadador de um corpo hidrodinâmico 

adicional, de arrasto conhecido (Figura 5) (Kolmogorov & Duplishcheva, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Representação esquemática do corpo hidrodinâmico utilizado no nosso estudo 

(Kolmogorov & Duplishcheva, 1992). 1 – porção flutuante; 2 – linha de água; 3 – orifício de 

enchimento; 4 – suportes do cilindro; 5 – locais de ancoragem do cabo; 6 – cilindro 

hidrodinâmico. 

 

O Da foi calculada a partir da diferença entre velocidades de nado sem (P1) e 

com (P2) com reboque de um corpo hidrodinâmico adicional.  

P1= P2 (2) 

Assumindo a velocidade de nado como constante, P1 pode ser descrita como: 
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P1=D1 x v1 (3) 

e P2 como: 

P2= D2 x v2 (4) 

onde D1 corresponde à Da na situação 1 e D2 corresponde à Da na situação 2, 

ou seja, D1 adicionado ao arrasto conhecido do corpo hidrodinâmico (Dch). 

Utilizando as equações newtonianas que descrevem D1 e D2, obtemos: 

D1=1/2CDv2
1S (5) 

e 

D2=1/2CDv2
2S + Dch (6) 

Combinando as expressões (e5) a (e6), obtém-se uma nova descrição de 

igualdade: 

1/2CDv2
1S=1/2CDv2

2S + Dch (7) 

Desenvolvendo em ordem ao coeficiente de arrasto (CD) obtém-se: 

CD= (Dch x v2) / [1/2 x S x (v3
1-v

3
2)] (8) 

Substituindo CD na expressão (8) vem: 

D1 = (Dch x v2 x v2
1) / (v

3
1 - v

3
2) (9) 

É esta equação que nos proporciona a medida da Da na situação 1: natação 

livre à máxima velocidade.  

Para além do cálculo de Da, o raciocínio desenvolvido anteriormente permite 

ainda calcular a potência mecânica propulsiva máxima, bem como determinar 

CD uma vez conhecida a secção transversal máxima (S): 

CD = 2D/Sv2 (10) 
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S foi estimado de acordo com Kolmogorov e Duplishcheva (1992), através da 

potência do volume corporal (BM,) por sua vez inferido do peso e da altura (H) 

do nadador: 

S= 6,93BM + 3.50H -377,2 / 10000 (11) 

 

4.3.2. SITUAÇÃO DE TESTE 

As medições da Da foram realizadas em dois momentos distintos: i) no inicio 

da época, e ii) após oito semanas de treino. Este período correspondeu aos 

meses de Outubro e Novembro, referente a oito semanas de preparação geral 

do primeiro macrociclo da época.  

Cada nadador realizou dois percursos de 25 metros, em crol, com partida 

dentro de água, sozinho numa pista. A primeira repetição implicava uma 

situação de nado livre. Na segunda, cada nadador rebocava o corpo de 

propriedades hidrodinâmicas conhecidas, ligado à cintura do nadador por um 

cabo de reduzida elasticidade (Figura 5). A ligação foi efectuada através do 

recurso de um cinto convencional, seguindo o corpo distanciado cerca de 10 

metros do nadador. 

Estes testes foram efectuados numa piscina coberta e aquecida de 25 metros 

(temperatura da água de 30.7º C), e num plano de água estacionário. Cada 

nadador devia aumentar gradualmente a velocidade até aos 10 metros, 

momento no qual deveria estar animado da sua velocidade máxima, a qual 

deveria manter até à parede. Cada repetição foi precedida de um descanso 

passivo nunca inferior a 20 minutos. Em cada percurso foram cronometrados 

13 metros de nado puro, sem qualquer influência do impulso da parede, bem 

como da chegada. Estes 13 metros foram marcados por referências físicas 

externas, iniciando-se 11 metros após a parede testa de origem e terminando 

aos 24 metros (Figura 6). 
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Figura 6 - Representação esquemática da situação teste utilizada para a avaliação do arrasto 

activo. 

 

As cronometragens foram realizadas através de cronómetros digitais com 

aproximação às centésimas de segundo, por dois cronometristas. Foi feita a 

média dos dois tempos, de forma a calcular o tempo a utilizar neste estudo.  

 

4.3.3. TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

A nível da estatística descritiva, utilizaram-se medidas de tendência central 

(média) e de dispersão (desvio-padrão) para as variáveis em estudo. O 

tratamento estatístico dos dados foi realizado a partir do programa Microsoft 

Office Excel 2007 para Windows e do programa SPSS 12.0 para Windows. As 

variáveis foram analisadas para verificar se seguiam uma distribuição normal, 

utilizando o teste estatístico Shapiro-Wilk. Para a análise comparativa foi 

utilizado o teste Wilcoxon para comparar o primeiro e segundo momento de 

avaliação. Foi efectuado o teste Friedman para analisar as diferenças entre os 

dois sexos. O nível de significância foi estabelecido em p<0,05. 
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5. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

O quadro 1 apresenta os valores médios e respectivos desvios padrão da 

velocidade de nado (V), do coeficiente de arrasto (CD) e da força de arrasto 

activo (Da) para a amostra total, para nadadores do sexo feminino e do sexo 

masculino, nos dois momentos avaliativos. 

