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CAPÍTULO I - Introdução 

1. Enquadramento do Problema 

Segundo Vilas-Boas (2001) para que um nadador se desloque no meio aquático de 

forma continuada é necessário que, a cada momento, seja capaz de produzir uma força 

propulsiva de intensidade pelo menos igual à da força de arrasto hidrodinâmico que a 

água opõe ao seu deslocamento. Logo, neste meio, o trabalho necessário para vencer o 

arrasto é igual ao produto da intensidade desta força pelo deslocamento (Nigg, 1983): 

 

W = D.d    (1) 

 

Onde [W] é o trabalho mecânico, [D] a força de arrasto hidrodinâmico e [d] o 

deslocamento. 

 

De acordo com Hochmuth (1973), o arrasto hidrodinâmico pode ser caracterizado pela 

seguinte equação newtoniana: 

 

D = ½.ρ.CD.v
2
.S    (2) 

 

Onde [D] é a força de arrasto hidrodinâmico, [ρ] a densidade do fluido, [CD] o 

coeficiente de arrasto, [v] a velocidade de deslocamento do corpo e [S] a área de secção 

transversal máxima do corpo na direcção do deslocamento. 

 

Então, segundo Nigg (1983) o trabalho mecânico efectuado por [D] é: 

 

W = D.d = ½.ρ.CD.v
2
.S    (3) 

 

Ao analisar a taxa de trabalho mecânico realizado por unidade de tempo, ou seja, a 

potência necessária para vencer a força de arrasto hidrodinâmico [Po], obtém-se a 

seguinte equação: 

 

Po = D.d = ½.ρ.CD.v
2
.S.v = ½.ρ.CD.v

3
.S    (4) 
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A Po é, assim, um factor determinante do desempenho de nado, pois tem influência 

sobre a velocidade de deslocamento e sobre a taxa com que a força muscular é 

produzida (Filho, 2007).  

 

De acordo com o exposto, Toussaint et al. (2006) verificaram, em desempenhos de 

100m, que a diminuição de Po reduziu concomitantemente a velocidade de nado e a 

frequência de braçada ao longo da prova, sem alterar significativamente a distância 

percorrida por braçada. Os autores atribuíram à fadiga muscular e à exaustão sobre a 

técnica de nado (principalmente nos últimos 25m), a diminuição da Po, que ocasionou a 

perda de capacidade de adaptar a frequência de braçada para gerar Po na quantidade 

requerida para manter a velocidade. 

 

Se nos debruçarmos sobre velocidades de nado, particularmente, aeróbias, concluímos 

que o aumento da velocidade é obtido pelo aumento da frequência de braçada e pela 

manutenção da distância percorrida por braçada (Pendergast et al., 2003). Desta forma a 

progressão da velocidade é atribuída ao melhor aproveitamento mecânico da energia 

química processada e à maior parcela de contribuição da energia mecânica na superação 

da força de arrasto activo (eficiência propulsiva) (Vilas-Boas, 2000). 

 

Porém em velocidades de nado máximas ou supra-máximas a organização mecânica e 

metabólica, para prevenir o aumento de Po é segundo Filho (2007) muitas vezes 

conflituosa. A estas intensidades verificam-se alterações no alinhamento corporal e na 

simetria da braçada que conduzem a um declínio da qualidade técnica de nado e da 

eficiência propulsiva (Toussaint e Hollander, 1994; Toussaint et al., 2006). Por outro 

lado a eficiência mecânica, tende a aumentar com a velocidade de deslocamento, ou 

melhor, aumenta até que o músculo atinja a sua relação óptima entre força e velocidade 

e entre força e comprimento muscular, aumentando assim a oferta de Po para o 

movimento (Zamparo et al. 2002). 

 

Desta forma se, à técnica de nado, atribui-se a capacidade de posicionamento corporal 

mais hidrodinâmico em relação ao fluido e realização de movimentos uniformes, que 

contribuem de modo mais efectivo para a propulsão e sendo essas características da 

habilidade não verificadas em velocidades máximas de nado, devido à movimentação 

exagerada do corpo (Toussaint e Hollander, 1994), então força e potência muscular 
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constituem requisitos básicos para o rendimento em eventos de elevada intensidade de 

esforço e curta duração. 

 

Concretizando, a velocidade com que um nadador consegue percorrer uma distância 

pré-determinada depende não apenas das reservas energéticas disponíveis e da potência 

mecânica gerada, mas também dos factores que influenciam a resistência hidrodinâmica 

e a eficiência propulsiva (Alves, 1995). 

 

É neste sentido que a necessidade de quantificar valores de força propulsiva relacionada 

com o arrasto hidrodinâmico e de potência mecânica, tendo em vista a avaliação e o 

aconselhamento no quadro do processo de desenvolvimento do nadador, é 

universalmente reconhecida entre treinadores e investigadores ligados a esta área de 

intervenção. Avaliação que, segundo Alves (1995), deverá ser realizada num 

desempenho que se aproxime o mais possível daquilo que é a execução em treino e na 

competição, de modo a não comprometer a fiabilidade dos dados por falta de 

especificidade. 

2. Definição do Problema 

Sharp et al. (1982) constataram correlações de r = 0,90 entre a velocidade máxima de 25 

jardas no nado crol e a potência de braçada em 40 nadadores utilizando um banco de 

nado (swim-bench), descrito como um dispositivo de resistência, que permite a 

simulação da braçada do nado fora de água e a regulação da velocidade. Também 

Costill et al. (1986) verificaram correlações elevadas (0,84) entre potência e velocidade 

máxima de nado em distâncias curtas, ao adaptarem um sistema biocinético para 

mensurar a força e a potência específica na piscina com nado parcialmente atado em 76 

nadadores.  

 

D`Aquisto e Costill (1998) encontraram correlações de 0,64 (p = 0,11) e 0,87 (p < 0,05) 

entre a potência obtida através de nado parcialmente atado e a velocidade de nado 

(sprint) na técnica de bruços para homens e mulheres, respectivamente. Para além das 

correlações evidenciadas, os autores também relataram significativas correlações de 

0,91 e 0,86, para as performances de 91,4m e 365,8m para a técnica de bruços, 

respectivamente (p < 0,05), demonstrando que a habilidade de gerar potência durante o 

nado parcialmente atado foi preditor de ambas as performances de “sprint” e resistência.  



  Introdução  

4 

 

No entanto a relação entre potência e velocidade, por vezes, é de difícil demonstração 

(Costill et al., 1992). No estudo de Tucher et al. (2009) os autores evidenciaram que os 

nadadores mais potentes, nem sempre são os que obtêm melhores resultados. Também 

Sharp et al. (1983) foram incapazes de encontrar uma relação entre o grau de potência 

medida sobre o banco biocinético e a velocidade, num grupo de nadadores de categoria 

nacional. No estudo de Reis et al. (2005) os autores evidenciaram que os nadadores 

foram capazes de nadar mais rápido sem que para tal fosse necessário aumentar, 

consideravelmente, a potência mecânica. A justificação deste fenómeno foi dada, pelo 

aumento na eficácia da propulsão resultante da redução na potência usada para deslocar 

as moléculas de água para trás que conduzem a níveis de potência inferiores a 

consequentemente a melhores resultados. 

 

Segundo Maglischo (1999) os nadadores mais fortes/potentes não são necessariamente 

os mais rápidos se não puderem aplicar os seus valores de força a elevadas velocidades, 

por outro lado, os nadadores com uma rápida frequência de braçada não ganharão 

provas a menos que consigam aplicar um grau de força a um ritmo razoável nos seus 

movimentos. 

 

Estes resultados poderiam levar-nos a questionar se a potência é de facto um factor 

determinante para o desenvolvimento da velocidade de nado. 

 

Por outro lado, sabe-se que o formato corporal e a dimensão dos segmentos afectam a 

intensidade da força de arrasto hidrodinâmico, nomeadamente o seu coeficiente (Alves, 

1995; Filho, 2004; Botelho, 2004; Reis et al. 2005; Fernandes et al. 2005; Barbosa et al. 

2009). É nosso objectivo identificar as variáveis morfológicas mais determinantes para 

o desempenho desportivo em NPD, assim como a forma como influenciam essa 

prestação competitiva. 
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3. Objectivo Geral 

O estudo teve como objectivo medir a potência e a força propulsiva relacionada com a 

força de resistência hidrodinâmica, obtidas em velocidades máximas de nado, mediante 

a utilização de uma metodologia, considerada especifica para nadadores e verificar que 

tipo de relações existem e qual a sua influência no desempenho competitivo.  

 

Pretende-se ainda identificar quais as características físicas que mais se associam com o 

coeficiente de arrasto hidrodinâmico activo e com a prestação competitiva de 50 metros, 

nas técnicas de crol, costas e mariposa. 

4. Problemas Experimentais 

Tendo em consideração o objectivo geral deste trabalho, delimitámos um conjunto de 

objectivos específicos sob a forma de problemas experimentais a resolver, aplicados às 

três técnicas de nado estudadas: 

 

- Que relação existe entre as variáveis morfológicas e o coeficiente de arrasto activo nas 

diferentes técnicas de nado? 

 

- Verifica-se alguma relação entre as variáveis morfológicas e o desempenho 

competitivo nas diferentes técnicas de nado? 

 

- As variáveis morfológicas que influenciam o coeficiente de arrasto são as mesmas que 

se correlacionam com o desempenho competitivo nas diferentes técnicas de nado? 

 

- Qual a influência das variáveis hidrodinâmicas (Po, CD, FDa e Vmáx) no desempenho 

competitivo nas diferentes técnicas de nado? 

 

- Qual a relação existente entre Po, velocidade de \e força específica? 
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Capítulo II - Estado da Arte 

1. Introdução 

Barbosa et al. (2006) referem que um dos propósitos dos nadadores, em situação 

competitiva, é o de atingirem elevadas velocidades de deslocamento e com isso obter 

melhores resultados do que os alcançados pelos adversários directos e/ou do que os 

registados pelo próprio no passado. Daí a importância do estudo da velocidade de 

deslocamento do nadador, que, segundo o modelo apresentado por Toussaint (1992) a 

depende de cinco factores: 

 

- Potência metabólica; 

- Eficiência mecânica; 

- Força de arrasto hidrodinâmico; 

- Potência mecânica; 

- Eficiência propulsiva. 

 

No entanto, antes de abordar os conceitos e pressupostos associados a cada um dos 

factores, é fundamental definir o conceito de velocidade. 

2. Capacidade Física: A Velocidade 

A definição mais abrangente de velocidade é dada, segundo Weineck (1999) por 

Grosser (1991): a velocidade em desporto é a capacidade de, com fundamento em 

processos cognitivos, na máxima força de vontade e na funcionalidade do sistema 

nervoso-muscular, alcançar a velocidade mais elevada possível de movimentos e de 

reacção, sob condições previamente dadas. 

 

Alves et al. (2010) define velocidade como a capacidade de reagir rapidamente a um 

sinal exterior e/ou de efectuar movimentos ou percorrer distâncias curtas com oposição 

reduzida, no mais breve período de tempo possível. É portanto uma capacidade motora 

que no campo desportivo se utiliza para as reacções musculares caracterizadas por uma 

mudança rápida e maximal do estado de descontracção ao de contracção. 
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Este conceito de velocidade abrange, assim, todo um conjunto do comportamento 

técnico-táctico do desportista, seja através da acção cíclica global (movimento 

resultante da actividade motora caracterizada por um série de ciclos gestuais, ex: 

natação) seja do gesto acíclico (gesto não repetido em interligação de série, ex: 

lançamento do peso) ou da combinação destes dois (ciclo gestual). 

 

Segundo Cruz (1979), na metodologia do treino desportivo, este factor determinante da 

performance é organizado em função do nível e do tipo de participação na estrutura da 

especialidade desportiva, pelo que é feita a seguinte distinção: velocidade de reacção, de 

execução, de aceleração, máxima e de resistência. 

 

Entenda-se por velocidade máxima, também designada por velocidade sprint para 

gestos cíclicos, a capacidade do sistema neuromuscular vencer o maior espaço possível, 

através de um esforço máximo e por uma frequência de movimentos correspondentes 

(Alves et al. 2000).  

2.1. Factores Determinantes da Velocidade 

A velocidade motora resulta da capacidade psíquica, cognitiva, coordenativa e do 

condicionamento, sujeitas às influências genéticas do aprendizado, do desenvolvimento 

sensorial e neural, bem como de tendões, músculos e capacidade de mobilização 

energética (Weineck, 1999). 

 

Segundo Elliot e Mester (2000) a velocidade é limitada pela eficiência do sistema 

neuromuscular, pelo potencial energético do atleta (capacidade elevada das 

concentrações de fosfatos, alta actividade das enzimas fosforilase e glicolíticas, 

liberação mais rápida de ATP) e pela predominância de fibras de contracção rápida 

(brancas) em relação às fibras de contracção lenta (vermelhas) distribuídas nos 

músculos. 

 

Para Platonov e Fessenko (1986) a velocidade do nadador é limitada pela amplitude e 

frequência de braçadas, o nível de força aplicado na braçada e a técnica empregada pelo 

nadador.  
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De seguida serão abordados os conceitos e pressupostos dos factores, considerados por 

Toussaint (1992), como determinantes da velocidade de nado. 

2.1.1. Potência Metabólica 

A energia disponível para o trabalho muscular do nadador, provém, essencialmente de 

duas fontes: uma fonte aeróbia e uma outra anaeróbia. Complementarmente, o nadador 

dispõe ainda de muito pequenas quantidades de energia armazenadas sob a forma de 

fosfagénios (sistema ATP-CP), muitas vezes referido como o primeiro sistema 

fornecedor de energia (Vilas-Boas, 2000). No entanto, são vários os autores que 

excluem o contributo do sistema ATP-CP (Rodriguez, 1999; Vilas-Boas, 2000), por 

considerarem a sua influência como pouco significativa tendo em conta a duração da 

maioria das provas oficias de NPD e por se limitar a armazenar a energia 

disponibilizada, em repouso, pelo sistema oxidativo. 

 

Logo, a maior ou menor quantidade de energia disponibilizável para o trabalho 

muscular do nadador e consequente movimento, resulta do somatório da produção 

energética dos sistemas aeróbio e anaeróbio. Ao valor que daí resulta denominamos por 

potência metabólica total [Pmet]. 

 

Por seu lado, as diferenças de [Pmet] entre nadadores, resultam da capacidade e da 

potência desses dois sistemas. A capacidade dos sistemas é maioritariamente 

determinada pela quantidade de substrato disponível, ou disponibilizável, pelo que é 

também determinada pela sensibilidade aos factores inibidores do metabolismo. A 

potência dos sistemas reporta-se à actividade enzimática responsável pela catálise, 

durante o processamento dos substratos utilizados em cada momento por cada sistema 

fornecedor de energia (Vilas-Boas, 2000). 

2.1.2. Eficiência Mecânica 

Os mecanismos de contracção muscular que dão origem ao movimento, resultam de um 

longo processo que tem o seu início na transformação de energia química potencial dos 

nutrientes em energia disponível para o trabalho muscular e daí em energia mecânica. 
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Porém, em qualquer dos passos de transformação energética verifica-se uma perda 

característica de energia livre, o que significa que nem toda a [Pmet] será dispensada 

para a produção de potência mecânica externa [Pext] (Toussaint et al. 1990). 

 

Segundo o estudo de Toussaint et al. (1990) a [Pext] e a [Pmet] correlacionam-se de 

forma positiva e com elevado significado estatístico na técnica de crol (entre os r = 0,89 

e os r = 0,94). Os autores evidenciaram ainda que os valores de [em], nessa mesma 

técnica, rondavam os 10%. Entenda-se por [em] a eficiência mecânica do movimento, o 

que significa que apenas 10% da [Pmet] são efectivamente utilizados para a produção 

de [Pext]. Barbosa et al. (2005) referem que a percentagem de [Pext] que não é 

transferida para a produção de movimento é despendida, fundamentalmente, em 

processos associados à termorregulação. 

 

Porém, a [em] não é considerada como um factor fortemente discriminativo do nível de 

desempenho dos nadadores. Esta evidência é demonstrada nos estudos de Charbonnier 

et al. (1975), Kemper et al. (1976), Toussaint (1990), Pendergast et al. (1977) e Di 

Prampero (1986) que ao compararem diferentes populações não verificaram diferenças 

substanciais nos valores de [em]. No entanto, se nos debruçarmos sobre a variação da 

[em] consoante as diferentes técnicas de nado, os resultados são um pouco mais 

significativos. 

 

Di Prampero et al. (1974) através de um sistema de cargas e roldanas por onde passava 

um cabo ligado ao nadador e assumindo que a velocidade de nado se mantinha 

constante, conseguiu calcular a [em] a partir do declive da recta de regressão 

previamente definida (traçada a partir do consumo líquido de oxigénio e o valor das 

diferentes cargas) e pela velocidade de deslocamento para as diferentes técnicas de nado. 

Os autores verificaram as seguintes evidências: (i) o valor mais elevado de [em] surgiu 

na técnica de crol, variando entre os 6,7% e os 15%; (ii) na técnica de bruços os valores 

variaram entre os 4% e os 6%; (iii) a técnica de mariposa, de entre as quatro técnicas de 

nado, foi aquela que apresentou um menor valor de [em]. 

 

O menor aproveitamento energético verificado para as técnicas simultâneas é justificado 

por Barbosa et al. (2006) pelas condições de execução que impõem um ritmo e uma 
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sequência de acções propulsivas descontínuas, levando a acelerações e desacelerações 

acentuadas caracterizadas por uma menor eficiência mecânica. 

 

Comparando diferentes modalidades, percebemos que a locomoção humana no meio 

aquático é caracterizada por uma tremenda ineficiência mecânica, já que segundo 

Williams (1985) a eficiência mecânica em actividades como a corrida (34 a 45%), a 

marcha (20 a 35%) ou o ciclismo (24 a 30%), são significativamente superiores. 

2.1.3. Força de Arrasto Hidrodinâmico 

A NPD, segundo Marinho (2002), é uma modalidade diferenciada porque os atletas 

competem no meio líquido, que por natureza é mil vezes mais denso quando comparado 

com o ar. Assim, a resistência que a água (resistência hidrodinâmica) oferece ao 

deslocamento do nadador torna-se muito pronunciada diminuindo a eficácia do 

movimento em relação aos desportos terrestres. 

 

Vilas-Boas (1997) define a resistência hidrodinâmica (ou arrasto hidrodinâmico) como 

uma força externa que actua sobre o corpo do nadador, com a mesma direcção mas com 

sentido oposto ao seu vector de deslocamento, pelo que, quanto menor for a sua 

intensidade, maior será a velocidade de deslocamento, se todas as outras condições se 

mantiverem constantes. Caso contrário a massa do nadador ficará sujeita, a um impulso 

negativo, que induzirá uma aceleração negativa do movimento e em última instância, 

implicará a imobilização do nadador (Vilas-Boas, 2001). 

 

Esta variação da aceleração do movimento em função da força resultante da propulsão 

(FP) e do arrasto (FD) é dada pela 2ª lei do movimento de Newton: 

 

FP + FD = (m0 + m1).dv.dt
-1

     (5) 

 

Onde, [FP] é a força propulsiva, [FD] é a força de resistência, [m0] é a massa do corpo do 

nadador, [m1] é a massa de água que o nadador faz deslocar e [dv.dt
-1

] é a aceleração 

imposta à massa total (m0 + m1). Quanto mais elevada for a intensidade de FP + FD, 

maior será a aceleração dv.dt
-1

 a que se sujeita o corpo de massa m, desde que se 

considere constante a massa de água adicional (m1). 
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Segundo Maglischo (1999) a intensidade da força de resistência depende de um 

complexo conjunto de factores, dos quais se destacam quatro grandes categorias: 1) 

características morfológicas do sujeito; 2) características dos equipamentos desportivos; 

3) características físicas do meio e 4) técnica de nado propriamente dita.  

 

Hochmuth (1973) caracteriza a força de resistência (FD) pela seguinte equação: 

 

FD = ½.ρ.CD.v
2
.S    (6) 

 

Onde, [ρ] é a densidade do fluido, [CD] o coeficiente de resistência, [v] a velocidade 

relativa do corpo e do escoamento e [S] a área de secção máxima transversal do corpo. 

 

A área de secção máxima transversal do corpo constitui um dos factores determinantes 

da força de resistência com mais significado em termos de biomecânica em natação. Por 

seu lado o coeficiente de arrasto é uma grandeza adimensional que exprime a 

dependência da força relativamente às outras variáveis independentes, sendo função do 

comprimento do corpo, da densidade do fluido, da velocidade, da pressão, da aceleração 

da gravidade, do coeficiente de viscosidade do fluido, da forma e da orientação do corpo 

relativamente à direcção do deslocamento (Alves, 1995). 

 

Sendo assim de forma a diminuir o valor da força de arrasto, os nadadores deveriam 

manter-se numa posição perfeitamente horizontal, no entanto, a necessidade de criar 

grandes forças propulsoras não o permite, por isso para que possam nadar mais 

rapidamente, os nadadores devem balancear a necessidade de ficar na posição horizontal 

com a de aplicar a força propulsora, aumentando assim, a velocidade de deslocamento 

sem um consequente aumento da força de arrasto (Marinho, 2002). Porém, com o 

aumento da velocidade, verifica-se um aumento da turbulência e consequentemente a 

resistência oferecida pela água torna-se superior. Segundo Palmer (1990) o efeito é tão 

potente que se a velocidade do nadador duplicar a força de arrasto hidrodinâmico irá 

quadruplicar. 

 

Karpovich (1933) refere que a força de arrasto hidrodinâmico total, sofrida pelo corpo 

do nadador é resultado da soma do arrasto de forma, de onda e de fricção, podendo 

manifestar-se tanto na forma passiva, quanto na forma activa. 
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O arrasto hidrodinâmico passivo (FDp) é caracterizado pela quantidade de resistência da 

água que um corpo humano experimenta, numa postura imóvel (rebocado ou em deslize 

após impulsão na parede). Já o arrasto hidrodinâmico activo (FDa) corresponde à 

resistência da água resultante em situação de nado real (Kolmogorov et al., 1997). 

Enquanto a resistência passiva depende, sobretudo, das dimensões e formato corporal, a 

resistência activa é considerada como função dos movimentos efectuados, assim como 

de dados antropométricos e propriedades mecânicas do corpo do nadador. 

 

Os trabalhos pioneiros de Karpovich (1933) permitiram descrever três formas de arrasto 

hidrodinâmico sofridos pelo corpo do nadador quando em deslocamento na água: 

arrasto de fricção (Df), arrasto de pressão (Dp) e arrasto de onda (Do), precisamente 

aquelas que ainda hoje são consideradas na literatura específica como tendo significado 

teórico e relevância prática na análise e intervenção técnica. 

 

Segundo Vorontsov e Rumyantsev (2000), a Dp é a forma dominante de resistência 

hidrodinâmica encontrada pelo nadador quando completamente submerso e depende 

fundamentalmente da área máxima de corte normal ao sentido do deslocamento do 

nadador, da configuração geométrica assumida em cada instante pelo seu corpo e do 

quadrado da velocidade. Kozel (1975) refere que pelo menos para baixas velocidades de 

nado, a Dp desempenha um papel predominante na intensidade da força de resistência 

hidrodinâmica oposta ao deslocamento do nadador.  

 

De acordo com os mesmos autores a Do, por seu lado, é função do número de Froude 

(parâmetro adimensional que representa a relação entre forças inerciais e forças 

gravitacionais, variando na sua razão directa). A onda que se propaga na superfície livre 

do líquido resulta de uma deformação mecânica desse meio e a sua velocidade é 

proporcional à energia mecânica transportada. Considera-se, ainda, que a Do varia com 

o cubo da velocidade, o que dá uma ideia da importância que ela assume no nado a 

intensidades elevadas. Counsilman (1955) salienta que, para velocidades elevadas, a Do 

desempenha um papel preponderante na intensidade da força de resistência 

hidrodinâmica total. 
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Segundo Rushall et al. (1994) a Df resulta da fricção entre a água e a superfície do 

corpo em movimento, aumentando de forma linear com o aumento da velocidade de 

nado. Toussaint (2002) refere que a magnitude da Df depende da velocidade do fluido 

relativamente à velocidade do corpo, à área de superfície corporal e às características da 

superfície. Para Vilas-Boas (1997) quanto mais viscoso for o líquido, mais turbulento 

será o regime de escoamento, e quanto mais rugosa e extensa a superfície corporal em 

contacto com a água, mais importante será a componente de fricção da resistência 

hidrodinâmica. No entanto são vários os autores que consideram a Df desprezível em 

natação (Clarys, 1978; Cazorla, 1978; Douglas et al. 1979). 

2.1.4. Potência Mecânica 

Segundo Pendergast et al. (2003) na maioria dos actos de locomoção aquática (ex. 

canoagem ou remo), o trabalho mecânico interno é considerado negligenciável. Contudo 

no âmbito da NPD, os mesmos autores, consideram o trabalho mecânico interno como 

uma parcela fundamental da potência mecânica total. Isto porque no nado sem materiais 

auxiliadores de propulsão, o trabalho mecânico interno é determinante para a colocação 

relativa dos segmentos corporais e, portanto, contribui para a adopção de uma posição 

corporal mais favorável para a produção de propulsão e consequentemente diminuição 

do arrasto hidrodinâmico. 

 

Toussaint (1988) ao assumir uma velocidade constante, ou tão constante quanto 

possível do centro de massa, concluiu que a potência mecânica externa resulta do 

somatória da potência necessária para vencer o arrasto hidrodinâmico nas suas diversas 

componentes com a potência gerada para produzir energia cinética (energia dissipada 

para a camada de água envolvente ao nadador, de modo a deslocá-la no sentido oposto 

ao deslocamento). 

 

Desta forma o trabalho total efectuado pelo nadador resulta da soma do trabalho para 

superar a força de arrasto hidrodinâmico e do trabalho efectuado para acelerar uma dada 

massa de água para trás, fruto da não disponibilidade, no meio líquido, de um ponto fixo 

para empurrar. Assim a força propulsiva é gerada empurrando a água e é igual ao 

impulso da massa de água empurrada. Caso as variações de potência sejam 

excepcionalmente atribuídas às variações da força de arrasto hidrodinâmico, essa força é 
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significativamente estimada por excesso, uma vez que, durante a tracção, uma parte da 

energia (1/2 m.v
2
) é transferida do nadador para a água.  

2.1.5. Eficiência Propulsiva 

À taxa de [Pext] utilizada para vencer a força de arrasto hidrodinâmico denomina-se de 

eficiência propulsiva [ep] (Hollander et al., 1983; De Groot et al., 1988; Toussaint, 

1988). 

A [ep] é considerada como um factor discriminativo do nível de desempenho dos 

nadadores. Toussaint (1990) ao comparar nadadores de elite com triatletas verificou que 

não existiam diferenças significativas na [Pext] ou na [em]. Assumindo uma mesma 

[Pmet], a percentagem de energia transferida por questões térmicas não apresentava 

diferenças significativas entre os dois grupos e, assim, os factores discriminativos entre 

os nadadores e os triatletas foram a potência necessária para vencer o arrasto [Pd] e a 

potência gerada para produzir energia cinética [Pcin]. O autor evidenciou que a [Pd] foi 

significativamente superior nos nadadores de elite, já a [Pcin] foi significativamente 

superior nos triatletas. Consequentemente a [ep] foi significativamente superior nos 

nadadores de elite. 

 

Tendo em conta a técnica de nado Toussaint et al. (1988) observaram que a [ep] foi 

ligeiramente superior a 50% na técnica de crol e especularam que para as outras técnicas 

esse valor seria inferior a 50%. O raciocínio foi justificado através do pressuposto que 

os nadadores estariam sujeitos a um maior arrasto hidrodinâmico e à ocorrência de uma 

maior [Pcin] a costas, bruços e mariposa. 

 

No que se refere a diferentes distâncias de nado, Cappaert et al. (1992), verificaram que 

os nadadores que nadavam ao ritmo específico da prova onde eram especialistas 

apresentavam valores de [ep] significativamente diferentes. Os especialistas em provas 

mais longas apresentavam valores médios de [ep] significativamente superiores do que 

os especialistas em provas de médias distância ou de que os especialistas em provas 

mais curtas. Porém, não observaram diferenças significativas na [em] entre os três 

grupos de nadadores. 

 

A utilização de auxiliadores de propulsão (palas e/ou barbatanas) permite um aumento 

da [ep] (Zamparo, 2001). A explicação, segundo Zamparo (2001), reside numa 
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diminuição da potência mecânica interna e da [Pcin], motivadas pela diminuição da 

frequência de pernada e/ou braçada, o que induz uma menor velocidade de contracção 

muscular e uma maior eficiência na produção de força. Consequentemente, o nado com 

palas e/ou barbatanas pode ser um meio específico de treino da força em nadadores. 
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3. Capacidade Física: A Força 

O resultado desportivo no âmbito da NPD é determinado em parte pelo nível de 

desenvolvimento das capacidades físicas do desportista. A velocidade e a resistência 

para percorrer distâncias são consideradas por especialistas, como, as capacidades 

físicas mais relevantes no processo evolutivo da performance do nadador, estas por sua 

vez estão intimamente vinculadas ao nível de desenvolvimento das capacidades de força. 

 

Antes de identificarmos as relações existentes entre força e velocidade é fundamental 

definir o conceito de força. 

3.1. Definição do Conceito: Força 

Para que se tenha um conhecimento exacto deste conceito, é necessário que a força seja 

diferenciada sob o ponto de vista físico e biológico. Do ponto de vista da física, a força 

é igual ao produto da massa pela aceleração. Esta definição baseada em princípios 

físicos não pode ser transferida quando nos referimos à força no âmbito biológico. 

Neste sentido, a força pode ser definida como a tensão que um músculo, ou um grupo 

muscular consegue exercer contra uma resistência (Fox e Bowers, 1991). Manso et al. 

(1996) definem a força no contexto da actividade física e do desporto como a 

capacidade de um sujeito vencer ou suportar uma resistência. Esta capacidade do ser 

humano vem dada como resultado da contracção muscular. 

 

Weineck (1991), em função do regime de trabalho muscular divide a manifestação da 

força em duas variáveis distintas: a força estática e a força dinâmica. A força estática é 

aquela tensão que um grupo de músculos pode desempenhar numa posição determinada, 

voluntariamente contra uma resistência imóvel. Já a força dinâmica é a tensão que um 

grupo de músculos pode desempenhar voluntariamente na sequência de um determinado 

movimento. 

 

Tanto a força estática, quanto a força dinâmica podem ser classificadas como máximas 

em função da exigência motora. A força estática máxima é definida por Hollmann et al. 

(1989), como a capacidade de desenvolver uma tensão voluntária máxima estática, ou 

seja, através de uma contracção isométrica. Já a dinâmica é a força máxima que o 
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sistema neuromuscular pode realizar dentro de uma sequência de movimentos, com uma 

contracção (Weineck, 1991). 

 

A força dinâmica pode ainda manifestar-se em outras duas formas com relação à 

exigência motora: força de resistência e força rápida. A força de resistência é a 

capacidade de manter uma força a um nível constante durante o tempo que dure uma 

actividade desportiva). A força rápida é definida como a capacidade do sistema 

neuromuscular, vencer uma resistência com a maior velocidade de contracção possível 

(Manso et al., 1996). 

 

No contexto geral da classificação da força muscular, torna-se necessário enfatizar que 

todas as respectivas subdivisões abordadas até então aparecem sempre numa 

combinação definida pelas características próprias de determinada actividade desportiva 

e nunca na sua forma pura. Dando sequência a este raciocínio observamos que a natação 

é uma modalidade que envolve provas com diferentes distâncias dentro do seu quadro 

competitivo. Sendo assim, fica evidente que as capacidades de força dentro desta 

modalidade específica se manifestam através de distintas formas combinadas em função 

das diferentes distâncias percorridas pelo nadador. 

 

De acordo com Navarro (1998) citado por Marinho (2002) as provas de velocidade na 

natação requerem uma grande participação da força máxima e força rápida. Já nas 

provas de meio fundo e fundo, verifica-se um aumento da mobilização da resistência de 

força em detrimento à força máxima e à força rápida.  

3.2. Força Propulsora em NPD 

A propulsão é definida por Counsilman (1971) como a força criada pelos braços e 

pernas dos nadadores, que projectam o seu corpo para a frente. Juntamente com a 

capacidade de minimizar a força de arrasto hidrodinâmico, a força propulsora 

desempenha um importante papel na aquisição de performances mais expressivas no 

âmbito da NPD. 

 

Segundo Costill (1992) a primeira teoria explicativa da mecânica propulsiva em natação 

deve-se a Counsilman (1968), conhecida por teoria da força de resistência propulsiva, 
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sendo considerada a primeira aproximação teórica de carácter científico à propulsão em 

natação.  

 

De acordo com a 3ª lei de Newton (acção-reacção) a locomoção no meio aquático é 

realizada através de acções segmentares sucessivas que visam impulsionar a água para 

trás em oposição à direcção do deslocamento. Estas acções propulsivas permitem que os 

segmentos, ao deslocarem-se na água, estejam sujeitos a uma força de resistência que 

decorre da reacção do meio aquático à acção desenvolvida pelo nadador (Costill, 1992). 