Quadro 2 – Valores médios (X) e respectivos desvios padrão (sd) da velocidade de nado (V), 

do coeficiente de arrasto (CD) e da força de arrasto activo (Da) para a amostra total, para 

nadadores do sexo feminino e masculino, nos dois momentos avaliativos * representa 

diferenças significativas entre os nadadores e as nadadoras (p<0.05). 

 
1º Momento 

X ± sd 

2º Momento 

X ± sd 

V 

Total 1,31 ± 0,14 1,33 ± 0,15 

Nadadoras 1,23 ± 0,13* 1,25 ± 0,15* 

Nadadores 1,36 ± 0,11* 1,39 ± 0,13* 

CD 

Total 0,34 ± 0,16 0,31 ± 0,09 

Nadadoras 0,35 ± 0,23   0,30 ± 0,09 

Nadadores 0,33 ± 0,11 0,31 ± 0,09 

Da 

Total 34,66 ± 16,84 32,81 ± 12,60 

Nadadoras 29,18 ± 15,24  27,50 ± 10,36 

Nadadores 38,30 ± 17,49 36,35 ± 13,12 

 

Após a análise do quadro verificamos que a v aumentou, o CD e a Da diminui 

do primeiro momento para o segundo, apesar de não terem existido diferenças 

significativas entre momentos. 

O gráfico apresentado como Figura 1 representa a variação dos valores médios 

e desvios padrão da v para a amostra total, para nadadores do sexo feminino e 

do sexo masculino. 
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Como se pode verificar, embora não sejam observadas diferenças 

significativas, a v aumentou entre os dois momentos avaliativos. Esse aumento 

corresponde a 1,53 ± 0,07 % para a amostra total. As nadadoras apresentam 

em ambos os momentos v inferiores aos nadadores. 

A variação dos valores médios e desvios padrão do CD para a amostra total, 

para nadadoras e para nadadores pode ser observado na figura 8. 
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Figura 7 – Variação dos valores médios e desvios padrão da velocidade de nado (V) para a 

amostra total, para nadadores do sexo feminino e masculino (* p<0.05).  
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Relativamente ao CD não foram encontradas diferenças significativas entre os 

dois momentos. Esta variável diminuiu do primeiro para o segundo momento, 

quer nas nadadoras quer nos nadadores. Esta diferença corresponde a 8,82 ± 

0,83 % para a amostra total. 

O gráfico apresentado como figura 9 representa a variação dos valores médios 

e desvios padrão da Da para a amostra total, para nadadores do sexo feminino 

e do sexo masculino. 
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Figura 8 - Variação dos valores médios e desvios padrão do coeficiente de arrasto (CD) 

para a amostra total, para nadadores do sexo feminino e masculino. 
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Após oito semanas de treino a Da diminuiu nos nadadores de sexo feminino e 

de sexo masculino, contudo não foram encontradas diferenças significativas 

entre os dois momentos. Esta diferença corresponde a 5,34 ± 0,46 % para a 

amostra total. Como se pode observar, as nadadoras tendem a apresentar 

valores de Da menores que os nadadores. 
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Figura 9 - Variação dos valores médios e desvios padrão da força do arrasto activo (Da) 

para a amostra total, para nadadores do sexo feminino e masculino. 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com este estudo pretendeu-se verificar a influência de oito semanas de treino 

sobre o arrasto activo (Da) em jovens nadadores de ambos os sexos. Contudo, 

não se verificaram diferenças significativas no Da entre os dois momentos de 

avaliação.  

O nosso trabalho debruçou-se sobre a técnica de crol, uma vez que é a técnica 

de nado com maior representatividade nas provas oficiais. Acresce o facto que 

a maioria do volume de treino foi realizado em crol. Além disso, é a técnica de 

nado mais rápida, pois é uma técnica alternada, durante a qual as acções 

motoras dos membros superiores (MS) e membros inferiores (MI) tendem a 

assegurar uma propulsão contínua, sem grandes oscilações da velocidade 

intracíclica (Alves & Gomes-Pereira, 1997). Holmér (1974) acrescenta que a 

técnica de crol é a mais eficiente no ponto de vista mecânico, uma vez que a 

posição corporal que lhe é inerente permite trajectos subaquáticos bem 

orientados, criando resultantes propulsivas com sentidos muito próximos da 

linha de deslocamento do corpo. Seria, no entanto, interessante ampliar este 

estudo para as técnicas de mariposa, costas e bruços, uma vez que é possível 

aplicar o método de perturbação da velocidade a todas as técnicas de nado. 

Este método desenvolvido por Kolmogorov e Duplisheva (1992) parece ser 

uma boa abordagem, simples e confiável para avaliar o Da, uma vez que pode 

ser aplicado às quatro técnicas de nado, contrariamente ao MAD-System e ao 

método proposto por Hollander at al. (1986), que apenas são aplicáveis à 

técnica de crol. Além disso, o nadador não sofre nenhuma restrição 

segmentar. Contudo, neste método, a determinação do Da pressupõe a 

determinação da área de secção transversal (S), com base na fórmula 

matemática de elevação do peso a uma potência determinada. Assim, S é 

assumida como constante ao longo do ciclo para cada sujeito o que parece 

adulterar a noção do Da, ou seja, variando ao longo de cada ciclo gestual em 

função das alterações sucessivas da configuração do corpo do nadador (Vilas-

Boas, 1997). A equação de predição de Clarys (Clarys, 1979) foi desenvolvida 

com base em adultos holandeses/nadadores olímpicos. Surge, no entanto, a 
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dúvida se esta equação poderá ser aplicada aos nadadores da actualidade e, 

principalmente se pode ser usada em jovens nadadores. Assim, em estudos 

futuros deverá haver uma preocupação sobre esta questão, na tentativa de 

desenvolver uma melhor determinação de S. Contudo, a simplicidade deste 

método é uma das principais razões de ser normalmente utilizada na 

investigação em natação (Kjendlie et al., 2004; Kjendlie & Stallman, 2008; 

Toussaint et al., 1988).  