 

Porém, Counsilman (1971) citado por Costill (1992) refere que o reconhecimento da 

superioridade da braçada rectilínea, com base na teoria da força de resistência 

propulsiva, pressupõe uma negligência das características específicas do meio líquido e 

o entendimento da mecânica propulsiva em natação com base na mecânica dos sólidos. 

Desta forma, a aplicação da 3ª lei de Newton é colocada em causa, quando se refere ao 

meio aquático, uma vez que, no caso da braçada rectilínea, as partículas de água eram 

aceleradas na mesma direcção e sentido do deslocamento dos segmentos propulsivos, o 

que implicava uma perca de apoio, uma redução da velocidade destes relativamente à 

água e, consequentemente, uma redução da força de resistência propulsiva. 

 

As pesquisas realizadas por Counsilman e Brown (1971) revelaram que ao contrário do 

que se pensava na época, os movimentos propulsores dos braços e das mãos realizavam-

se em grande parte, nas direcções lateral e vertical e não somente para trás. Esta 

constatação conduziu ao reconhecimento da insuficiência teórica da força de resistência 

propulsiva, pois o facto de existir uma prevalência dos deslocamentos segmentares que, 

relativamente à água, sejam direccionados horizontalmente e orientados para trás, 

permite constatar que a propulsão obtida pelos nadadores de alto nível parece não ser 

garantida pela força de resistência propulsiva, tornando-se evidente a existência de uma 

outra força produzida pelos segmentos propulsivos. 

 

A partir daí, surgiu como alternativa à 3ª lei de Newton, a teoria da força ascensional 

(Hay, 1988) apoiada no princípio de Bernoulli. De acordo com este princípio, a 

produção de força ascensional está associada ao estabelecimento de uma corrente 

circulatória em torno de um corpo, que uma vez sobreposta ao fluxo potencial, dá 

origem a diferentes velocidades de escoamento (diferencial de pressão) sobre as 
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superfícies opostas do corpo. Esta diferença de pressão produz uma força de sustentação 

perpendicular à direcção do fluxo de água que passa pelas mãos e desta forma o nadador 

é impulsionado para a frente. 

 

Segundo Schleihauf (1983a), a força ascensional [L] criada pela mão do nadador pode 

ser calculada pela seguinte expressão: 

 

L = ½  ρ.CL.v2.S    (7) 

 

onde, ρ representa a densidade do fluido, v a velocidade de deslocamento da mão, S a 

secção máxima do corpo transversal à direcção da força e [CL] o coeficiente da 

sustentação, que é especialmente condicionado pelos ângulos de ataque e orientação da 

mão. A força ascensional é tanto mais elevada quanto maior for a velocidade de 

deslocamento dos segmentos propulsivos, a secção máxima do corpo transversal à 

direcção da força e quanto maior for o coeficiente de sustentação. 

 

A força ascensional contrariamente à força de resistência nem sempre é produzida 

quando um corpo se desloca através da água. Os factores determinantes na produção 

dessa força estão relacionados com o ângulo de ataque, ou seja, o ângulo formado pela 

inclinação da mão relativamente ao trajecto motor e o ângulo de orientação, definido 

como o ângulo entre o plano que contem a mão e a direcção do seu deslocamento. 

Schleihauf (1978) evidenciou um aumento progressivo dos valores de [CL], e 

implicitamente, de força ascensional, até um ângulo de ataque de 40º, decrescendo 

depois até um ângulo de 90º, onde passa a dar-se um aumento do coeficiente de força de 

resistência propulsiva. Por outro lado, os valores mais elevados de [CL] são atingidos 

com ângulos de orientação de 45º e 270º, associados a ângulos de ataque de 30º - 40º e 

com ângulos de 0º e 225º, para ângulos de ataque menores.  

 

Actualmente é reconhecido que a propulsão em natação, nomeadamente a que resulta da 

acção dos membros superiores, é resultado de uma combinação das forças ascensional e 

de resistência propulsiva, sendo que uma surge com maior ou menor importância 

consoante a fase do trajecto motor. Esta constatação é confirmada através da análise 

tridimensional da mão, realizada por Scheihauf et al. (1983), onde se conclui que o 

nadador de elevado nível técnico, utiliza uma combinação das duas forças para se 
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deslocar no meio aquático, através de acções segmentares dominantemente transversais 

à direcção de nado e, sobretudo orientadas nos sentidos vertical e lateral, evitando os 

deslocamentos antero-posteriores dos segmentos propulsivos. 

 

A aplicação dos dois tipos de força, com o propósito de criar uma força propulsora 

resultante varia, por sua vez, com a técnica de nado. Schleihauf (1988) constatou que na 

técnica de bruços a força predominante é a força ascensional e que a força de resistência, 

por seu lado, é preponderante na técnica de costas. Durante as técnicas de mariposa e 

crol, a importância das forças é repartida de igual forma para as duas variantes. 

 

Vilas-Boas (1995) considera que as teorias da força ascensional e da resistência 

propulsiva são hipóteses válidas para explicar a produção de força propulsiva em fases 

de escoamento estável ou quasi-estável do fluxo. Porém, em nenhum momento estas 

teorias explicam o que ocorre nas fases de mudança súbita de direcção do segmento 

propulsivo, ou seja, nas fases de acentuada instabilidade do escoamento. 

 

Com o objectivo de analisar os movimentos provocados na água em resposta aos 

movimentos do nadador, Ungerechts (1985) e Colwin (1992) propuseram uma nova 

abordagem, designada por teoria dos vórtices. Esta nova teoria procura atribuir um 

significado aos padrões de ondas e de circulação da água criados pelos movimentos 

propulsivos dos nadadores. Segundo Colwin (1992) um vórtice, ou circulação de fluxo, 

é criado pelo deslocamento rápido do segmento propulsivo ao mudar de direcção. À 

medida que o vórtice vai sendo formado, verifica-se uma transferência de quantidade de 

movimento do fluido e, como reacção, o seu impulso acelera o corpo do nadador na 

direcção contrária (Ungerechts, 1985). Este tipo de propulsão é mais notório, segundo 

Colwin (1992), nos movimentos dos membros inferiores nas técnicas de crol, costas e 

mariposa.  

 

A influência dos movimentos realizados pelos membros inferiores na propulsão final do 

nadador foi objecto de estudo de muitas pesquisas. Karpovich (1935) observou que 30% 

da força propulsora na técnica de crol resulta da acção das pernas. Também Toussaint et 

al. (1988) se debruçaram sobre este tema, concluindo que 11,7% da força propulsora 

total resulta da actuação dos membros inferiores. 
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Em relação ao trajecto propulsivo dos membros superiores, Alves (1995) considera que 

as mudanças não são, de um modo geral, repentinas mas graduais, embora na 

finalização de certas fases do movimento esse efeito possa surgir. 

 

Hay (1986) considera que a teoria dos vórtices não se constitui como alternativa à teoria 

da força ascensional, mas, pelo contrário, complementa-a ao equacionar as 

possibilidades de produção de força propulsiva em condições de escoamento instável. 

Segundo Vilas-Boas (1995), esta teoria vem completar o corpo teórico explicativo da 

mecânica propulsiva em NPD, contemplando-se assim diferentes mecanismos, cada um 

dos quais compatível com diferentes condições de escoamento. 

3.3. Relação Força – Velocidade: Metodologias de Avaliação 

Segundo Costa et al. (2009) vários autores salientam a importância da especificidade 

dos testes em natação, referindo que a característica mais importante de um protocolo de 

testagem é que seja o mais específico possível da modalidade, o que, no caso da NPD, 

significa realizá-lo na água. 

 

Contudo, em seco, para que o princípio da especificidade seja perseguido, os músculos 

utilizados devem ser os mesmos que actuam durante o nado livre e o tipo de resistência 

deve imitar tanto quanto possível a resistência oferecida pela água (Counsilman, 1980 

citado por Costa et al. (2009), pois o objectivo, passa por fazer coincidir os principais 

músculos que intervém nos testes com os utilizados em nado livre, excluir os músculos 

que não intervêm no movimento e adaptar o treino à técnica de movimento visando a 

melhoria da coordenação motora. 

 

Com base neste pressuposto, diversos autores (Maglischo, 1995; Isern, 1999) defendem 

que o banco biocinético (Bb) representa o meio mais efectivo de trabalho em seco, pois 

simula com maior rigor a mecânica da braçada, a resistência e o ritmo dos ciclos de 

nado em competição. Sharp et al. (1982) descrevem o Bb como um aparelho de 

resistência semi-acomodativa, formado por um dispositivo de resistência isocinética, um 

transdutor com microprocessador e dois puxadores acoplados a remos de mão. 

 

Durante a situação simulada de nado, o nadador adopta uma posição corporal 

semelhante idêntica à do nado livre, puxando os remos de mão simultaneamente ou de 
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forma alternada. Cada nadador deve ser instruído para executar a braçada semelhante à 

realizada na piscina, mantendo o comprimento máximo de braçada. A resistência à 

aplicação de tensão reflecte-se na velocidade dos puxadores, a qual vai aumentando até 

ao máximo pré-estabelecido, designado por velocidade máxima de braçada. A unidade 

de resistência oferece nove níveis de velocidade máxima da braçada numa escala 

contínua e decrescente. Os transdutores permitem a medição da força de tensão, da 

distância e da duração de braçada. Usando estas variáveis, o microprocessador 

possibilita o cálculo da Força (N), do Trabalho (J) e da Potência (W) da braçada. 

(Swaine e Zenker, 1996). 

 

Com recurso ao Bb Costill, Sharp e Troup (1980) encontraram uma correlação bastante 

elevada (r = 0,93), entre a força e a velocidade média relativa em 25 jardas, com uma 

amostra de 41 nadadores no Bb. Da mesma forma Sharp et al. (1982), também 

constataram um valor muito semelhante (r = 0,90). A grande problemática associada a 

estes resultados é o facto de o Bb não ser considerado um meio específico de medição 

da força do nadador, uma vez que, é um método de medição realizado em seco. A 

explicação para esta superioridade está apoiada na heterogeneidade das amostras 

presentes nos referidos estudos que por sua vez se constituíram de nadadores dos 

géneros masculino e feminino e principalmente por atletas que apresentaram uma 

grande oscilação quanto ao nível de performance. 

 

Comprovando esta hipótese Sharp et al. (1983) foram incapazes de encontrar valores de 

correlação significativos (r = 0,25), quando da mesma forma relacionaram os níveis de 

força medidos no Bb e a velocidade de um grupo de nadadores de alto nível. Desta vez a 

amostra do estudo foi composta por um grupo de nadadores bem mais homogéneo 

quanto à idade, género e principalmente nível de performance. Diante deste resultado 

poderíamos acreditar que a força não constitui um importante factor relacionado ao 

desenvolvimento da velocidade do nadador, pelo menos quando nos referimos a um 

grupo homogéneo de atletas. Porém, seria mais correcto assumir que a força medida 

fora de água em função das diferenças encontradas nas acções biomecânicas, não 

reproduz fielmente a força que é produzida dentro da mesma. 

 

Com o intuito de diminuir os constrangimentos relacionados com a falta de 

especificidade de algumas metodologias, Holmér (1979) e Bonen (1980) citados por 
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Alves (2001), apresentam o nado amarrado (NA) como uma metodologia que oferece 

consideráveis semelhanças quanto às manifestações metabólicas em comparação ao 

nado em condições normais. Segundo Platonov e Fessenko (1986), o NA é assim 

designado pelo facto do nadador executar as acções motoras características, preso por 

um cabo de aço rígido ou uma corda elástica com uma extremidade conectada à sua 

cintura e a outra a um dinamômetro, que de certo modo obriga o nadador a permanecer 

numa velocidade de deslocamento nula o que possibilita o registo da força máxima 

propulsora aplicada. Do ponto de vista da acção muscular envolvida Clarys et al. (1988), 

não encontraram nenhuma diferença significativa dos padrões das actividades 

electromiográficas apresentadas no NA em comparação com o nado em condições 

normais. 

 

Através desta metodologia Marinho (2002) assume a existência de uma correlação 

significativa (r = 0,80; p < 0,01) entre as variáveis força propulsora e velocidade básica. 

Também, Alves (2001) constatou um alto coeficiente de correlação (r = -0,78) entre o 

tempo do nado crol (15 metros) e a força propulsora em 10 segundos, dentro de um 

trabalho que envolveu uma amostra de 152 nadadores. Similarmente, Craig et al. (1979) 

e Marinho e Gomes (1999) apresentaram coeficientes de correlação de r = 0,81 e 0,82 

para homens e mulheres, respectivamente, e de r = 0,85 entre a força propulsora e a 

velocidade dos nadadores pertencentes ao género masculino, respectivamente. 

 

Por outro lado Adams et al. (1983) encontraram um baixo coeficiente de correlação (r = 

0,18) entre a força propulsora medida no NA e a velocidade dos nadadores. Segundo 

estes autores a falta de uma significativa correlação entre as duas variáveis pode estar 

associada às alterações mecânicas sofridas pelos nadadores no NA. Também Maglischo 

et al. (1984) referem que apesar das vantagens, o emprego do NA para medir a força 

propulsora é ainda passivo de questionamento em função de alguns inconvenientes 

relacionados com a falta de referência sobre as velocidades de nado e principalmente 

pelas diferenças mecânicas apresentadas na trajectória dos segmentos propulsores em 

comparação com a natação em condições normais. 

 

De forma a ultrapassar as dificuldades de operacionalização, que surgiram com as 

metodologias anteriores, foram desenvolvidos outros métodos de medição da força 
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propulsora, dos quais destacamos o MAD System e o Método de Perturbação de 

Velocidade (MPV).  

 

O MAD System originalmente desenvolvido por Hollander et al. (1986) permite que o 

nadador se desloque na água tendo como pontos de propulsão uma sucessão de apoios 

fixos. Estes apoios encontram-se a uma distância constante e ajustável entre si e a uma 

profundidade pré-definida, ao longo de 23 metros. A força propulsora horizontal 

exercida sobre o sistema de apoios sólidos necessária para garantir o deslocamento a 

uma dada velocidade constante é considerada igual em intensidade à força de resistência 

activa média a que o nadador se submete ao nadar a essa mesma velocidade. Segundo 

Clarys et al. (1988) o padrão electromiográfico dos músculos dos nadadores durante a 

utilização do MAD System é idêntico ao padrão apresentado pelos mesmos quando em 

nado normal, constituindo desta forma um método fiável para a avaliação da força 

propulsora do nadador.  

 

Desta forma, Toussaint et al. (1988, 1990) aplicaram o MAD System e descobriram que 

a força propulsiva média a uma velocidade de nado de 1,48 ms
-1

 é de 53,2 ± 5,8N, 2/3 

vezes inferior aos valores evidenciados por outras pesquisas. Os autores concluíram 

ainda que a FDa num conjunto de velocidades entre 1,0 e 1,8 ms
-1

 está relacionada com a 

velocidade de nado e que a maior diferença de FDa entre nadadores e nadadoras é 

encontrada a velocidades de 1,0 ms
-1

, decrescendo essas diferenças com o aumento da 

velocidade. 

 

Porém, o método MAD System, segundo Botelho (2004), apresenta limitações: não é 

nado real, embora se aproxime suficientemente para que os seus cálculos sejam 

considerados válidos mas, acima de tudo, só permite a avaliação do nado na técnica de 

crol e unicamente com a utilização dos membros superiores, visto que as pernas se 

encontram sustentadas por um flutuador. 

 

Desta forma, o MPV proposto por Kolmogorov e Duplischeva (1992) foi acolhido com 

bastante interesse por parte da comunidade científica, na medida em que alargava a 

avaliação às outras técnicas de nado.  
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O MPV baseia-se na assumpção de que a potência mecânica total se mantém constante 

quando um nadador executa dois percursos curtos nadados à intensidade máxima, 

rebocando num deles um objecto de perfil hidrodinâmico conhecido. Os autores 

utilizaram a variação de velocidade observada para calcularem a FDa média para a 

distância de nado utilizada, associando, assim, a uma velocidade de nado, a do percurso 

máximo em nado livre, um valor de FDa, de CD e de potência mecânica útil, utilizada 

para superar FDa. Como se conhece o perfil hidrodinâmico do objecto rebocado, a 

avaliação da magnitude da resistência activa torna-se num simples procedimento de 

medição da velocidade durante percursos com e sem carga. 

 

Kolmogorov e Duplischeva concluíram o seguinte: (i) uma comparação do CD entre 

nadadores e nadadoras não revelou a existência de diferenças significativas; (ii) os 

estilos de nado foram ordenados em termos de resistência: crol < costas e mariposa < 

bruços; (iii) nadadores jovens têm uma FDa menor do que os adultos; (iv) os valores de 

FDa para os nadadores de crol foram muito superiores aos previamente obtidos por 

outros métodos e (v) os nadadores de elite revelam uma técnica de nado 

biomecanicamente eficiente, sendo caracterizada por um baixo valor de FDa à 

velocidade máxima. 