A força de arrasto activo diminuiu após as 8 semanas de treino, no entanto não 

foram encontradas diferenças significativas entre os dois momentos de 

avaliação. Os resultados do Da estão em conformidade com os valores 

encontrados noutros estudos que utilizaram o método de perturbação da 

velocidade (Kjendlie & Stallman, 2008) e MAD-System (Toussaint et al., 1974). 

Por outro lado, como seria de esperar, estes valores foram muito inferiores aos 

apresentados por adultos (Huijing et al., 1988, Toussaint et al., 2004, usando 

MAD-System; Zamparo et al., 2009, utilizando método de Di Prampero et al., 

1974), devido fundamentalmente às características antropométricas e às 

diferentes velocidades encontradas entre adultos e jovens. 

Relativamente ao coeficiente de arrasto (CD), mantém-se alguma controvérsia. 

Neste capítulo, Kjendlie e Stallman (2008) encontraram valores de coeficiente 

de arrasto mais elevados do que os apresentados no presente estudo (0,66 ± 

0,14) utilizando uma amostra similar. Por outro lado, Kolmogorov e Duplisheva 

(1992), utilizando o método de perturbação da velocidade, relataram valores 

semelhantes para esta variável (0,28 ± 0,09). Assim, a investigação adicional é 

necessária em relação a este tema a fim de esclarecê-lo.  

Oito semanas de treino (48 unidades de treino, 3,50 ± 0,23 km por unidade de 

treino) parecem não ser o suficiente para permitir melhorias significativas na 

técnica de nado dos nadadores. Além disso, houve um aumento não 

significativo na performance dos nadadores (total: 1,31 ± 0,14 vs 1,33 ± 0,15 

m/s, nadadoras: 1,23 ± 0,13 vs 1,25 ± 0,15 m/s; nadadores: 1,36 ± 0,11 vs 1,39 

± 0,13 m/s, p> 0,05). Não foram encontradas também diferenças significativas 

relativamente às medidas antropométricas dos nadadores que constituíram a 

amostra nos dois momentos avaliativos (altura:1,51±0,08 vs 1,52±0,09m; 
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massa corporal: 41,76±8,98 vs 41,58±7,67 kg). A análise destes resultados 

torna-se importante uma vez que a velocidade, a altura e a massa corporal 

influenciam o Da (equações 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). 

O sexo masculino apresentou valores mais elevados de velocidade 

comparativamente ao sexo feminino, o que vai de acordo com o detectado por 

Vilas-Boas e Fernandes (2001), num estudo realizado com nadadores pré 

juniores. Os mesmos autores (2001) revelaram que as diferenças intersexuais 

no domínio das capacidades físicas reportadas à potência mecânica, 

nomeadamente no domínio da força, constituem o argumento maior que pode 

sustentar possibilidade de os nadadores nadarem de forma mais veloz do que 

as nadadoras, apesar de constrangidos por dimensões corporais normalmente 

superiores.  

Relativamente ao Da e CDa não foram obtidas diferenças significativas, após as 

8 semanas de treino, no entanto verificou-se uma diminuição nestas duas 

variáveis. Estes resultados podem ser explicados pela: i) heterogeneidade da 

amostra, uma vez que os nadadores da amostra são de níveis diferentes, 

apesar de treinarem com o mesmo treinador e no mesmo clube (14 nadadores 

de nível regional e 6 nadadores de nível nacional); ii) o pequeno período de 

treino e, iii) e outros factores que podem influenciar a técnica. De facto, parece-

nos interessante analisar as alterações no Da associados aos factores que 

podem influenciar a técnica. No futuro seria importante analisar o Da utilizando 

o método de perturbação da velocidade e a medição de frequência de braçada, 

o comprimento da braçada e o índice de braçada. Estes parâmetros são 

frequentemente utilizados por treinadores para analisar a técnica de nado e 

para obter informação útil que contribuam para uma melhoria do treino (Craig & 

Pendergast, 1979; Costill et al., 1985). Além disso, poderia ser interessante 

incluir a análise das variações intra-cíclicas da velocidade, uma vez que esta 

variável assume um papel importante na economia e na técnica de nado 

(Barbosa et al., 2008; Seifert et al., 2008). 

Kolmogorov et al. (2000) demonstraram que em nadadores de idades 

compreendidas entre os 14 e os 16 anos, uma grande quantidade de trabalho 

de potência aeróbia, de capacidade anaeróbia e potência anaeróbia contribui 
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para a melhoria das características hidrodinâmicas da técnica de nado. 