 

Vários estudos foram desenvolvidos desde 1992, ano em que Kolmogorov e 

Duplischeva descreveram pela primeira vez o MPV, uns no mesmo âmbito do projecto 

inicial, outros com pequenas alterações tendo em vista uma maioria garantia dos dados. 

 

Desta forma, Cappaert et al. (1996) avaliaram 30 nadadores da selecção nacional 

americana, nas técnicas de mariposa e crol, tendo evidenciado, para ambas as técnicas, 

que os nadadores obtiveram valores duas vezes mais elevados FDa de que as nadadoras. 

Também Kolmogorov et al. (1997) reportaram que a sequência crol – costas – mariposa 

– bruços, era a sequência da mais baixa para a mais alta relativamente aos valores de 

FDa. Similarmente, Cappaert (1999) reportou uma associação positiva entre a FDa e a 

velocidade. Fomitchenko (1999) reportou que os nadadores mais velhos apresentam 

valores de velocidade máxima em 25 metros mais elevados que os nadadores mais 

novos e consequentemente manifestam valores de FDa superiores. Os resultados obtidos 

no estudo de Kolmogorov e Koukovyakin (2001) apontaram para uma dependência 

quadrática entre a Vmáx para diferentes durações e a FDa. Vilas-Boas e Fernandes (2001) 
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obtiveram resultados que permitiram concluir que os valores de FDa à Vmáx são 

inferiores nos nadadores mais jovens e nos nadadores masculinos de elite internacional 

e que os valores de FDa à Vmáx e mesmo de Vmáx são mais elevados nos rapazes que nas 

raparigas.  

 

Com o intuito de comparar as duas metodologias (MAD System e MPV), Toussaint et 

al. (2004) através de uma amostra composta por um grupo de seis nadadores de elite, 

não encontraram correlações significativas entre os resultados de FDa provenientes das 

duas metodologias estudadas (MAD System – 66,9 N e MPV – 53,2 N). Os autores 

concluíram que as diferenças observadas devem-se ao incumprimento do protocolo do 

MPV ao não avaliar uma potência igual no percurso livre e no percurso com o corpo 

hidrodinâmico acoplado. 
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4. Capacidade Física: A Potência 

Como foi mencionado anteriormente a potência é um factor determinante do 

desempenho de nado, pois tem influência sobre a velocidade de deslocamento e sobre a 

taxa com que a força muscular é produzida (Filho, 2007). Daí a importância do 

conhecimento do valor de potência susceptível de ser desenvolvida pelo trabalho 

propulsivo do nadador na estrutura de competências que determinam a sua capacidade 

de rendimento. 

 

No entanto, antes de mostrarmos as relações existentes entre potência e velocidade de 

sprint é necessário definir o conceito de potência. 

4.1. Definição do Conceito: Potência 

Por definição, potência é uma grandeza física que mede a rapidez da realização de um 

determinado trabalho. 

 

Segundo Machado (2006) a potência é a aplicação de força em velocidade, equivalente 

à explosão, ou seja, aplicação de grande força num intervalo curto de tempo. Para o 

desenvolvimento da potência, tem grande importância tanto a força quanto o 

funcionamento do sistema neuromuscular. Para Costill et al. (1992) a potência refere-se 

ao ritmo de aplicação de força. Segundo o autor, o ritmo consiste num aspecto 

fundamental da expressão da força na maioria dos desportos e a NPD não é uma 

excepção. 

 

Para serem competitivos, os nadadores devem ser capazes de aplicar força a um ritmo e 

a uma velocidade, que lhes permita executar os movimentos desportivos específicos da 

modalidade. No que diz respeito a nadar de forma veloz, tanto a força aplicada como a 

qualidade da sua aplicação são determinantes para o sucesso. Neste sentido o 

conhecimento dos níveis de potência através da sua avaliação, torna-se um recurso de 

fundamental importância na busca pelos melhores resultados, uma vez que esta medida 

pode auxiliar no processo de identificação de talentos, no diagnóstico de deficiências na 

função muscular, e principalmente na monitorização da efectividade do treino 

(Albernethy, Wilson e Logan, 1995). 
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4.2. Relação Potência – Velocidade: Metodologias de Avaliação 

Sharp et al. (1982) tinham como objectivo comparar a potência máxima medida num Bb 

com a velocidade de nado em sprint de crol, tendo encontrado uma correlação positiva 

elevada entre 45 segundos de esforço máximo isocinético e 25 metros de nado à 

velocidade máxima. Os autores concluíram que para valores de potência superiores a 

500 W, o factor discriminativo da performance é a técnica de nado em detrimento da 

força. Os autores concluíram ainda que os valores de força, por si só, não são 

significativamente importantes para a performance competitiva, reportando para os 

valores de potência dos movimentos específicos a capacidade de sucesso nas provas de 

curta duração. No entanto, o autor reporta que não foram encontradas relações 

significativas entre a potência e a performance em nadadores que participaram no 

campeonato nacional desse ano. A evidência, segundo Sharp et al. (1982), é justificada 

através do facto que acima de um determinado nível de potência, melhorias posteriores 

não conduzem a uma velocidade de sprint superior. 

 

Por sua vez, Reilly et al. (1988) demonstraram correlações elevadas entre a potência 

máxima durante 5 segundos no Bb e a velocidade de nado em jovens nadadores de 

ambos os géneros. Com base nas suas pesquisas, Costill et al. (1980) verificaram a 

existência de uma correlação elevada entre a performance do nadador e um pico de 

potência elevado. Também Yancher et al. (1983) estudaram a relação da potência e 

velocidade nos nadadores e verificaram que os programas de treino que enfatizem uma 

combinação de técnica de braçada e força, como o Bb, são eficientes para o treino da 

velocidade. 

 

Porém, Potts et al. (2002) salvaguarda a existência de limitações na inferência dos 

resultados obtidos no Bb para o comportamento no meio aquático. Reily et al. (1988) 

indica que existem limitações, pelo facto dos membros inferiores estarem inactivos, os 

ombros não apresentarem uma rotação tão extensa como teriam na piscina e, ainda, a 

produção de força estar diminuída devido aos maiores períodos de inactividade, durante 

o ciclo de braçada simulada. Também Thomas (1984) salienta, a posição corporal 

adoptada no equipamento e os padrões de movimento, específico e limitado, dos 

membros superiores e ombros, que estimulam uma menor quantidade de massa 

muscular, quando comparada com a técnica de nado propriamente dita. Bradshaw e 
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Hoyle (1993) referem que a mecânica da braçada é diferente, já que o banco requer uma 

recuperação mais curta e tende a minimizar o trajecto em “S” da braçada convencional. 

 

De forma a minimizar os constrangimentos mecânicos supracitados, Costa et al. (2009) 

referem que a introdução, de alguns cuidados na qualidade do gesto durante o trabalho 

no Bb poderão aumentar a similitude relativa da braçada com o nado real. Devendo-se 

ainda acautelar a inexperiência dos nadadores com o aparelho, evitando condutas 

desviantes como as de gerar o maior trabalho possível sem reproduzir a técnica de nado. 

 

Através do método NA, Marinho e Andries (2001) determinaram a potência dos 

nadadores e evidenciaram elevadas correlações entre essa variável e a performance em 

provas rápidas. Também Fomitchenko (1999) provou que a capacidade de potência em 

diferentes grupos de nadadores está dependente da idade e do nível desportivo. O autor 

encontrou uma correlação significativa entre a velocidade de sprint (25 metros) e a 

potência de nado, concluindo que a velocidade máxima em jovens nadadores encontra-

se limitada pelo desenvolvimento e nível geral da força específica. 

 

Similarmente, Christensen e Smith (1987), através do NA, encontraram uma correlação 

entre a potência propulsiva e o tempo despendido para percorrer 25 metros e que esses 

valores eram diferentes para nadadores (r = 0,68, p < 0,005) e nadadoras (r = 0,57, p < 

0,01). 

 

O sistema de nado semi-amarrado foi também utilizado por vários autores (Cazorla et 

al., 1984; Costill et al., 1986; Alves et al., 1994) visando a mensuração da potência de 

nado. A sua principal vantagem reside na possibilidade de atenuar as grandes 

desvantagens do sistema anterior: (i) nadar a velocidade zero pervertendo as relações 

hidrodinâmicas fundamentais entre os segmentos propulsivos e a massa de água; (ii) os 

efeitos de inércia a que o cabo fica sujeito. A principal vantagem deste procedimento 

consiste na simplicidade da sua operacionalização. 

 

Desta forma, Costill et al. (1986) adaptaram um sistema biocinético para mensurar a 

potência específica na piscina com nado semi-amarrado em 76 nadadores universitários. 

Os autores constataram uma elevada correlação (0,84) entre potência e velocidade 

máxima de nado em distâncias curtas e concluíram que este sistema fornece um método 
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sensível de avaliação da potência específica para nadadores. Também, Hopper et al. 

(1983) mostraram uma relação entre a potência de nado e o tempo par percorrer 50 

metros através do nado semi-amarrado (r = 0,80). 

 

Também, D`Acquisto & Costill (1998) encontraram correlações de 0,64 (p = 0,11) e 

0,87 (p < 0,05) entre a potência obtida através de nado parcialmente atado e a 

velocidade de sprint na técnica bruços para homens e mulheres, respectivamente. Além 

disso, relataram significativas correlações de 0,91 e 0,86, para as performances de 

91,4m e 365,8m em bruços, respectivamente (p <0,05), demonstrando que a habilidade 

de gerar potência durante o nado semi-amarrado foi o preditor de ambas performances 

de sprint e resistência. 

 

Cappaert et al. (1996), através do método de perturbação de velocidade (MPV), 

avaliaram 30 nadadores da selecção nacional americana, nas técnicas de mariposa e crol 

e concluíram que os nadadores obtiveram valores duas vezes mais elevados de potência 

que as nadadoras nas duas técnicas de nado. Também Vilas-Boas et al. (2001) 

estudaram a potência mecânica máxima na técnica de crol em nadadores jovens de 

ambos os géneros, através do mesmo método, e concluíram que a Po cresce entre os 

nadadores com a idade e nível desportivo, sendo superior nos nadadores relativamente 

às nadadoras. 

 

Kolmogorov e Koukovyakin (1996) estudaram em crol a dependência da Vmáx de 

diferentes durações de nado e as características hidrodinâmicas básicas. A amostra era 

composta por 25 nadadores de crol especialistas em provas de distâncias médias. Os 

autores encontraram uma dependência cúbica entre a Vmáx e a Po. Kolmogorov et al. 

(1997) através do mesmo método encontraram relações não lineares e complexas entre a 

Vmáx e a potência de nado. 

 

Fomitchenko (1999) estudou a relação entre os níveis de força muscular e o seu 

desempenho competitivo, com recurso ao MPV e encontrou, para o grupo de nadadores 

(média de idade = 13,8 anos) uma correlação positiva entre a potência e a Vmáx. 

 

No entanto devido ao conjunto de assumpções de que parte, o MPV segundo Botelho 

(2004), levanta ainda uma série de dúvidas que podem descredibilizar a própria 
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metodologia. O elo mais delicado deste método passa pela equivalência das potências 

nas duas tentativas, uma vez que, para esforços submáximos (onde a velocidade poderá 

ser bem controlada) a adequação da assumpção é confirmada (Thorp et al., 2003), 

porém para esforços máximos uma diferença de 15% na potência, entre as duas 

tentativas, pode conduzir a uma estimação da FDa com um erro de 30% (Strojnik et al., 

1999). A manutenção de uma velocidade constante aquando do reboque do corpo 

hidrodinâmico é essencial, não devendo existir uma redução da velocidade superior a 

10% e com isso aumentar a percentagem de erro no cálculo da FDa, estimada à partida 

em 6-8% (Kolmogorov e Duplischeva, 1992). A relação quadrática entre a velocidade e 

a resistência hidrodinâmica e a equivalência da eficiência propulsiva entre as duas 

tentativas completam o conjunto de assumpções levantados pela literatura que podem 

influenciar a fiabilidade dos cálculos e dessa forma comprometer os resultados finais.  
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5. Morfologia em NPD 

Os factores morfológicos têm um papel de inegável importância no complexo conjunto 

de factores influenciadores do rendimento desportivo. Hebbelink et al. (1975) 

evidenciaram que a forma e as funções corporais dos desportistas estavam intimamente 

relacionadas entre si, sendo decisivas na obtenção de um desempenho desportivo de alto 

nível. 

 

No âmbito da NPD, Persyn et al. (1984) referem que a influência das características 

morfológicas é notória, nomeadamente por influenciar a capacidade propulsiva do 

nadador, assim como a resistência que o meio aquático oferece ao seu avanço. Ackland 

(1999) e Leko e Ruzic (2001) salientam, inclusivamente, a importância dos parâmetros 

antropométricos na detecção e selecção de talentos em NPD. Apesar dos inúmeros 

estudos já realizados neste âmbito, não são fáceis as delimitações absolutas das 

características antropométricas e da sua relação com a prestação. 

5.1. Antropometria 

No estudo de Fernandes (1999), o autor verificou, que a massa corporal e a estatura dos 

nadadores encontravam-se entre os percentis 60 e 70 para o género masculino e entre os 

percentis 50 e 60 para o género feminino da população de referência do mesmo escalão 

etário, ou seja, os nadadores e nadadoras são em média mais altos que a população em 

geral. Facto corroborado nos estudos de Malina et al. (1982), Meleski et al. (1982), 

Lavoie e Montpetit (1986) e Ackland (1999). 

 

Com o avançar da idade, tanto em nadadores como em nadadoras, os valores de massa 

corporal e estatura tendem a aumentar, facto justificado pelo desenvolvimento corporal 

intimamente relacionado com a idade e com o desenvolvimento biológico (Fernandes et 

al. 2005). 

 

Por outro lado, Ackland (1999) reporta diferenças entre estas variáveis quando se faz a 

distinção entre nadadores de elite especialistas em diferentes estilos de nado. Segundo o 

autor os brucistas são mais baixos do que os executantes da técnica de crol e de costas, 

não existindo diferenças significativas ao nível da massa corporal; relativamente às 

nadadoras, não foram encontradas diferenças significativas ao nível da estatura entre as 
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diferentes especialistas, porém no que se refere à massa corporal, as brucistas são menos 

pesadas do que as crolistas e as costistas. 

 

Boulgakova (1990) refere que a eficiência do nadador depende, em grande medida, das 

superfícies do antebraço, da mão, da perna e do pé. Para a autora, quanto maior for o 

comprimento desses segmentos, mais eficiente será o sujeito e menor o número de 

acções motoras necessárias para percorrer uma mesma distância.  

 

Mazza et al. (1994) corroboram a opinião anterior, referindo que as dimensões dos 

segmentos corporais, como o comprimento dos membros superiores (MS) ou dos 

membros inferiores (MI), influenciam a mecânica da técnica de nado e a potência 

muscular. Grimston e Hay (1986) acrescentam, que o facto, dos nadadores possuírem 

segmentos corporais longos lhes permite desenvolver uma maior força propulsiva em 

oposição às forças resistentes ao avanço. Afirmações confirmadas no estudo de 

Toussaint (1989), quando se refere ao nado com palas (superfície da mão aumentada) e 

ao aumento da força propulsiva, levando a uma maior velocidade de deslocamento. 

 

No estudo de Malina et al. (1982) os resultados demonstraram que as nadadoras 

apresentam um comprimento do MI superior à população de referência, por outro lado, 

Mazza et al. (1994) verificaram que os comprimentos dos MS, MI e pé eram superiores 

no grupo de nadadores de melhor nível, quando compararam, uma amostra constituída 

pelos doze melhores nadadores classificados do ranking das provas constituintes do 6º 

Campeonato do Mundo de Natação, com os restantes nadadores. 

 

Por outro lado, vários estudos demonstraram diferenças nas dimensões corporais com 

base na especialização nas diferentes técnicas e distâncias de nado (Malina et al., 1982; 

Boulgakova, 1990; Mazza et al., 1994; Ackland, 1999). Porém essas diferenças só são 

discriminativas em nadadores de idade e nível superiores, pois em nadadores ainda me 

processo de formação (14/15 anos) Godo et al. (1996) não encontraram diferenças 

significativas com base na técnica ou na distância em que são especialistas. 

 

Carter e Ackland (1994) realizaram uma pesquisa sobre morfologia relacionada com o 

desempenho competitivo em nadadores de alto nível, participantes no Campeonato 

Mundial de Natação de 1991 (Perth – Austrália). Os autores através da comparação 
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entre diferentes provas de 50, 100 e 200 metros para o género masculino, observaram 

que: (i) os especialistas em crol são maiores que os brucistas e mariposistas; (ii) os 

crolistas têm uma maior circunferência da cabeça e diâmetro peitoral transverso que os 

nadadores de bruços e (iii) os maiores comprimentos de membros inferiores e de coxa 

foram apresentados pelos especialistas na técnica de crol. Apesar das diferenças 

observadas, os autores, não conseguiram determinar em absoluto quais as variáveis 

morfológicas que se relacionam com as melhores prestações. 

 

Para além das variáveis morfológicas citadas, existem outras que são consideradas pela 

literatura como discriminativas da performance por conferirem um maior 

hidrodinamismo: índice envergadura/altura e o índice diâmetro biacromial/bicristal. 

Tanto uma como a outra são tidas como superiores nos nadadores relativamente a 

amostras de referência (Lavoie e Montpetit, 1986; Mazza et al., 1994; Fernandes, 1999; 

Esteban, 1996; Cazorla, 1993; Pires, 2000). Valores elevados destas variáveis traduzem, 

uma vantagem hidrodinâmica para este grupo específico de desportistas, pois o corpo 

humano adopta uma posição tanto mais hidrodinâmica, quanto mais se aproximar da 

forma de gota de água com o diâmetro máximo próximal (Clarys, 1979). Assim, os 

nadadores que apresentem elevados valores do diâmetro biacromial (ombros largos), 

baixos valores de diâmetro bicristal (anca estreita) e elevados valores de envergadura, 

terão um coeficiente de arrasto inferior aos que não possuem este formato corporal 

(Fernandes et al., 2002). 

 

O estudo de Costa (2005) no âmbito dos modelos de identificação de talentos a nível 

nacional estabelece o perfil global do nadador português, neste caso específico em idade 

pré-júnior. No âmbito da avaliação cineantropométrica, foram apurados resultados que 

indicam que os referidos nadadores apresentam, na generalidade, características 

coerentes e bastante próximas das descritas para nadadores internacionais do mesmo 

nível desportivo e escalão etário. Os resultados sugeriram uma forte relação, para ambos 

os géneros, entre a prestação, a altura e o diâmetro toraco-sagital, além da importância 

do comprimento do pé nas nadadoras. 



  Estado da Arte  

35 

 

5.2. Composição Corporal 

O conhecimento e avaliação da composição corporal do atleta podem segundo Housh et 

al. (1984), Thorland et al. (1984) e Barr et al. (1994) fornecer informações preciosas 

acerca do estado de preparação do atleta e do seu potencial de rendimento futuro. A 

composição corporal é comumente referenciada à estimativa de gordura corporal, 

baseada no fraccionamento do corpo em dois componentes: massa gorda e massa magra 

(também denominada por massa livre de gordura). A estimativa do peso corporal ideal 

em nadadores e o controlo das suas variações, associadas ao crescimento, 

desenvolvimento, maturação e idade estão entre os principais objectivos na avaliação da 

composição corporal. 

 

Em NPD, uma componente de massa gorda mais expressiva apresenta para os atletas 

algumas vantagens, uma vez que confere uma melhor flutuabilidade e 

consequentemente permite ao nadador um menor custo energético para um determinado 

trabalho mecânico, sobretudo pela actuação facilitada dos membros inferiores para a 

manutenção de um correcto alinhamento horizontal do corpo (Pendergast et al., 1977). 

Há luz desta evidência, a flutuabilidade das nadadoras tende a ser superior à dos 

nadadores, uma vez que, em termos médios, possuem um percentual de massa gorda 

superior (Lavoie e Montpetit, 1986; Costill et al., 1992). 

 

Marino (1984) reporta como limites inferior e superior do percentual de massa gorda em 

nadadores valores entre os 4% e os 10% e em nadadoras valores entre os 10% e os 18%. 

Porém Maia e Vilas-Boas (1987) referem que os valores apresentados para o limite 

máximo são excessivamente baixos. Por outro lado, Thorland et al. (1983) referem que 

os nadadores mais jovens apresentam um percentual de massa gorda superior ao dos 

nadadores mais velhos, enquanto Lavoie e Montpetit (1986) salientam que os nadadores 

de elite apresentam um menor percentual de massa gorda que os nadadores de nível 

inferior. 

 

No que se refere à técnica e à distância de que se é especialista, Drinkwater e Mazza 

(1994) apontam para a existência de diferenças significativas nos parâmetros de 

composição corporal, evidência não verificada por Godo et al. (1996) com uma amostra 

constituída por jovens nadadores. Drinkwater e Mazza (1994) através de um protocolo 
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de soma de seis dobras cutâneas para avaliação da composição corporal, observaram os 

seguintes resultados: (i) nadadores de piscina apresentam uma baixa adiposidade em 

relação aos nadadores de mar e (ii) especialistas em provas de média e longa distância 

na técnica de crol têm um menor percentual de massa muscular magra em comparação 

com os especialistas em provas de velocidade. 

 

A somatotipologia é uma das técnicas utilizadas para medir a forma corporal dos 

nadadores. Consiste num parâmetro que, sendo independente da estatura, é bastante útil, 

pois permite saber que diferentes tipos de morfologia estão presentes nas várias 

modalidades desportivas (Carter e Marfell-Jones, 1994). 

 

Segundo Vieira e Fragoso (2000) a tipologia morfológica permite classificar os sujeitos 

segundo três componentes: o endomorfismo (exprime o grau de desenvolvimento em 

adiposidade), o mesomorfismo (representa o desenvolvimento músculo-esquelético em 

relação à altura) e o ectomorfismo (traduz a linearidade ou o desenvolvimento em 

comprimento). 

 

De uma forma geral, a literatura caracteriza os nadadores como ectomesomorfos, ou 

seja, são atletas com uma tendência elevada para o desenvolvimento muscular associado 

a uma acentuada linearidade. Por outro lado, as nadadoras são normalmente 

caracterizadas como tendo uma tipologia morfológica central ou mesomorfo equilibrado, 

ou seja, apresentam uma ligeira supremacia da mesomorfia em relação às outras duas 

componentes, que possuem valores muito semelhantes (Fernandes et al., 2002). 

 

Por outro lado, vários foram os autores que referiram diferenças significativas de 

tipologia morfológica em função do estilo e da distância de especialidade do nadador 

(Cureton, 1971; Tanner, 1964; Hebbelinck et al., 1975; Araújo, 1978; Mazza et al., 

1992; Carter e Marfell-Jones, 1994). 
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Capítulo III – Metodologia 

1. Introdução 

O presente estudo enquadra-se numa extensa recolha de informação seguindo uma 

metodologia experimental bem definida tendo como base a nossa realidade, a Natação 

Pura Desportiva. 

 

Tendo em conta que este trabalho envolve dois estudos distintos, pretende-se definir e 

caracterizar a amostra geral, referir os instrumentos e métodos utilizados e abordar o 

percurso metodológico que envolveu a recolha e o tratamento dos dados obtidos. Para 

cada um dos estudos, será ainda apresentada a caracterização específica de cada amostra, 

os respectivos objectivos, variáveis e hipóteses. 

2. Amostra 

A amostra de sujeitos recrutados para este estudo foi constituída por um grupo de 

jovens nadadores praticantes de NPD com experiência de competição de nível regional 

e nacional, filiados em clubes pertencentes à Associação de Natação de Coimbra (ANC).  

 

Gráfico 1. Distribuição dos sujeitos em função do escalão e do género. 
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Como se pode constatar através do Quadro 1, participaram no presente estudo 46 jovens 

nadadores, sendo 24 do género masculino e 22 do género feminino, correspondendo 

assim uma percentagem de 52% e 48%, respectivamente. 

 

Para o género masculino a distribuição dos sujeitos em função do escalão foi de 50% - 

50%, ou seja, 12 nadadores pertenciam ao escalão juvenil e outros tantos ao escalão 

sénior. 
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Para o género feminino a distribuição dos sujeitos em função do escalão foi de 52% - 

48%, ou seja, 10 nadadoras pertenciam ao escalão juvenil e 12 pertenciam ao escalão 

sénior. 

 

A caracterização geral da amostra é apresentada nos quadros 1 e 2. 

 

Quadro 1. Caracterização geral da amostra dos nadadores masculinos: Idade, Massa Corporal, 

Estatura, % Massa Gorda e Melhor Tempo aos 50 metros livres. (média, amplitude e desvio padrão). 

 

Masculinos (n = 24) 

 Média Desvio Padrão 

Idade Decimal (anos) 16,36 ± 1,41 

Massa Corporal (Kg) 67,44 ± 8,79 

Estatura (cm) 176,65 ± 5,82 

%MG 11,92 ± 3,47 

MT 50L (s) 26,21 ± 1,24 

 

Quadro 2. Caracterização geral da amostra dos nadadores femininos: Idade, Massa Corporal, Estatura, % 

Massa Gorda e Melhor Tempo aos 50 metros livres. (média, amplitude e desvio padrão). 

 

Femininos (n = 22) 

 Média Desvio Padrão 

Idade Decimal (anos) 14,68 ± 1,27 

Massa Corporal (Kg) 51,95 ± 5,27 

Estatura (cm) 162,56 ± 5,58 

%MG 18,63 ± 5,05 

MT 50L (s) 30,06 ± 1,33 

 

Para efeitos de avaliação do desempenho, foi considerado o melhor tempo aos 50 

metros crol realizado até ao momento em que cada atleta foi observado. 
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Gráfico 2. Idade decimal em função do escalão e género. 
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Como podemos observar, no Quadro 2, a nossa amostra é heterogénea ao nível da idade, 

englobando atletas do Escalão Sénior e Juvenil, de acordo com a tabela de categorias de 

idade, apresentada no Regulamento Geral da Federação Portuguesa de Natação (Anexo 

1). Assim constata-se que os nadadores seniores são os nadadores mais velhos (17,69 ± 

1,45), seguidos pelas nadadoras do escalão sénior (15,35 ± 1,08) e pelos nadadores 

juvenis (15,25 ± 0,48). As nadadoras do escalão juvenil (13,62 ± 0,32) representam os 

praticantes de NPD mais novos da nossa amostra. 
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2. Procedimentos – Avaliação Morfológica 

2.1. Antropometria Somática 

As variáveis antropométricas foram seleccionadas, tendo em conta, estudos prévios 

(Carter, 1984; Cazorla, 1984, 1993; Boulgakova, 1990; Carter e Ackland, 1994; 

Cardoso e Alves, 1995; Fernandes, 1999; Saavedra, 2002) que descreviam a forte 

implicação que as dimensões antropométricas e as formas corporais têm no desempenho 

de nado. Todas as medições foram realizadas pelo mesmo investigador, para efeitos de 

consistência e diminuição do erro de medida. 

 

Foram recolhidas as seguintes medidas: 

- Massa Corporal (Mc) 

- Estatura (Es) 

- Altura Sentado (ASTD) 

- Envergadura (E) 

- Comprimento da Mão (CM) 

- Comprimento do Pé (CP) 

- Largura da Mão (LM) 

- Largura do Pé (LP) 

- Diâmetro Biacromial (DBA) 

- Diâmetro Bicristal (DBC) 

- Diâmetro Bicôndilo-Umeral (DBCH) 

- Diâmetro Bicôndilo-Femural (DBCF) 

- Prega Cutânea Tricipital (skTRI) 

- Prega Cutânea Bicipital (skBIC) 

- Prega Cutânea Subescapular (skSUBS) 

- Prega Cutânea Abdominal (skABD) 

- Prega Cutânea Geminal (skGEM) 

- Prega Cutânea Crural (skCRU) 

- Prega Cutânea Supraíliaca (skSIL) 

- Perímetro Geminal (Pgem) 

- Perímetro Bicipital (Pbic) 

- Perímetro Bicipital Máximo (Pbic máx) 
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A partir das medidas recolhidas, foram calculadas outras medidas, igualmente 

pertinentes para o nosso estudo. 

 

- Comprimento do Membro Superior (CMS): CMS = (E – DBA) / 2 

- Comprimento do Membro Inferior (CMI): CMI = A – ASTD 

 

Foram ainda calculados os seguintes índices. 

 

- Índice Córmico (IC) = IC = (ASTD / Es) x 100 

- Índice Acrómio-Ilíaco (IAI): IAI = 100 (DBC /DBA) 

- Índice de Comprimento do Membro Superior (IMS): IMS = (CMS x 100) / A 

- Índice de Comprimento do Membro Inferior (IMI): IMI = (CMI x 100) / A 

- Índice de Longitudinalidade da Mão (ILM): ILM = CM / LM 

- Índice de Longitudinalidade do Pé (ILP): ILP = CP / LP 

 

Salvo explicitação singular, os procedimentos de medição e o instrumentarium 

utilizados para as medições destas variáveis estão descritos em Fragoso e Vieira (2005). 

(Anexo 2) 

2.2. Composição Corporal 

A avaliação da composição corporal foi realizada tendo em conta o modelo de dois 

compartimentos proposto por Norton e Olds (1996) citados por Fragoso e Vieira (2000). 

Este modelo divide a massa corporal do sujeito, em massa gorda e massa livre de 

gordura. 

 

Conhecendo a percentagem de massa gorda (%MG), obtida através das equações de 

Lohman (1986) e a massa corporal do sujeito calculou-se o peso de massa gorda 

aplicando uma regra de três simples: PMG = (MC x %MG) / 100 

 

Tendo em conta o pressuposto do modelo dos dois compartimentos (MC = PMG + 

PMLG) o peso de massa livre de gordura calculou-se da seguinte forma: PMLG = MC – 

PMG 

 



  Metodologia  

42 

 

Para composição destas variáveis, foram utilizadas as seguintes variáveis 

antropométricas: massa corporal, estatura, e pregas subcutâneas (tricípite e 

subescapular). 

 

Salvo explicitação singular, os procedimentos de medição, o instrumentarium e os 

cálculos utilizados para a determinação das variáveis estão descritos em Fragoso e 

Vieira (2005). (Anexo 3) 

2.3. Tipologia Morfológica 

Esta componente consiste na classificação dos sujeitos segundo a quantificação dos três 

folhetos celulares primários. Para as componentes endomorfismo e mesomorfismo o 

cálculo foi efectuado através de equações de regressão (metodologia Heath and Carter 

de 1971) para cada uma das componentes do somatótipo (em detrimento do cálculo 

recorrendo a tabelas reduzindo desta forma o erro, fruto das características da amostra). 

 

A componente ectomorfismo foi calculada recorrendo ao valor de índice ponderal 

recíproco (IPR) e três equações diferentes conforme o valor obtido para o IPR.  

 

Salvo explicitação singular, os procedimentos de medição, o instrumentarium e os 

cálculos utilizados para a determinação das variáveis estão descritos em Fragoso e 

Vieira (2005). (Anexo 4) 

3. Procedimentos – Avaliação Perfil Hidrodinâmico 

A avaliação do perfil hidrodinâmico foi realizada com recurso ao MPV inicialmente 

demonstrado no estudo de Kolmogorov e Duplischeva (1992) e posteriormente nos 

estudos de Kolmogorov e Lyapin (1999), Kolmogorov et al. (1997) e Kolmogorov et al. 

(2000), que permitia a determinação do perfil hidrodinâmico dos atletas enquanto 

nadavam a uma velocidade máxima, nas diferentes técnicas de nado. 

3.1. Protocolo 

Os testes foram realizados numa piscina de 25 metros coberta e climatizada, para as 

técnicas de crol, costas e mariposa. 
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O protocolo do MPV consiste na realização de dois percursos de 25 metros com partida 

efectuada dentro de água, com pelo menos 20 minutos de repouso activo entre cada. Em 

cada percurso foram cronometrados 13 metros de nado efectivo, sem influência quer do 

impulso da partida, quer da chegada. Os 13 metros foram marcados por referências 

externas, com inicio aos 11 metros e termino aos 24 metros (Figura 1). 

 

Figura 1 – Esquema representativo do percurso a realizar. 

 

 

No primeiro percurso cada nadador nadou livremente, enquanto, que no segundo 

rebocou um corpo de propriedades hidrodinâmicas conhecidas. A estrutura do corpo 

hidrodinâmico consiste num pequeno cilindro cheio de água preso ao fundo de uma 

pequena trave flutuante (Figura 2). 

 

Figura 2 – Representação esquemática do corpo hidrodinâmico.  

 

1 = porção flutuante; 2 = linha da água; 3 = orifício de enchimento; 4 = suportes do cilindro; 5 = locais de 

ancoragem do cabo; 6 =cilindro hidrodinâmico. 