Contudo, estes parâmetros diminuíram quando o treino incidiu no  metabolismo 

aeróbio de baixa intensidade. No entanto, os resultados obtidos por 

Kolmogorov et al (2000) devem ser interpretados com cuidado, uma vez que 

foram obtidos após um período de treino de 2,5 anos, durante o qual o volume 

de treino variou por mês entre 75Km e 100Km no início do estudo, e entre 150 

e 180Km no fim do projecto, valores significativamente mais altos que os 

realizados pelos nadadores do nosso estudo. Por outro lado, no nosso 

trabalho, durante as 8 semanas de preparação geral, a maior parte do treino 

recaiu sobre tarefas aeróbias, sendo que o trabalho anaeróbio foi muito pouco 

solicitado. De facto a nossa pesquisa ocorreu durante o primeiro período de 

preparação geral, onde as cargas de treino anaeróbio geralmente representam 

uma pequena parcela do processo de treino. Comparando ainda com o estudo 

acima referido, os nadadores da nossa amostra são mais novos (11-13 anos de 

idade). De facto, Latt et al. (2009) defendem que no início da época desportiva 

o desenvolvimento técnico deve ocupar um papel preponderante nas unidades 

de treino dos nadadores mais jovens. Portanto as conclusões da Havriluk 

(2006) vão mais de acordo com a nossa perspectiva, uma vez que este autor 

demonstrou que num curto período é preferível orientar o treino de forma 

cuidada para uma melhoria significativa da técnica e do desempenho dos 

jovens nadadores. Durante uma semana os nadadores foram sujeitos a 

sessões com feedbacks visuais, técnicos e sugestões cinestésicas, que 

contribuíram para a diminuição do CDa e para o aumento da velocidade de 

nado. Assim, recomenda-se que o trabalho específico de correcção e melhoria 

da técnica de nado seja um dos principais objectivos durante o planeamento do 

treino de jovens nadadores.  

Durante as 8 semanas de treino as tarefas anaeróbias representaram apenas 

2% do volume de treino. Maglischo (2003) sugeriu que o treino de tolerância 

láctea e de produção de lactato deve ser utilizado moderadamente. Contudo, 

deve-se ter em conta que as tarefas anaeróbias poderão aumentar o perfil 

hidrodinâmico dos nadadores (Kolmogorov et al., 2000). Além disso, Erlandson 

et al. (2008) defende que para ser bem sucedido em competições 

internacionais a carreira de nadador deve ser iniciada antes da puberdade. 



Discussão dos Resultados 

39 

 

Portanto, seria muito interessante continuar este estudo durante toda a época, 

de forma a analisar os efeitos das diferentes cargas do treino no arrasto 

hidrodinâmico. Por exemplo, verificar as alterações do Da após um período de 

preparação específica, onde as tarefas de treino tornam-se mais semelhantes à 

competição, ou seja, tarefas de carácter anaeróbio (Mujika & Padilla, 2000; 

Mujika, 2009). 

Não foram encontradas diferenças significativas relativamente ao Da e CDa 

entre nadadores do sexo masculino e do sexo feminino. Uma possível 

explicação pode estar relacionada com os valores semelhantes de massa 

corporal e estatura dos nadadores do sexo masculino e do sexo feminino.  

 

No entanto, as nadadoras tendem a ter valores mais baixos de Da face aos 

nadadores, o que pode estar relacionado com as velocidades inferiores 

atingidas pelas nadadoras. De facto, estes resultados vão de encontro com o 

estudo de Vilas-Boas e Fernandes (2001), realizado com nadadores pré 

juniores, no qual se concluiu que os valores de Da à velocidade máxima de 

nado são mais elevados nos nadadores do que nas nadadoras, tal como 

aconteceu no nosso estudo. Os homens apresentam uma posição horizontal de 

nado inferior às mulheres (Pendergast et al., 1977) visto que estas apresentam 

uma maior flutuabilidade (Rennie et al., 1975) devido às diferenças de 

composição corporal. Assim, durante o nado, os homens apresentam uma S 

relativamente superior, alcançando, deste modo, valores superiores de Da 

(Toussaint, 1988). Jurina (1972) afirmou ainda que a mulher poderá apresentar 

uma forma corporal especialmente mais hidrodinâmica do que a do homem. A 

autora fundamenta esta hipótese, com base no facto de os peixes mais rápidos 

apresentarem o diâmetro máximo do corpo na parte posterior, próximo da 

cauda, o que poderá permitir que uma maior área corporal esteja rodeada de 

corrente em regime laminar, em detrimento da corrente em regime turbulento. 

A circunferência glútea das nadadoras é superior à torácica mas, nos 

nadadores, verifica-se o contrário. Deste modo, o diâmetro máximo do corpo 

feminino situa-se numa região mais posterior comparativamente ao do homem 

o que poderá indicar que, em condições semelhantes, o corpo feminino pode 

criar menor D em comparação com o corpo masculino. Mais uma vez, são 
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necessários mais estudos com uma amostra maior para se entender as 

diferenças entre os nadadores de ambos os sexos. Pode-se especular que as 

diferenças de Da entre nadadores e nadadoras podem revelar diferenças entre 

os movimentos subaquáticos dos nadadores (Deschot & Rouard, 1999). Tanto 

os nadadores do sexo feminino como os do sexo masculino diminuíram o Da 

desde o primeiro momento avaliativo até ao segundo. Estes dados confirmaram 

as descobertas de Boussaidi et al. (2003), acerca das adaptações metabólicas 

ao exercício, que afirmam que a resposta global para o exercício é igual para 

meninos e meninas.  

 

Vilas-Boas e Fernandes (2001) defendem que os valores de CDa tendem a ser 

mais elevados no sexo masculino, contrariamente ao que acontece no nosso 

estudo. Os estudos de Toussaint (1988) e de Vilas Boas e Fernandes (2001), 

apenas verificaram diferenças do CDa na técnica de crol entre os sexos. 