 

O corpo hidrodinâmico encontrava-se ligado à cintura do nadador por um cabo de 

elasticidade reduzida e coeficiente de resistência hidrodinâmico mínimo.  
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O corpo hidrodinâmico acoplado foi sempre mantido a uma distância do nadador, que 

assegurasse que a esteira decorrente do deslocamento deste não perturbasse o 

escoamento encontrado e que o percurso cronometrado para determinação da velocidade 

com reboque correspondesse a um período em que a influência do corpo hidrodinâmico 

fosse efectiva. 

 

A resistência hidrodinâmica activa (FDa) e o coeficiente hidrodinâmico activo (CD) 

foram calculados pressupondo igual rendimento da potência em ambos os percursos: 

 

FDa = (Sh, Fr, Eu, Re, …)   (8) 

FDa1 * V1 = FDa2*V2   (9) 

 

onde, FDa1 é a FDa durante o primeiro percurso, FDa2 é a FDa mais a resistência do corpo 

hidrodinâmico e V1 e V2 são as velocidades médias do 1º e 2º percurso respectivamente. 

Através da equação 1, é possível expandir o rendimento da potência a partir da equação 

2: 

 

½ CD * p * S * V1
3
 = ½ CD * p * S * V2

3
 + Fb * V2   (10) 

 

onde, S é a área da secção máxima do corpo transversal à direcção da força, V é a 

velocidade de deslocamento, ρ representa a massa específica da água e Fb representa a 

resistência adicionada devido ao corpo hidrodinâmico. 

 

CD = Fb * V2 / ½ p * S * (V1
3
 – V2

3
)   (11) 

 

Substituindo CD na equação 1 durante o 1º ensaio, obtemos a FDa: 

 

FDa = Fb * V2 * V1 / V1
3
 – V2

3
   (12) 

 

O rendimento da potência é calculado multiplicando FDa pela velocidade máxima obtida 

no percurso de 13 metros. 
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3.2. Objectivo 

Obter valores de resistência hidrodinâmica activa, coeficiente hidrodinâmico e potência 

mecânica total de trabalho, calculados para a velocidade máxima atingida por cada 

nadador, através de dois percursos de 25 metros para cada uma das técnicas: crol e 

segunda técnica principal, consoante a especialidade de cada atleta. 

3.4. Medição Cronométrica 

A medição temporal do percurso foi realizada manualmente por três cronometristas, 

através de cronómetros digitais com aproximação às centésimas de segundo, tendo sido 

seleccionado o tempo intermédio ou o tempo repetido. De salientar que a utilização de 

um cronómetro manual em detrimento de um cronómetro electrónico comporta uma 

percentagem de erro de medida entre os 0,8% e os 0,1% (Botelho, A. et al., 2004). 
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4. Organização dos Estudos 

Como foi anteriormente referido, este trabalho é constituído por dois estudos distintos e 

daí a importância de os referenciar separadamente.  

4.1. Relação entre Variáveis Morfológicas, Coeficiente de Arrasto e a 

Performance 

4.1.1. Objectivo 

O estudo 1 teve como objectivo verificar a relação entre as variáveis recolhidas na 

avaliação morfológica, o coeficiente de resistência obtido pela aplicação do MPV para a 

técnica de crol, costas e mariposa e o melhor tempo realizado em 50 metros nas 

diferentes especialidades. 

4.1.2. Amostra 

Participaram neste estudo 31 nadadores, 17 do género masculino e 14 do género 

feminino pertencentes ao Escalão Juvenil e Sénior. A caracterização da amostra é 

apresentada nos quadros 3 e 4. 

Quadro 3. Caracterização da amostra dos nadadores masculinos que participaram no estudo 1: Idade, 

Massa Corporal, Estatura, % Massa Gorda e Melhor Tempo aos 50 metros livres. (média e desvio padrão). 

 

Masculinos (n = 17) 

 Média Desvio Padrão 

Idade (anos) 16,09 ±1,51 

Massa Corporal (Kg) 65,98 ± 6,82 

Estatura (cm) 176,74 ± 6,44 

%MG 11,73 ± 3,23 

MT 50L (s) 26,45 ± 1,76 
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Quadro 4. Caracterização da amostra dos nadadores femininos que participaram no estudo 1: Idade, 

Massa Corporal, Estatura, % Massa Gorda e Melhor Tempo aos 50 metros livres. (média e desvio padrão). 

 

Femininos (n = 14) 

 Média Desvio Padrão 

Idade (anos) 14,45 ± 1,14 

Massa Corporal (Kg) 52,92 ± 5,45 

Estatura (cm) 163,49 ± 6,15 

%MG 19,17 ± 5,60 

MT 50L (s) 30,18 ± 1,57 

4.1.3. Variáveis 

A partir dos procedimentos de investigação (avaliação morfológica, hidrodinâmica e 

melhor performance competitiva aos 50 metros nas técnicas de crol, costas e mariposa), 

foram seleccionadas as seguintes variáveis dependentes: 

 

Variáveis Morfológicas – Idade, Estatura, Altura Sentado, Envergadura, Massa 

Corporal, CMI, CMS, DBA, DBC, Comprimento e Largura da Mão, Comprimento e 

Largura do Pé, IEA, IC, IMS, IMI, IAE, ILM, ILP, Endomorfismo, Mesomorfismo, 

Ectomorfismo, % MG, PMG e PMLG. 

 

Variáveis Hidrodinâmicas – Coeficiente de Arrasto Hidrodinâmico nas técnicas de Crol, 

Costas e Mariposa. 

 

Melhor Performance – MT 50m Crol, MT 50m Costas e MT 50m Mariposa. 

 

Como variáveis independentes foram seleccionadas: o género e a técnica de nado. 
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4.2. Relação entre Variáveis Hidrodinâmicas e a Performance 

4.2.1. Objectivo 

O estudo 2 teve como objectivo verificar a relação entre as variáveis obtidas da 

aplicação do MPV e a performance para a técnica de crol, costas e mariposa. 

 

Pretende-se verificar quais de entre as características hidrodinâmicas (Vmáx, FDa, CD e 

Po) para as técnicas de crol, costas e mariposa, se associam mais fortemente com a 

performance (MT 50L, MT 50C, MT 50M), conferindo principal objectividade à 

influência da potência (Po) na performance. 

4.2.2. Amostra 

Participaram neste estudo 46 nadadores, 24 do género masculino e 22 do género 

feminino pertencentes ao Escalão Juvenil e Sénior. A caracterização da amostra é 

apresentada nos quadro 5 e 6. 

 

Quadro 5. Caracterização da amostra dos nadadores masculinos que participaram no estudo 2: Idade, 

Massa Corporal, Estatura, % Massa Gorda e Melhor Tempo aos 50 metros livres. (média e desvio padrão). 

 

Masculinos (n = 24) 

 Média Desvio Padrão 

Idade (anos) 16,36 ± 1,41 

Massa Corporal (Kg) 67,44 ± 8,79 

Estatura (cm) 176,65 ± 5,82 

%MG 11,92 ± 3,47 

MT 50L (s) 26,21 ± 1,24 
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Quadro 6. Caracterização da amostra dos nadadores femininos que participaram no estudo 2: Idade, 

Massa Corporal, Estatura, % Massa Gorda e Melhor Tempo aos 50 metros livres. (média e desvio padrão). 

 

Femininos (n = 22) 

 Média Desvio Padrão 

Idade (anos) 14,68 ± 1,27 

Massa Corporal (Kg) 51,95 ± 5,27 

Estatura (cm) 162,56 ± 5,58 

%MG 18,63 ± 5,05 

MT 50L (s) 30,06 ± 1,33 

 

4.2.3. Variáveis 

A partir dos procedimentos de investigação (avaliação, hidrodinâmica e melhor 

performance competitiva aos 50 metros nas técnicas de crol, costas e mariposa), foram 

seleccionadas as seguintes variáveis dependentes: 

 

Variáveis Hidrodinâmicas – Coeficiente de Arrasto Hidrodinâmico, Força de 

Resistência Hidrodinâmica Activa, Velocidade Máxima e Potência Mecânica Propulsiva 

nas técnicas de Crol, Costas e Mariposa. 

 

Melhor Performance – MT 50m Crol, MT 50m Costas e MT 50m Mariposa. 

 

Como variáveis independentes foram seleccionadas: o género, o escalão competitivo e a 

técnica de nado. 
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5. Análise Estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada em três fases: 

 

1 – Estatística descritiva: análise de um parâmetro de tendência central – média 

aritmética – e um parâmetro de dispersão em relação a este – desvio padrão. 

 

2 – Estudo de associação de variáveis: realizada através da aplicação do coeficiente de 

correlação Produto-Momento de Pearson e do coeficiente de determinação (R
2
), que 

indica a variância da regressão das variáveis estudadas, ou seja, indica quanto da 

variação total é comum aos elementos que constituem os pares analisados. 

 

3 – Estatística inferencial: para efeitos de comprovação estatística das comparações 

efectuadas foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis, tendo sido usado o limiar de 

significância de 0,05 (p < 0,05). Este teste é uma alternativa não paramétrica à análise 

de variância simples. 

 

As três fases da análise estatística foram efectuadas com recurso ao software estatístico 

P.A.S.W 18.0. 
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Capítulo IV - Apresentação e Discussão dos Resultados 

1. Introdução 

Neste capítulo ir-se-á apresentar e discutir os resultados do estudo através de uma 

apresentação descritiva, comparativa e correlacional, focando a discussão na relação 

entre as variáveis. A discussão dos resultados será, sempre que possível, efectuada com 

base em estudos similares evidenciados pela literatura. 

2. Relação entre Variáveis Morfológicas e o Coeficiente de 

Arrasto 

Neste estudo 1 analisou-se a amostra de nadadores tendo em conta a sua especialidade 

técnica, ou seja, o estilo de nado que adoptaram aquando da aplicação do MPV. Alguns 

atletas nadaram dois e três estilos. 

 

Apresenta-se no Gráfico 3 o número de atletas avaliados por técnica de nado. 

 

Gráfico 3. Número de nadadores por especialidade técnica. 
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Como se pode observar, através do Gráfico 3, o estilo de nado mais representado foi o 

de Crol, seja nos rapazes ou nas raparigas, seguido pelo de Costas e o de Mariposa. 
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2.1. Perfil Morfológico 

Quadro 7. Perfil morfológico dos nadadores masculinos e femininos. 

 

Variáveis 

Morfológicas 

Masculino 

(n = 17) 

Feminino 

(n = 14) 

Idade (anos) 16,09 ± 1,51 14,45 ± 1,14 

Estatura (cm) 176,74 ± 6,44 163,49 ± 6,15 

Altura Sentado (cm) 90,52 ± 3,30 85,21 ± 2,99 

Envergadura (cm) 183,29 ± 9,54 167,99 ± 4,75 

Massa Corporal (Kg) 65,98 ± 6,82 52,92 ± 5,45 

CMI (cm) 86,22 ± 5,07 78,28 ± 4,99 

CMS (cm) 71,72 ± 4,07 65,47 ± 2,08 

DBA (cm) 39,92 ± 1,92 37,07 ± 1,28 

DBC (cm) 27,88 ± 1,03 26,53 ± 0,92 

Comp. Mão (cm) 19,52 ± 1,09 17,91 ± 0,86 

Largura Mão (cm) 8,71 ± 0,41 7,64 ± 0,27 

Comp. Pé (cm) 26,92 ± 1,44 24,49 ± 1,00 

Largura do Pé (cm) 9,94 ± 0,54 8,74 ± 0,56 

IEA 1,04 ± 0,03 1,03 ± 0,02 

IC 51,24 ± 1,62 52,15 ± 1,70 

IMS 40,54 ± 1,34 40,06 ± 0,98 

IMI 48,76 ± 1,62 47,85 ± 1,70 

IAI 69,94 ± 3,53 71,62 ± 2,90 

ILM 2,24 ± 0,08 2,35 ± 0,11 

ILP 2,71 ± 0,14 2,81 ± 0,14 

Endo 2,17 ± 0,60 3,13 ± 0,99 

Meso 4,32 ± 1,03 3,57 ± 0,90 

Ecto 3,49 ± 1,00 3,34 ± 1,15 

%MG 11,73 ± 3,23 19,17 ± 5,60 

PMG (Kg) 7,81 ± 2,56 10,19 ± 3,36 

PMLG (Kg) 58,16 ± 5,71 42,73 ± 4,95 

 

Como se observa no Quadro 7 a média de idades da amostra masculina foi de 16,09 ± 

1,51 anos, enquanto, que da amostra feminina foi de 14,45 ± 1,14 anos. Em relação à 

estatura, massa corporal, envergadura e %MG as médias dos rapazes situaram-se nos 

176,74 ± 6,44cm, 65,98 ± 6,82kg, 183,29 ± 9,54cm e 11,73 ± 3,23%, respectivamente. 

Para a amostra feminina as médias nas mesmas variáveis situaram-se nos 163,49 ± 

6,15cm, 52,92 ± 5,45kg, 167,99 ± 4,75cm e 19,17 ± 5,60%, respectivamente. 
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2.2. Coeficiente de Arrasto e Performance 

Quadro 8. Coeficiente de arrasto e performance dos nadadores masculinos e femininos nas diferentes 

técnicas. 

 

 Variáveis Masculino (M) Feminino (F) 

Crol 

M (n) = 17 

F (n) = 14 

CD 0,27 ± 0,09 0,25 ± 0,04 

MT 50m (s) 26,45 ± 1,76 30,18 ± 1,57 

Costas 

M (n) = 8 

F (n) = 7 

CD 0,33 ± 0,21 0,26 ± 0,06 

MT 50m (s) 30,19 ± 1,67 34,67 ± 1,41 

Mariposa 

M (n) = 10 

F (n) = 5 

CD 0,32 ± 0,08 0,27 ± 0,07 

MT 50m (s) 28,69 ± 1,91 32,93 ± 2,35 

 

No Quadro 8 são expostos os valores de coeficiente de arrasto para as técnicas de crol, 

costas e mariposa e os melhores tempos obtidos aos 50 metros nas respectivas técnicas.  

 

Os nadadores masculinos apresentaram um coeficiente de arrasto para a técnica de crol 

de 0,27 ± 0,09, ligeiramente superior aos valores apresentados pelas nadadoras para a 

mesma técnica, que por sua vez se situaram nos 0,25 ± 0,04. Os melhores tempos na 

prova de 50 L dos nadadores foram claramente inferiores ao das nadadoras, situando-se 

nos 26,45 ± 1,76s contra os 30,18 ± 1,57s, respectivamente. 

 

Para a técnica de costas, os valores de coeficiente de arrasto apresentados pelos 

nadadores masculinos foi de 0,33 ± 0,21, superiores aos valores apresentados pelas 

nadadoras (0,26 ± 0,06) para a mesma técnica. No que respeita aos melhores tempos na 

prova de 50 C os nadadores apresentaram tempos de 30,19 ± 1,67s, já as nadadoras para 

percorrer a mesma distância demoraram, em média, 34,67 ± 1,41s. 

 

Os valores de coeficiente de arrasto para a técnica de mariposa foram superiores na 

amostra masculina (0,32 ± 0,08) em relação à amostra feminina (0,27 ± 0,07). Os 

nadadores (28,69 ± 1,91s) são, em média, mais rápidos a percorrer a distância de prova 

de 50 M que as nadadoras (32,93 ± 2,35s). 
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2.3. Correlação entre Variáveis 

2.3.1. Técnica de Crol 

Quadro 9. Coeficientes de correlação e respectiva significância estatística entre as variáveis morfológicas, 

coeficiente de arrasto e a performance na técnica de crol. 

 

Variáveis 

Morfológicas 

Masculino Feminino 

CD MT 50L CD MT 50L 

Estatura    -,582(*) 

Altura Sentado    -,647(*) 

Envergadura    -,793(*) 

Massa Corporal    -,578(*) 

CMS    -,760(**) 

Comp. Mão ,582(*)   -,573(*) 

Comp. Pé    -,659(*) 

ILM ,550(*)    

PMLG    -,713(**) 

* p < 0,05 

** p < 0,01 

 

No Quadro 9 estão representadas as correlações entre as variáveis morfológicas e os 

valores de CD e entre a performance para a técnica de crol. Estão ainda assinaladas as 

diferenças significativas. Tendo em conta o género, evidenciam-se as seguintes 

correlações: 

 

Nadadores Masculinos (variáveis que se correlacionaram significativamente com): 

 

Coeficiente de Arrasto 

- Comprimento da Mão e ILM (ambas com um grau de associação moderado e positivo). 

 

Nadadores Femininos (variáveis que se correlacionaram significativamente com): 

 

Performance 

- Estatura, Altura Sentado, Envergadura, Massa Corporal, CMS, Comprimento da Mão 

e do Pé e PMLG (todas com uma correlação moderada e negativa). 
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2.3.2. Técnica de Costas 

Quadro 10. Coeficientes de correlação e respectiva significância estatística entre as variáveis 

morfológicas, coeficiente de arrasto e a performance na técnica de costas. 