Todavia Kolmogorov e Duplishcheva (1997) não registaram diferenças 

intersexuais significativas no que se refere ao CDa, sugerindo que este poderá 

ser principalmente determinado pela técnica de nado e menos pela morfologia, 

como é defendido por Jurina (1972), a possibilidade da forma corporal da 

mulher poder ser especialmente mais hidrodinâmica do que a do homem. 

Assim, as variáveis que podem determinar o CDa são o nível morfológico e o 

nível técnico.  
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7. CONCLUSÕES 

Os resultados permitiram concluir que: 

i) A velocidade de nado aumentou, enquanto o arrasto activo e o coeficiente 

de arrasto diminuíram entre os dois momentos avaliativos; 

ii) A velocidade e o arrasto activo apresentaram valores superiores nos 

nadadores do sexo masculino, nos dois momentos avaliativos; 

iii) O coeficiente de arrasto activo apresentou valores inferiores nos nadadores 

do sexo masculino nos dois momentos avaliativos; 

iv) Oito semanas de treino não foram suficientes para permitir melhorias 

técnicas significativas; 

v) O treino orientado para a correcção e melhoria técnica devem representar 

um dos objectivos principais num planeamento de treino para jovens 

nadadores. 
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8. SUGESTÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES 

Após a conclusão do presente estudo, parece ser interessante sugerir algumas 

linhas de orientação para investigações futuras neste âmbito. Neste sentido, 

este trabalho poderá ser completado com as seguintes sugestões: 

i) Aplicar esta metodologia a nadadores de diferentes escalões etários e 

sujeitos a diferentes dinâmicas de carga de treino. 

ii). Efectuar a avaliação do arrasto hidrodinâmico activo e os efeitos do treino 

sobre esta variável em diferentes técnicas de nado, alargando este estudo às 

técnicas de Mariposa, Costas e Bruços. 

iii) Efectuar estudos no sentido de desenvolver equações que permitam 

predizer de uma forma mais precisa a área de secção transversal oposta ao 

deslocamento do nadador. 

 



Referências Bibliográficas 

43 

 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alves, F. and Gomes-Pereira, J. (1997). Influence of stroke mechanics on 

swimming economy in front crawl. In: B. Eriksson, L. Gullstrand (Eds.), XII FINA 

World Congress on Sports Medicine, pp. 407-415. Goteborg. 

Atha, J. (1990). Developments in the SSR. Workshop: An Expert system on PC 

for education of coaches and evaluation of swimmers. Satellite meeting of the V 

International Symposium Biomechanics and Medicine in Swimming. Sds, Ilokul, 

Leuven, Belgium. 

Barbosa, T.M., Keskinen, K.L., Fernandes, R.J. and Vilas-Boas, J.P. (2008) The 

influence of stroke mechanics into energy cost of elite swimmers. European 

Journal of Applied Physiology, 103: 139-149. 

Barbosa, T.M., Costa, M.J., Marinho, D.A., Coelho, J., Moreira, M. and Silva, 

A.J. (2009). Modeling the links between age-group swimming performance, 

energetic and biomechanics profiles. Pediatric Exercise Sciense, in press. 

Bixler, B., Pease, D. and Fairhurst, F. (2007). The accuracy of computational 

fluid dynamics analysis of the passive drag of a male swimmer. Sports 

Biomechanics, 6: 81-98. 

Bixler, B. (2008). Natação: Manual de Medicina e Ciências do Esporte. 2ª 

Edição, São Paulo, Brasil: Editora Manole, pp. 59-119. 

Boussaidi, L., Petibois, L., Melin, A.M. and Cazorla, G. (2003) Adaptations 

métaboliques à l'entraînement en début de saison de natation. Différences en 

fonction du sexe. Science et Sports 18(1) : 16-19. (In French: English abstract). 

Cappaert, J. (1999). Biomechanics of Swimming Analysed by Three-

Dimensional Techniques. In: K. Keskinen; P. Komi and P. Hollander (eds.), 

Biomechanics and Medicine in Swimming VIII, pp. 141-145. University of 

Jyvaskyla. Jyvaskyla. 



Referências Bibliográficas 

44 

 

Castro, F., Minghelli, F., Floss, J. and Guimarães, A. (2003). Body roll angles in 

front crawl swimming at different velocities. In: J.-C. Chatard (edt.), 

Biomechanics and Medicine in Swimming IX, pp. 111-114. Université de Saint-

Étienne. Ste Etienne.  

Chatard, J-C., Bourgoin, B. and Lacour, J. (1990). Passive Drag is still a good 

evaluator of swimming aptitude. European Journal Applied Physiology, 59: 399-

404.  

Chollet, D. (1990). Approche scientifique de la natation sportive. Éditions Vigot, 

Paris. 

Clarys, J.P. (1978a). An experimental investigation of the application of 

fundamental hydrodynamics to the human body. In: B. Eriksson and B. Furberg 

(Eds.), Swimming Medicine IV, pp. 386-394. Baltimore: University Park Press. 

Clarys, J.P. (1978b). Relationship of human body form to passive and active 

hydrodynamic drag. In: E. Asmussen and K. Jorgensen (Eds.), Biomechanics 

VIB, pp. 120-125., Baltimore: University Park Press. 

Clarys, J.P. (1979). Human Morfology and Hidrodinamics. In: J. Terauds (Eds), 

Swimming sciense III, pp. 3-41. Baltimore: University Park Press. 

Colwin, C. (1992). Swimming into the 21st Century. Champaign, Illinois: Leisure 

Press. 

Colwin, C. (1998). The crawl stroke. Swimming Technique, 35 (1): 10-13. 

Costill, D., Kovaleski, J., Porter, D., Fielding, R. and King, D. (1985) Energy 

expenditure during front crawl swimming: predicting success in middle-distance 

events. International Journal of Sports Medicine, 6: 266-270. 

Costill, D., Maglischo, E. and Richardson, A. (1992) Swimming. Handbook of 

Sports Medicine and Science. Blackwell Scientific Publications, Oxford. 



Referências Bibliográficas 

45 

 

Craig, A. B., Jr. and D. R. Pendergast (1979). Relationships of stroke rate, 

distance per stroke, and velocity in competitive swimming. Médicine Science 

Sports, 11: 278-83. 

Deschodt, V.J. and Rouard, A.H. (1999) Influence du sexe sur les paramètres 

cinématiques de nage chez les crawleurs de haut niveau. Science et Sport, 14: 

39-44. (In French: English abstract). 

Di Prampero, P.E., Pendergast, D.R., Wilson, D.W. and Rennie, D.W. (1974) 

Energetics of swimming in man. Journal of Applied Physiology,  37: 1-5. 

Douglas, P.F., Gasiorek, J.M. and Swaffienl, J. A. (1979). Fluid mechanics. 

London: Pitman. 

Dubois-Reymond, R. (1905) Zum physiologie des schwimmens. Archive fur 

Anatomie und Physiologie (Abteilung Physiologie), 29: 252-279. 

Erlandson, M.C., Sherar, L.B., Mirwald, R.L., Maffulli, N. and Baxter-Jones, A.D. 

(2008) Growth and maturation of adolescent female gymnasts, swimmers, and 

tennis players. Medicine and Science in Sports and Exercise, 40(1): 34-42. 

Fédiaevski, C., Voitkounski, I. and Faddéev, Y. (1979). Mecânica dos fluidos. 

Lopes da Silva, Porto. 

Fernandes, R., Santos Silva, J.V. and Vilas-Boas, J.P. (1998). A importância da 

avaliação e controlo de treino em natação. In: G. Valeiro, A. Gayo, M. Acero, S. 

Alonso (eds.), Actas do VI Congreso de Educatión Fisica e Ciencias do Deporte 

dos Países de Língua Portuguesa - VII Congresso Galego de Educatión Fisica. 

(CD). A Coruña. 

Fernandes, R., Mouroço, P., Querido, A. and Silva, J.V.S. (2003). 

Operacionalização de um macrociclo de treino para nadadores jovens. Livro de 

resumpos do 26º congresso técnico-cientifico da Associação Portuguesa de 

Técnicos de Natação. APTN, Estoril. 

Figueiredo, C., Marques, M.C., Garrido, N., Santos, A., Reis, V.M., Silva, A.J. 

and Marinho, D.A. (2009). Are 8 weeks of training enough to decrease active 



Referências Bibliográficas 

46 

 

drag in front crawl swimming? Journal of Sports Science and Medicine, 8(Suppl 

11): 138. 

Grote, K. (1999). Tech Tips: The open turn. Swim World and Junior Swimmer, 

40 (12): 16-17. 

Guimarães, A. and Hay, J. (1985). A mechanical analysis of the grab starting 

technique in swimming. Int. Journal of Sports Biomechanics, 4:25-35. 

Hay, J. (1986). The States of research on biomechanics of swimming. In: J.G. 

Hay (ed.), Starting, stroking et turning (A compilation of research on 

biomechanics of swimming, the University of Lowa, 1983-86), pp. 53-76. 

University of Lowa, Lowa. 

Havriluk, R. (2006) Magnitude of the effect of an instructional intervention on 

swimming technique and performance. Portuguese Journal of Sport Sciences, 

6(Suppl. 2): 218-220. 

Hollander, A.P., Groot, G., van Ingen Schenau, G.J., Toussaint, H.M., de Best, 

H., Peeters, W., Meulemans, A. and Schreurs, A.W. (1986). Measurement of 

active drag forces during swimming. Journal of Sports Science, 4: 21-30. 

Holmér, I. (1974). Physiology of Swimming Man. Acta Physiologica 

Scandinavica. Stockholm. 

Holmér, I. (1975). Efficiency of breastroke and freestyle swimming. In: J.P. 

Clarys and Lewillie (Eds.), Swimming II, pp. 130-136. University Park Press. 

Baltimore.  

Huijing, P., Toussaint, H., Mackay, R., Vervoon, K., Clarys, J. and Hollander, P. 

(1988) Active drag related to body dimensions. In: Swimming Science V. 

Ungerechts, B., Wilke, K. and Reischle, K. Champaign (Eds.). Illinois: Human 

Kinetics Books. 31-37. 

Jurina, K. (1972). Estudio comparative del nadir del pez y el del hombre. 

Novedades em Natacion, 1: 19-28. 



Referências Bibliográficas 

47 

 

Karpovich, P.V. (1933). Water resistance in swimming. Research Quarterly, 4: 

21-28. 

Kjendlie, P.L., Ingjer, F., Stallman, R. and Stray-Gundersen, J. (2004) Factors 

affecting swimming economy in children and adults. European Journal of 

Applied Physiology,  93: 65–74. 