 

Variáveis 

Morfológicas 

Masculino Feminino 

CD MT 50C CD MT 50C 

Envergadura   -,817(*)  

Massa Corporal   -,859(*)  

Comp. Mão   -,920(**)  

Largura Mão   -,846(*)  

Comp. Pé    -,933(**)  

Largura do Pé    -,773(*)  

IMS    -,798(*) 

ILM  -,864(**)   

Endo ,780(*)    

PMLG   -,856(*)  

* p < 0,05 

** p < 0,01 

 

No Quadro 10 estão expostas as correlações entre as variáveis morfológicas e os valores 

de CD e entre a performance para a técnica de costas. Estão assinaladas as diferenças 

significativas. Tendo em conta o género, evidenciam-se as seguintes correlações: 

 

Nadadores Masculinos (variáveis que se correlacionaram significativamente com): 

 

Coeficiente de Arrasto 

- Endomorfismo (com um grau de associação moderado e positivo). 

 

Performance 

- ILM (com um grau de associação forte e negativo). 

 

Nadadores Femininos (variáveis que se correlacionaram significativamente com): 

 

Coeficiente de Arrasto 

- Envergadura, Massa Corporal, Comprimento e Largura da Mão, Comprimento do Pé e 

PMLG (todas com uma relação forte e negativa) e Largura do Pé (com uma associação 

moderada e negativa). 

 

Performance 

- IMS (correlação moderada e negativa). 
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2.3.3. Técnica de Mariposa 

Quadro 11. Coeficientes de correlação e respectiva significância estatística entre as variáveis 

morfológicas, coeficiente de arrasto e a performance na técnica de mariposa. 

 

Variáveis 

Morfológicas 

Masculino Feminino 

CD MT 50M CD MT 50M 

ILM  -,835(*)   

* p < 0,05 

** p < 0,01 

 

No Quadro 11 estão representadas as correlações entre as variáveis morfológicas e os 

valores de CD e entre a performance para a técnica de mariposa. Estão ainda assinaladas 

as diferenças significativas. Tendo em conta o género, evidenciam-se as seguintes 

correlações: 

 

Nadadores Masculinos (variáveis que se correlacionaram significativamente com): 

 

Performance 

- ILM (com um grau de associação forte e negativo). 
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2.4. Discussão dos Resultados 

Através da avaliação morfológica realizada para a elaboração deste trabalho conclui-se 

que, em média, os nadadores são mais altos, mais pesados e possuem segmentos 

corporais mais compridos que as nadadoras. São classificados como ectomesomorfos, 

ou seja, manifestam uma tendência elevada para o desenvolvimento muscular com uma 

acentuada linearidade e apresentam valores de %MG inferiores e de PMLG superiores 

aos das nadadoras, que por sua vez são classificadas como mesomorfas equilibradas, já 

que exibem uma ligeira supremacia da mesomorfia em relação às outras duas 

componentes. 

 

De acordo com a literatura conclui-se que a caracterização morfológica, de ambos os 

géneros, apresenta vantagens para uma prestação motora de sucesso. Os nadadores 

parecem sair favorecidos por possuírem maior altura e segmentos corporais mais 

compridos, o que lhes confere uma vantagem mecânica, conduzindo-os a menores 

frequências de ciclo para uma determinada velocidade e, para além disso, reproduzem 

valores superiores nas variáveis relacionadas com a massa muscular, o que lhes confere 

a possibilidade de produzir grandes quantidades de energia num curto período de tempo 

e com isso atingir velocidades de nado mais elevadas.  

 

As nadadoras, por outro lado, apresentam como grande vantagem o valor de %MG e de 

PMG. Segundo a literatura as nadadoras, em média, têm maiores depósitos de gordura 

corporal quando comparados com os nadadores e sendo a gordura menos densa que a 

água (enquanto que músculos e osso são mais densos), confere-lhes uma maior 

capacidade de flutuação. Desta forma, as nadadoras necessitam de menos energia para 

manter o corpo numa posição o mais horizontal possível, conferindo-lhes assim uma 

vantagem hidrodinâmica durante o acto motor (menor valor de arrasto). 

 

Relativamente à performance competitiva evidencia-se que os nadadores apresentam 

uma prestação motora melhor que as nadadoras, para as três técnicas estudadas, uma 

vez que apresentam tempos mais baixos para a mesma distância de nado, ou seja, 

atingem velocidades de nado superiores. 
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Tendo em conta a caracterização morfológica e o facto de atingirem velocidades de 

nado mais elevadas, seria de esperar, para as três técnicas estudadas, que os valores de 

coeficiente de arrasto fossem superiores nos nadadores, uma vez que, o CD depende de 

um conjunto de factores, dos quais destacamos a velocidade e a forma/orientação do 

corpo relativamente à direcção do deslocamento. Essa evidência é verificada para as 

técnicas de crol e mariposa, porém, para a costas o CD foi superior no género feminino. 

 

A ordenação ascendente das três técnicas de nado estudadas segundo o CD foi igual em 

ambos os géneros: crol, costas e mariposa, porém nos nadadores masculinos a diferença 

entre costas e mariposa foi muito ligeira. Confirmam-se assim as evidências 

demonstradas pela literatura, quanto à comparação entre técnicas alternadas e 

simultâneas: (i) maior dispêndio energético nas técnicas simultâneas para uma mesma 

velocidade e consequentemente maior economia de nado nas técnicas simultâneas e (ii) 

menor resistência nas técnicas simultâneas. 

 

Relativamente à influência das variáveis morfológicas no coeficiente de arrasto 

hidrodinâmico, nas diferentes técnicas, salientam-se as reduzidas correlações 

significativas encontradas (crol: ILM e Comp. Mão no género masculino; costas: 

endomorfismo no género masculino e Mc, E, Comp. Mão, Larg. Mão, Comp. Pé, Larg. 

Pé, PMLG no género feminino). Estes resultados já eram esperados, uma vez que a 

literatura refere que as dimensões e formas do corpo influenciam sobretudo a resistência 

passiva e não a resistência activa (fortemente influenciada pela técnica de nado). 

 

Quanto às variáveis que mais se associam à melhor prestação competitiva nas diferentes 

técnicas de nado, foram basicamente as mesmas que a literatura refere como 

influenciadoras do rendimento no âmbito da NPD: estatura, envergadura, massa 

corporal, IEA, IMS, comprimento e largura da mão e ILM e ILP, PMLG. 

 

Pode-se então concluir que, embora não se possam estabelecer relações muito directas 

entre todas as características morfológicas e a prestação em natação, algumas delas são 

determinantes para o sucesso na modalidade. 
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3. Relação entre as Variáveis Hidrodinâmicas e a Performance 

Neste estudo 2, tal como no estudo 1, analisou-se a amostra de nadadores tendo em 

conta a sua especialidade técnica, ou seja, o estilo de nado que adoptaram aquando da 

aplicação do MPV. Alguns atletas nadaram dois e três estilos. 

 

Apresenta-se no Gráfico 4 o número de atletas avaliados por técnica de nado. 

Gráfico 4. Número de nadadores por especialidade técnica. 

 
Através do Quadro 4 constata-se que a técnica de crol foi a mais utilizada no protocolo 

MPV, tendo sido utilizada no protocolo por 45 atletas (23 masculinos e 22 femininos). 

A avaliação das características hidrodinâmicas nas técnicas de costas e mariposa 

apresentou igual número de atletas (21 no total de cada uma), tendo na amostra 

masculina uma proporção 11-13 e na amostra feminina 10-8, respectivamente   

 

Quadro 12 Melhor performance dos nadadores masculinos e femininos nas diferentes técnicas de nado. 

 

Através da análise do Quadro 12 pode-se constatar que para todas as técnicas de nado os 

nadadores apresentam melhores performances que as nadadoras e por sua vez, essas 

performances, em média, são superiores nos atletas mais velhos de ambos os géneros. 

Melhor Tempo aos 50 metros (s) Crol Costas Mariposa 

Masculino 
Juvenil 27,12 ± 0,67 31,05 ± 0,99 29,45 ± 1,20 

Sénior 25,46 ± 1,20 28,77 ± 1,09 27,12 ± 1,37 

Feminino 
Juvenil 30,72 ± 1,36 35,03 ± 1,16 34,33 ± 2,79 

Sénior 29,52 ± 1,15 33,31 ± 2,14 32,77 ± 1,57 
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3.1. Coeficiente de Arrasto Hidrodinâmico Activo 

Figura 3 – Variação, entre os diferentes grupos de nadadores estudados nas diferentes técnicas de nado, 

dos valores médios e respectivos desvios-padrão do coeficiente de arrasto. É também apresentado o 

significado estatístico das diferenças intrasexuais e intersexuais de médias (* = p ≤0,05)  

 
 

Na Figura 3 estão representadas as médias e respectivos desvios-padrão dos valores de 

CD nas técnicas de crol, costas e mariposa. Estão ainda assinaladas as diferenças 

significativas entre as médias existentes. Tendo em conta a técnica de nado, 

evidenciam-se os seguintes resultados de CD: 

 

Técnica de Crol: 

- Valores mais elevados nos nadadores séniores (0,31 ± 0,08); 

- Nadadoras juvenis apresentam os valores mais baixos (0,23 ± 0,03); 

- Os nadadores juvenis (0,24 ± 0,06) e as nadadoras seniores (0,24 ± 0,08) evidenciam 

valores semelhantes. 

- Diferença intrasexual de significado estatístico entre a amostra dos nadadores 

masculinos. 

 



  Apresentação e Discussão dos Resultados  

61 

 

Técnica de Costas: 

- Nadadores masculinos juvenis e seniores apresentam os valores mais elevados (0,33 ± 

0,26 e 0,33 ± 0,09); 

- Valores mais baixos exibidos pelas nadadoras séniores (0,24 ± 0,06); 

- Valores intermédios apresentados pelas nadadoras juvenis (0,28 ± 0,04). 

 

Técnica de Mariposa: 

- Nadadores séniores exibem os valores mais altos (0,35 ± 0,09); 

- Os valores mais baixos são apresentados pelas nadadoras séniores (0,26 ± 0,04); 

- Os nadadores juvenis masculinos (0,30 ± 0,06) e femininos (0,29 ± 0,10) evidenciam 

os valores intermédios. 

 

Diferenças Significativas entre Técnicas dentro do mesmo Escalão: 

- Diferença significativa entre as técnicas de crol e costas no escalão juvenil masculino. 
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3.2. Força de Resistência Hidrodinâmica Activa 

Figura 4 – Variação, entre os diferentes grupos de nadadores estudados nas diferentes técnicas de nado, 

dos valores médios e respectivos desvios-padrão do arrasto activo. É também apresentado o significado 

estatístico das diferenças intrasexuais e intersexuais de médias (* = p ≤ 0,05)  

 
 

Na Figura 4 estão representadas as médias e respectivos desvios-padrão dos valores de 

força de resistência hidrodinâmica activa, nas técnicas de crol, costas e mariposa. Estão 

ainda assinaladas as diferenças significativas entre as médias existentes. Tendo em 

conta a técnica de nado, exibem-se os seguintes resultados de FDa: 

 

Técnica de Crol: 

- Valores mais elevados apresentados pelos nadadores séniores masculinos (114,48 ± 

37,10N); 

- Valores mais baixos manifestados pelas nadadoras juvenis (46,33 ± 5,74N); 

- Valores intermédios expressados pelas nadadoras séniores (54,82 ± 13,53N) e 

nadadores juvenis (73,84 ± 20,08N), sendo superiores nos nadadores; 

- Diferença intrasexual de significado estatístico entre a amostra de nadadores 

masculinos; 
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- Diferenças intersexuais de significado estatístico entre os nadadores e nadadoras do 

escalão juvenil e do escalão sénior. 

Técnica de Costas: 

- Valores mais elevados apresentados pelos nadadores séniores masculinos (98,10 ± 

21,82N); 

- Valores mais baixos manifestados pelas nadadoras séniores (43,13 ± 11,26N); 

- Valores intermédios expressados pelas nadadoras juvenis (54,46 ± 26,40N) e 

nadadores juvenis (73,86 ± 51,88N), sendo superiores nos nadadores; 

- Diferença intersexual de significado estatístico entre os nadadores e nadadoras do 

escalão sénior. 

 

Técnica de Mariposa: 

- Nadadores séniores exibem os valores mais altos (112,42 ± 28,97N); 

- Os valores mais baixos são apresentados pelas nadadoras séniores (49,23 ± 10,55N); 

- Os nadadores juvenis masculinos (80,86 ± 19,33N) e femininos (54,55 ± 24,40N) 

evidenciam os valores intermédios, sendo de maior magnitude nos nadadores; 

- Diferença intrasexual de significado estatístico entre a amostra de nadadores 

masculinos; 

- Diferença intersexual de significado estatístico entre os nadadores e nadadoras do 

escalão sénior. 
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3.3. Velocidade Máxima 

Figura 5 – Variação, entre os diferentes grupos de nadadores estudados nas diferentes técnicas de nado, 

dos valores médios e respectivos desvios-padrão da velocidade máxima de nado. É também apresentado o 

significado estatístico das diferenças intrasexuais e intersexuais de médias (* = p ≤0,05)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 5 estão representadas as médias e respectivos desvios-padrão dos valores de 

Vmáx de nado, nas técnicas de crol, costas e mariposa. Estão ainda assinaladas as 

diferenças significativas entre as médias existentes. Tendo em conta a técnica de nado, 

exibem-se os seguintes resultados de Vmáx: 

 

Técnica de Crol: 

- Valores mais elevados apresentados pelos nadadores séniores masculinos (2,07 ± 0,06 

m.s
-1

); 

- Valores mais baixos manifestados pelas nadadoras juvenis (1,73 ± 0,08 m.s
-1

); 

- Valores intermédios expressados pelas nadadoras séniores (1,77 ± 0,07 m.s
-1

) e 

nadadores juvenis (1,98 ± 0,03 m.s
-1

), sendo superiores nos nadadores; 

 * 
 * 

 * 

 * 
 * 
 *  * 

 * 
 * 
 * 

 * 

 * 

 * 

 * 

 * 
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- Diferença intrasexual de significado estatístico entre a amostra de nadadores 

masculinos; 

- Diferenças intersexuais de significado estatístico entre os nadadores e nadadoras do 

escalão juvenil e do escalão sénior. 

 

Técnica de Costas: 

- Valores mais elevados apresentados pelos nadadores séniores masculinos (1,89 ± 0,13 

m.s
-1

); 

- Valores mais baixos manifestados pelas nadadoras juvenis (1,53 ± 0,08 m.s
-1

); 

- Valores intermédios expressados pelas nadadoras séniores (1,60 ± 0,06 m.s
-1

) e 

nadadores juvenis (1,74 ± 0,06 m.s
-1

), sendo superiores nos nadadores; 

- Diferença intersexual de significado estatístico entre os nadadores e nadadoras do 

escalão sénior. 

 

Técnica de Mariposa: 

- Nadadores séniores exibem os valores mais altos (1,94 ± 0,05 m.s
-1

); 

- Os valores mais baixos são apresentados pelas nadadoras juvenis (1,58 ± 0,06 m.s
-1

); 

- Os nadadores juvenis masculinos (1,83 ± 0,08 m.s
-1

) e femininos (1,61 ± 0,07 m.s
-1

) 

evidenciam os valores intermédios, sendo de maior magnitude nos nadadores; 

- Diferença intrasexual de significado estatístico entre a amostra de nadadores 

masculinos; 

- Diferença intersexual de significado estatístico entre os nadadores e nadadoras do 

escalão sénior. 

 

Diferenças Significativas entre Técnicas dentro do mesmo Escalão: 

- No escalão Juvenil masculino verificam-se diferenças significativas entre as técnicas 

crol – costas e crol – mariposa; 

- No escalão Sénior masculino verificam-se diferenças significativas entre as técnicas 

crol – costas e crol – mariposa; 

- No escalão Juvenil feminino verificam-se diferenças significativas entre as técnicas de 

crol – costas; 

- No escalão Sénior feminino verificam-se diferenças significativas entre as técnicas de 

crol – costas e crol – mariposa. 
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3.4. Potência Mecânica Propulsiva 

Figura 6 – Variação, entre os diferentes grupos de nadadores estudados nas diferentes técnicas de nado, 

dos valores médios e respectivos desvios-padrão da potência mecânica propulsiva. É também apresentado 

o significado estatístico das diferenças intrasexuais e intersexuais de médias (* = p ≤0,05)  

 
 

Na Figura 6 estão representadas as médias e respectivos desvios-padrão dos valores de 

Po de nado, nas técnicas de crol, costas e mariposa. Estão ainda assinaladas as 

diferenças significativas entre as médias existentes. Tendo em conta a técnica de nado, 

exibem-se os seguintes resultados de Po: 

 

Técnica de Crol: 

- Valores mais elevados apresentados pelos nadadores séniores masculinos (238,22 ± 

81,44W); 

- Valores mais baixos manifestados pelas nadadoras juvenis (80,12 ± 11,31W); 

- Valores intermédios expressados pelas nadadoras séniores (97,28 ± 26,23W) e 

nadadores juvenis (145,98 ± 39,60), sendo superiores nos nadadores; 

- Diferença intrasexual de significado estatístico entre a amostra de nadadores 

masculinos e femininos; 
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- Diferenças intersexuais de significado estatístico entre os nadadores e nadadoras do 

escalão juvenil e do escalão sénior. 

 

Técnica de Costas: 

- Valores mais elevados apresentados pelos nadadores séniores masculinos (183,78 ± 

38,81W); 

- Valores mais baixos manifestados pelas nadadoras séniores (68,92 ± 18,74W); 

- Valores intermédios expressados pelas nadadoras juvenis (81,98 ± 34,58) e nadadores 

juvenis (127,18 ± 84,78W), sendo superiores nos nadadores; 

- Diferença intersexual de significado estatístico entre os nadadores e nadadoras do 

escalão sénior. 

 

Técnica de Mariposa: 

- Nadadores séniores exibem os valores mais altos (218,22 ± 59,23W); 

- Os valores mais baixos são apresentados pelas nadadoras juvenis (79,80 ± 19,70W); 

- Os nadadores juvenis masculinos (148,31 ± 39,86W) e femininos seniores (86,85 ± 

42,07W) evidenciam os valores intermédios, sendo de maior magnitude nos nadadores; 

- Diferença intrasexual de significado estatístico entre a amostra de nadadores 

masculinos; 

- Diferença intersexual de significado estatístico entre os nadadores e nadadoras do 

escalão sénior. 
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3.5. Coeficientes de Correlação – Nadadores Masculinos 

3.5.1. Técnica de Crol 

Quadro 13. Coeficientes de correlação, de determinação e respectiva significância estatística entre as 

características hidrodinâmicas e a performance na técnica de crol. 

 

Pearson 

(R) 
Vmáx Po FDa MT 50L 

MT 50L 

R
2
 

CD ,418(*) ,926(**) ,945(**) -,515(*) 26,5% 

Vmáx  ,675(**) ,629(**) -,906(*) 82,1% 

Po ,675(**)  ,998(**) -,738(**) 54,5% 

FDa ,629(**) ,998(**)  -,700(**) 49% 

MT 50L -,906(*) -,738(**) -,700(**)   

              * p < 0,05 

                      ** p < 0,01 

 

Através do Quadro 12 constata-se que para a técnica de crol, todas as variáveis 

hidrodinâmicas se correlacionam significativamente com a performance. A variação da 

potência mecânica propulsiva é responsável por 54,5% da variação do melhor tempo 

aos 50 metros livres na amostra masculina.  

3.5.2. Técnica de Costas 

Quadro 14. Coeficientes de correlação, de determinação e respectiva significância estatística entre as 

características hidrodinâmicas e a performance na técnica de costas. 

 

Pearson 

(R) 
Vmáx Po FDa MT 50C 

MT 50C 

R
2
 

CD -,378 ,837(**) ,920(**) ,444 19,7% 

Vmáx  ,123 -,052 -,778(**) 60,5% 

Po 572(*)  ,983(**) -,030 0,09% 

FDa -,052 ,983(**)  -,161 2,6% 

MT 50C -,778(**) -,030 -,161   

* p < 0,05 

                      ** p < 0,01 

 

Para a técnica de costas, como se pode observar pela análise do Quadro 13, apenas a 

variável Vmáx se correlaciona significativamente com a performance. Para esta técnica a 

variação da potência mecânica propulsiva explica apenas 0,09% da variação da melhor 

prestação competitiva.  
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3.5.3. Técnica de Mariposa 

Quadro 15 Coeficientes de correlação, de determinação e respectiva significância estatística entre as 

características hidrodinâmicas e a performance na técnica de mariposa. 

 

Pearson 

(R) 
Vmáx Po FDa MT 50M 

MT 50M 

R
2
 

CD ,530 ,894(**) ,914(**) -,376 14,1% 

Vmáx  ,765(**) ,723(**) -,865(**) 74,8% 

Po ,765(**)  ,998(**) -,659(*) 43,4% 

FDa ,723(**) ,998(**)  -,611(*) 37,3% 

MT 50M -,865(**) -,659(*) -,611(*)   

* p < 0,05 

          ** p < 0,01 

 

No que diz respeito à técnica de mariposa, somente o CD não apresentou um grau de 

associação significativo com o melhor tempo aos 50 metros mariposa. A variação da 

performance na amostra masculina é explicada por 43,4% da potência mecânica 

propulsiva. 

3.6. Coeficientes de Correlação – Nadadores Femininos 

3.6.1. Técnica de Crol 

Quadro 16 Coeficientes de correlação, de determinação e respectiva significância estatística entre as 

características hidrodinâmicas e a performance na técnica de costas. 

 

Pearson 

(R) 
Vmáx Po FDa MT 50L 

 MT 50L 

R
2
 

CD -,105 ,732(**) ,813(**) -,378 14,3% 

Vmáx  ,531(*) ,399 -,638(**) 40,7% 

Po ,531(*)  ,988(**) -,717(**) 51,4% 

FDa ,399 ,988(**)  -,668(**) 44,6% 

MT 50L -,638(**) -,717(**) -,668(**)   

  * p < 0,05 

    ** p < 0,01 

 

Através do Quadro 15 constata-se que para a técnica de col na amostra feminina, 

somente o CD não possui um grau de associação com a performance significativo. A 

variação da performance é explicada por 51,4% da variação da potência mecânica 

propulsiva. 
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3.6.2. Técnica de Costas 

Quadro 17. Coeficientes de correlação, de determinação e respectiva significância estatística entre as 

características hidrodinâmicas e a performance na técnica de costas. 

 

Pearson 

(R) 
Vmáx Po FDa MT 50C 

MT 50C 

R
2
 

CD -,691(*) ,941(**) ,979(**) ,056 0,3% 

Vmáx  -,434 -,559 -,634(*) 40,2% 

Po -,434  ,989(**) -,134 1,8% 

FDa -,559 ,989(**)  -,042 0,2% 

MT 50C -,634(*) -,134 -,042   

  * p < 0,05 

  ** p < 0,01 

 

Relativamente ao desempenho na técnica de costas, a sua variabilidade é explicada 

somente por 1,8% da variabilidade da potência mecânica propulsiva. Por outro lado, 

somente a Vmáx apresentou uma correlação significativa com o melhor tempo aos 50 

metros costas. 

3.6.3. Técnica de Mariposa 

Quadro 18. Coeficientes de correlação, de determinação e respectiva significância estatística entre as 

características hidrodinâmicas e a performance na técnica de mariposa. 

 

Pearson 

(R) 
Vmáx Po FDa MT 50M 

MT 50M 

R
2
 

CD ,304 ,913(**) ,950(**) ,645 41,6% 

Vmáx  ,640 ,550 -,678 45,9% 

Po ,640  ,993(**) -,750(*) 56,3% 

FDa ,550 ,993(**)  -,721(*) 52% 

MT 50M -,678 -,750(*) -,721(*)   

    * p < 0,05 

           ** p < 0,01 

 

No que concerne à técnica de mariposa na amostra feminina as variáveis hidrodinâmicas 

potência mecânica propulsiva e força de resistência hidrodinâmica activa apresentaram 

um grau de associação significativo com a performance. A variação do melhor tempo 

aos 50 metros mariposa na amostra feminina é explicada por 56,3% da variabilidade da 

potência mecânica propulsiva.  
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3.7. Discussão dos Resultados 

A capacidade propulsiva é de fundamental importância para o nadador e depende 

principalmente do desenvolvimento das capacidades técnicas e das qualidades físicas 

que sustentam a expressão mecânica da força (Vilas-Boas et al. 2001). Neste sentido, a 

capacidade propulsiva é dependente da potência mecânica propulsiva, que 

resumidamente se dá pela interacção da força de resistência hidrodinâmica e a 

velocidade que o nadador é capaz de gerar para se deslocar no meio aquático, surgindo 

como uma importante competência para o sucesso na modalidade. 

 

Os resultados obtidos no nosso estudo evidenciam valores de Po (Figura 6) 

significativamente superiores nos nadadores em comparação com as nadadoras, o que 

significa, que os mesmos atingem velocidades mais elevadas mas, consequentemente, 

precisam de vencer valores mais elevados de resistência hidrodinâmica. Para tal, terão 

que apresentar níveis de força propulsora superiores, para que consigam acelerar os seus 

corpos dentro de água. Estas evidências foram comprovadas para todas as técnicas de 

nado analisadas no nosso estudo. 

 

No que respeita aos valores de Po, estes, tendem a crescer significativamente com a 

idade entre os nadadores do género masculino e apenas na técnica de costas esse 

crescimento não foi significativo. No grupo dos nadadores a técnica que apresentou 

valores de Po mais elevados foi a técnica de crol, seguida pela técnica de mariposa e 

costas. O mesmo não se verificou entre as nadadoras, uma vez que, para as técnicas de 

costas e mariposa os valores mais elevados de Po foram apresentados pelas nadadoras 

juvenis, apesar destas obterem performances inferiores às nadadoras séniores. Porém a 

mesma evidência significativa encontrada nos nadadores, é demonstrada nas nadadoras 

para a técnica de crol. 

 

Relativamente aos valores das médias de FDa à velocidade máxima de nado (Figura 4), 

para as três técnicas abordadas, verificou-se um aumento progressivo entre os diferentes 

escalões competitivos no grupo dos nadadores masculinos, porém, algumas diferenças 

não apresentaram significado estatístico, nomeadamente na técnica de costas. Por outro 

lado, no grupo das nadadoras os resultados obtidos não evidenciaram significado 
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estatístico e revelaram valores mais elevados de FDa nas nadadoras mais jovens para as 

técnicas de costas e mariposa. 

 

O crescimento de FDa com a idade já era esperado por duas razões: considerável 

desenvolvimento físico e biológico nomeadamente próximo-distal e em volume, 

principalmente, nos nadadores e aumento progressivo da velocidade de nado, o que 

implicará um aumento de FDa, já que este parâmetro varia sempre com a velocidade. 

 

Por seu lado, valores significativamente inferiores de FDa nas nadadoras são atribuídos 

às menores velocidades de nado, mas também a valores inferiores das dimensões 

corporais e, sobretudo, a uma maior flutuabilidade, conferida por valores de %MG 

superiores. Segundo a literatura os nadadores apresentam uma posição horizontal de 

nado inferior às nadadoras, visto apresentarem menores índices de flutuabilidade, 

justificados pelas diferenças a nível da composição corporal e consequentemente de 

densidade corporal. Assim, durante o nado, os nadadores apresentarão uma área de 

secção transversal superior, alcançando, deste modo, valores superiores de FDa.   

 

Por apresentarem um formato corporal mais hidrodinâmico que os nadadores, as 

nadadoras possuem coeficientes de arrasto inferiores para todas as técnicas estudadas. 

No entanto, apenas nos nadadores masculinos e para a técnica de crol se verificou uma 

correlação significativa entre os valores de CD e a performance, o que significa que o 

coeficiente de arrasto activo poderá ser principalmente influenciado pela técnica de 

nado em detrimento das dimensões corporais dos nadadores, tal como evidenciado pela 

literatura. A correlação identificada poderá dever-se a contactos indevidos do corpo com 

a água por parte dos nadadores durante a aplicação do MPV ou por índices técnicos de 

baixa qualidade. 

 

A razão pela qual os nadadores apresentam valores mais elevados de Po e de FDa que as 

nadadoras deve-se a uma magnitude superior de resistência que a água oferece ao seu 

deslocamento, fruto de velocidades de nado superiores e maiores dimensões corporais, 

sendo necessário para produzir aceleração a aplicação de valores de força mais elevados. 

O que significa que mesmo com uma produção de força menor, as nadadoras podem 

produzir maior potência mecânica propulsiva através de incrementos nos valores de 

velocidade e não de FDa. 
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Relativamente à superioridade dos valores obtidos de Po e a FDa nas técnicas de costas e 

mariposa pelas nadadoras juvenis que não retractam uma melhor performance, poder-

se-á dever ao nível técnico superior apresentado pelas nadadoras mais velhas, fruto de 

mais anos de treino e contacto com a modalidade. Caso estas nadadoras apresentem 

índices técnicos de maior qualidade, significa que possuem uma melhor eficiência de 

nado, ou seja, apesar da força aplicada ser maior, a resistência ao avanço também é 

grande, não transformando os aumentos de Po em deslocamentos eficientes. 

 

No que respeita à correlação de Po nas diferentes técnicas com a performance de nado, 

foram encontrados graus de associação altos e significativos nas técnicas de crol e 

mariposa, em ambos os géneros. Entre os nadadores masculinos a variabilidade da 

performance nas técnicas de crol e mariposa é explicada por 55% e 45% de Po, 

respectivamente. Para a amostra feminina os valores encontrados foram inferiores aos 

dos masculinos para a técnica de crol (51,4%), mas superiores para a técnica de 

mariposa (56,3%). Este aumento na técnica de mariposa pode dever-se à própria 

cinemática da técnica, caracterizada por grandes acelerações e desacelerações, fruto da 

descontinuidade das acções segmentares propulsivas e que diminuem as vantagens 

demonstradas outrora pelas nadadoras no que respeita à manutenção de uma posição o 

mais horizontal no plano de água. No entanto, percentagens desta magnitude levam-nos 

a considerar que a potência é de facto um parâmetro determinante nas provas de 

velocidade, nas técnicas de crol e mariposa, no grupo de nadadores por nós estudado. 

 

Relativamente à técnica de costas, as correlações encontradas não foram significativas 

em ambos os géneros, ou seja, para a amostra do nosso estudo, a potência não é um 

factor determinante da performance competitiva na técnica de costas. A capacidade de 

performance poderá, desta forma, ser mais influenciada pela técnica e/ou pela 

morfologia.      

 

Apesar das associações significativas da potência mecânica propulsiva com o 

rendimento, factores como a qualidade e o domínio técnica, a capacidade e aplicação 

específica das habilidades físicas desenvolvidas ao longo do processo de treino, bem 

como a experiência competitiva, constituem factores decisivos para um bom 

desempenho e devem ser tidos em consideração no momento destas avaliações. 
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Capítulo V – Conclusões e Recomendações 

As principais conclusões deste estudo foram: 

 

(i) As variáveis morfológicas que mais se associam com uma performance de nado 

de nível superior são as variáveis que conferem vantagens hidrodinâmicas e 

propulsivas à deslocação no meio aquático: massa corporal, envergadura, 

estatura, comprimento e largura da mão, peso de massa livre de gordura e os 

índices IEA, IMS, ILM e ILP. Porém a diferenciação consoante a técnica de 

nado não é fortemente evidenciada. 

 

(ii) Apesar de existirem algumas associações significativas com as variáveis 

morfológicas, estas não são suficientes para determinar a magnitude do 

coeficiente de arrasto activo, sendo este predominantemente influenciado 

pela técnica de nado. 

 

(iii) Os valores de Po, FDa e Vmáx são superiores nos nadadores masculinos e tendem 

a aumentar com a idade, exceptuando o caso das nadadoras juvenis para as 

técnicas de costas e mariposa, em que valores superiores de Po e FDa não 

retractam uma melhor performance, podendo significar uma falta de 

eficiência motora aliada a uma baixa qualidade técnica. 

 

(iv) Os valores de CD tendem a ser superiores nos nadadores, em comparação com as 

nadadoras, nas três técnicas estudadas, fruto da vantagem hidrodinâmica que 

estas apresentam. 

 

(v) A potência mecânica propulsiva é um parâmetro determinante na capacidade de 

velocidade de sprint nas técnicas de crol e mariposa, mas em costas não o é 

 

(vi) Considera-se o MPV como um método específico para a avaliação da potência e 

força específica dos nadadores. 
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No seguimento de algumas dificuldades e limitações sentidas no decurso da 

elaboração deste estudo, apresentaremos algumas sugestões para futuras 

investigações inseridas no âmbito do nosso tema. 

 

(i) Aumentar o número da amostra, especialmente nas técnicas de costas, mariposa 

e bruços. 

 

(ii) Aplicar o MPV várias vezes ao longo de uma época desportiva e em diferentes 

períodos de preparação. 

 

(iii) Associar o MPV à qualidade técnica, possivelmente com recurso a filmagem 

subaquática ou através da comparação com indivíduos não experts em NPD. 

 

(iv) Associar o MPV aos parâmetros bioenergéticos, nomeadamente, os relacionados 

com as competições de velocidade. 
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