Kjendlie, P.L. and Stallman, R. (2008). Drag characteristics of competitive 

swimming children and adults. Journal of Applied Biomechanics, 24: 35-42. 

Kolmogorov, S.V. and Duplisheva, A. (1992). Active drag, useful mechanical 

power output and hydrodynamic force coefficient in different swimming strokes 

at maximal velocity. Journal of Biomechanics, 25: 311-318. 

Kolmogorov, S.V., Rumyantseva, O., Gordon, B. and Cappaert, J. (1997) 

Hydrodynamic characteristics of competitive swimmers of different genders and 

performance levels. Journal of Applied Biomechanics, 13: 88-97. 

Kolmogorov, S., Lyapin, S., Rumyantseva, O. and Vilas-Boas, J.P. (2000) 

Technology for decreasing active drag at the maximal swimming velocity. In: 

Proceedings of XVIII International Symposium on Biomechanics in Sports – 

Applied Program: Application of Biomechanical Study in Swimming. Eds: 

Sanders, R. and Hong, Y. Hong Kong: The Chinese University Press. 39-47. 

Larsen, O.W., Yancher, R.P. and Baer, C.L. (1981). Boat design and swimming 

performance. Swimming Technique, 18(2): 38-44. 

Latt, E., Jurimae, J., Haljaste, K., Cicchella, A., Purge, P. and Jurimae, T. 

(2009) Physical development and swimming performance during biological 

maturation in young female swimmers. Collegium Antropologicum, 33(1) : 117-

122. 

Lavoie, J. M. and Nadeau, M. (1980). La natation. In: M. Nadeau e F. Péronnet 

(eds), Physiologie Appliquée de Láctivité Physique, pp. 95-106. Paris: Vigot. 

Liljestrand, G. and Strenstrom, N. (1919) Studien uber die physiologie des 

schwimmens. Skandinavisches Archiv fur Physiologie, 39: 1-63. 



Referências Bibliográficas 

48 

 

Lima, A. (2006). Conhecimento de resultados e eficiência no treino da técnica 

em natação: concepção, desenvolvimento e avaliação de um sistema de 

biofeedbacks para o treino da técnica em nadadores. Dissertação de 

Doutoramento no ramo das Ciências do Desporto. Faculdade de Ciências do 

Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto. Porto, Portugal. 

Maglischo, E.W. (2003) Swimming fastest. The essential reference on 

technique, training, and program design. Human Kinetics Publishers. 

Champaign, Illinois. 

Marinho, D., Vilas-Boas, J.P., Keskinen, K., Rodríguez, F., Soares, S., Carmo, 

C., Vilar, S. and Fernandes, R. (2006) Behaviour of the kinematic parameters 

during a time to exhaustion test at VO2max in elite swimmers. Journal of 

Human Movement Studies, 51: 1-10. 

Marinho, D.A., Reis, V.M., Alves, F.B., Vilas-Boas, J.P., Machado, L., Silva, A.J. 

and Rouboa, A.I. (2009a). The hydrodynamic drag during gliding in swimming. 

Journal of Applied Biomechanics, 25(3): 253-257. 

Marinho, D.A., Rouboa, A.I., Alves, F.B., Vilas-Boas, J.P., Machado, L., Reis, 

V.M. and Silva, A.J. (2009b). Hydrodynamic analysis of different thumb 

positions in swimming. Journal of Sports Science and Medicine, 8(1): 58-66.  

Massey, B.S. (1989). Mechanics of Fluids. Chapman and Hall, London. 

Miyashita, M. and Tsunoda, R. (1978). Water resistance in relation to body size. 

In: B. Eriksson and B. Furberg (Eds.), Swimming Medicine IV, pp. 395-401. 

Baltimore: University Park Press. 

Mujika, I. and Padilla, S. (2000) Detraining: loss of training-induced 

physiological and performance adaptations. Part I: short term insufficient 

training stimulus. Sports Medicine, 30(2): 79-87. 

Mujika, I. (2009). Tapering and peaking for optimal performance. Human 

Kinetics Publishers. Champaign, Illinois. Navarro, F. (1990). Hacia el domínio 

de la Natation. Madrid: Gymnos editorial. 



Referências Bibliográficas 

49 

 

Navarro, F. (1990). Hacia el domínio de la Natation. Madrid: Gymnos editorial. 

Pendergast, D.R., Di Prampero, P.E., Craig, Junior A.B., Wilson, D.W. and 

Rennie, D.W. (1977). Quantitative analysis of the front crawl in men and 

women. Jounal of Applied Physiology, 43: 475-479. 

Raposo, A.V. (2006). Formar nadadores – Um processo a longo prazo. 1ª ed. 

Lisboa: Caminho. 

Rennie, D.W., Pendergast, D.R. and di Prampero, P.E. (1975). Energetics of 

swimming man. In: J.P. Clarys, L. Lewillie (Eds.), Swimming II, pp. 97-104. 

Baltimore: University Park Press. 

Richards, R. J. (1996). Coaching Swimming. An Introductory Manual. Australian 

Swimming Inc., Dickson.  

Rushall, B.S., Sprigings, E.J., Holt, L.E., and Cappaert, J.M. (1994). A re-

evaluation of forces in swimming. Journal of Swimming Research, 10: 6-30. 

Sanders, R., Rushall, B., Toussaint, H.M., Stager, J. and Takagi, H. (2001). 

Bodysuit yourself: but first think about it. Journal of Turbulence: 

Http://www.iop.org/journals/s/3/138/jot/estra/20.d. 

Schleihauf, R.E. (1979). A hydrodynamic analysis of swimming propulsion. In: J. 

Terauds and E.W. Bedingfield (Eds.), Swimming III, pp. 70-117. Baltimore: 

University Park Press. 

Seifert, L., Toussaint, H.B., Schnitzler, C., Alberty, M., Chavallard, F., Lemaitre, 

F., Vantorre, J. and Chollet, D. (2008). Effect of velocity increase on arm 

coordination, active drag and intra-cyclic velocity variations in front crawl. In: 

The Book of Proceedings of the 1st International Scientific Conference of 

Aquatic Space Activities. Eds: Nomura, T. and Ungerechts, B.D. Tsukuba: 

University of Tsukuba. 254-259. 

Silva, A.J., Rouboa, A., Moreira, A., Reis, V., Alves, F., Vilas-Boas, J.P. and 

Marinho, D. (2008). Analysis of drafting effects in swimming using 

http://www.iop.org/journals/s/3/138/jot/estra/20.d


Referências Bibliográficas 

50 

 

computational fluid dynamics. Journal of Sports Science and Medicine, 7(1): 60-

66. 

Takamoto, M., Ohmichi, H. and Miyashita, M. (1985). Wave height in relation to 

swimming velocity and proficiency in front crawl stroke. In: D. A. Winter; R. W. 

Norman; R. P. Wells; K. C. Hayes and A. E. Patla (Eds.), Biomechanics IXB, 

pp. 486-491. Champaign, Illions: Human Kinetics Publichers. 

Taiar, R., Sagnes, P., Henry, C., Dufour, A.B. and Rouard, A.H. (1999). 

Hydrodynamics optimization in butterfly swimming: position, drag coefficient and 

performance. Journal of Biomechanics, 32: 803-810. 

Toussaint, H.M., de Groot, G., Savelberg, H.H.,Vervoom, K, Hollamier, A.P. and 

van Ingen Schnau, G.J. (1988) Active drag related to velocity in male and 

female swimmers. Journal of Biomechanics, 21: 435-438 

Toussaint, H.M., (2002). The “Fast Skin” body suit: hip, hype but does it reduce 

drag during front crawl swimming?: K.E. Gianikellis; B.R. Manson; H.M. 

Toussaint; R. Arellano and R.H. Sanders Scientific  Proceedings – Applied 

Program – XXth  International Symposium on Biomechanics  in Sports  - 

Swimming, pp. 15-24. Caceres, Spain, University of Extremadura.   

Toussaint, H.M., Roos P.E. and Kolmogorov S. (2004). The determination of 

drag in front crawl swimming. Journal of Biomechanics, 37: 1655-1663.  

Ungerechts B. and Niklas A (1994). Factors of active drag estimated by flume 

swimming. In: Miyashita M, Mutoh M, Richardson R (Eds.), Medicine and 

science in aquatic sports, Med Sport Science, 39: 137-142. Karger, Basel. 

Vilas-Boas, J.P. (1993). Caracterização biofísica de três variantes da técnica de 

bruços. Dissertação apresentada às provas de Doutoramento no ramo de 

Ciências de Desporto, especialidade de Biomecânica do Desporto da 

Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do 

Porto. Porto: Medisa – Edições e divulgações científicas. 



Referências Bibliográficas 

51 

 

Vilas-Boas, J.P. and Santos, P.J. (1994). Comparison of swimming economy in 

three breaststroke techniques. In: Miyashita, M., Mutho, M. and Richardson, 

A.B., (eds.). Medicine and Science in aquatic sports, medicine and sports 

science. Basel, Karger, pp. 48-54.   

Vilas-Boas, J. P. (1997). Bases Mecânicas da Natação. In: R. Fernandes, J.V. 

Santos Silva and J.P. Vilas-Boas (Eds.), Natação: vivências específicas e 

conhecimentos teóricos básicos. Colectânea de textos, pp. 281-352. AE da 

FCDEF-UP. Porto. 

Vilas-Boas, J.P. (2000). Aproximação biofísica ao desempenho e ao treino de 

nadadores. Revista Paulista Educação Física, São Paulo, (2): 107-117. 

Vilas-Boas, J. P. (2001). Sebenta de Biomecânica. Associação de Estudantes 

da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade do 

Porto, Porto. 

Vilas-Boas, J.P. and Fernandes, R. (2001). Arrasto hidrodinâmico activo e 

potência mecânica máxima em nadadores pré-juniores de Portugal. Revista 

Portuguesa de Ciências do Desporto, 1(3): 14-21. 

Vilas-Boas, J.P. (2006). Perspectivas do desporto de alto rendimento: de um 

caso particular – a natação - para um ensaio de generalização. Revista 

Brasileira de Educação Física e Esporte, 20 (5), 173-175. 

Webb, P.W. (1971). The swimming energetic of trout.II. Oxyge consumption 

and swimming efficiency. Journal of Experimental Biology, 55: 521-540. 

Whitten, P. (1994). The complete book of swimming. Random House. New 

York.  

Zamparo, P., Gatta, G., Pendergast, D. and Capelli, C. (2009). Active and 

passive drag: the role of trunk incline. European Journal of Applied Physiology, 

106(2): 195-205. 

 


