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“No one ever succeeds without the help of others” (Abraham 2012) 
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Nota: O presente documento foi redigido ao abrigo do novo acordo ortográfico 
presente no sistema educativo desde 2011 
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Resumo  

 

Sendo um praticante frequente de um desporto náutico não motorizado, o 
propósito deste projeto surgiu de um modo quase natural. Têm sido testemunhadas 
situações nas quais banhistas se colocam em apuros, sendo por vezes socorridos por 
praticantes de surf, bodyboard, etc. Crê-se que na maioria dos casos a origem da 
situação está na atitude do banhista por não prestar a devida atenção a todos os avisos 
que lhe são dados, quer pelo Nadador Salvador (N.S.) quer pela informação gráfica 
disponível. A profissão de N.S. é alvo de várias críticas, crê-se injustas na maior parte 
dos casos. Estas críticas deveriam incidir nas leis e nas condições de trabalho a que 
estes profissionais estão sujeitos, adicionalmente, o material de salvamento tradicional 
em Portugal, em muitas concessões, encontra-se degradado e, principalmente, 
desatualizado face ao desenvolvimento tecnológico que atualmente vivemos. Em 
países nos quais a aposta é forte na área do salvamento em praias, existem 
normalmente motas de água ou barcos a motor para apoio ao N.S. nas situações mais 
adversas. Face a todas estas questões, julgou-se importante a conceção de um 
equipamento que facilite a missão dos N.S., principalmente em Portugal onde a 
extensão de praias é longa, conferindo ao produto descrito neste projeto um grande 
alcance, incluindo mercados internacionais, tendo em conta o número de turistas que 
Portugal recebe por ano junto à sua costa, lembrando também o facto de Portugal ser 
uma das etapas do circuito mundial de surf. Partilhando o mesmo tipo de dificuldades 
que o N.S. encontra quando vai ao alcance de um banhista, ou seja mover-se através 
da água, contra a ondulação e correntes, adicionalmente, percebendo-se o quanto 
dificulta a tarefa do N.S. lidar com o stress e pânico dos banhistas quando estão a ser 
socorridos, concluiu-se que com uma nova ferramenta de trabalho poderá evitar que o 
N.S. gaste forças desnecessariamente. Neste contexto o Design e o Design de produto 
têm um papel muito ativo. Sendo o equipamento alvo deste projeto destinado à 
locomoção por via marítima, as suas formas e acabamentos foram baseados nas 
tradicionais pranchas de surf e bodyboard, tal como nas pranchas que constituem 
atualmente os principais meios de salvamento, considerando-se todos os aspetos 
ergonómicos apropriados para o tema, com especial incidência nos fatores 
antropométricos da população portuguesa. Foi ainda considerada a opinião de um 
conjunto de shapers e N.S., recolhida quer através de testemunhos pessoais, quer 
através de um questionário, onde as suas opiniões sobre as questões envolventes da 
temática, depois de validadas, contribuíram para a realização de um modelo à escala 
real. Fundamentado nas diversas tecnologias atualmente existentes, este modelo servirá 
para recriar o conceito de prancha de resgate, neste caso, movida por um motor 
elétrico que possa ao mesmo tempo reduzir os esforços do N.S. e transmitir ao banhista 
uma sensação de segurança quando seguro e transportada por este. 

Palavras chaves: Design de Produto, Tecnologia, Nadador Salvador, Banhista. 
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Abstract  

 

Being a frequent practitioner of a non-motorized water sport, the purpose of this 
project arose in an almost natural way. Situations have been witnessed where bathers 
put themselves into trouble, sometimes being rescued by surfers, bodyboarders, etc. It 
is believed that in most cases the origin of the situation is the own attitude of the bather 
for not paying due attention to all provided warnings, either by the Lifeguards or the 
graphical information available. The profession of Lifeguard is commonly criticized, it 
is believed that unfairly in most cases. These critics should focus on laws and working 
conditions to which these professionals are bound to, and additionally it should be 
observed that the traditionally available rescue equipment in Portugal, in many 
beaches, is not on the most proper conditions and outdated compared to the actual 
technological development. In countries with a strong commitment on beach rescue, 
there are usually jet skis or motorboats to support the Lifeguards in the most adverse 
situations. Due to all these issues, it was deemed important the design of an equipment 
to facilitate the mission of Lifeguarding, especially in Portugal which has an extensive 
coastline, focusing the product described in this project to the most broad customer 
scope, including international markets, considering also the number of tourists that 
Portugal receives annually along its coast, remembering also the fact that Portugal is 
one of the stages of the world surfing circuit. Sharing the same kind of difficulties that 
the Lifeguard will find when rescuing a swimmer in trouble, moving through the water, 
against the ripple and currents, additionally, realizing how difficult is the task of a 
Lifeguard to deal with stress and panic when bathers are being rescued, it was 
concluded that a new working tool might prevent the lifeguarding activity to spend 
unnecessary strength. In this context, the Design and Product Design have a very active 
role. Being that the equipment of this project targets the transportation by sea, its 
characteristics were based on traditional surfboards and bodyboards as those, which 
are currently the main means of rescue, considering all the ergonomic aspects 
appropriate for the subject, with particular emphasis on anthropometric factors of the 
Portuguese population. It was also taken into consideration the opinion of a set of 
shapers and Lifeguards, collected through personal testimonies, as well as 
questionnaires, which, after being validated, contributed to build a full-scale model. 
Based on various current technologies, this model will recreate the concept of a rescue 
board, in this case, powered by an electric motor that can simultaneously reduce the 
efforts of the Lifeguard and transmit to the bather a sense of security when secure and 
transported by it. 

Keywords: Product Design, Technology, Lifeguard, Bather.  
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Titulo  

 
Body2rescue, Alternativa de equipamento para apoio ao Nadador Salvador e 

resgate a banhistas 

 

Introdução  

 
Desde o seu surgimento no planeta Terra que o Homem tem vivido em 

contacto e interagido com o mar, aventurando-se na descoberta e conquista de novos 
mundos. Sendo o mar um elemento da Natureza que desde sempre tem trazido 
respeito e temor aos homens, esta interação com os oceanos tem passado ao longo da 
história por várias fases. 

Outrora, o mar chegou a ser visto como um demónio que devorava os homens, 
caracterizado pelo exemplo histórico do Gigante Adamastor do Cabo das Tormentas. 
Com o dobrar deste Cabo, (alterando o nome para Cabo da Boa Esperança), novos 
mundos se abriram, permitindo ao homem perceber que o mar lhe traria proveitos 
maiores do que aqueles que obtinha nas terras dos países onde vivia. 

A par destes factos, o homem sempre percebeu ser biologicamente apto para 
caminhar sobre a terra porem, possuía grandes limitações dentro de água, 
principalmente comparando às espécies que habitavam os mares. Assim sendo, desde 
há muito que se tem aplicado no desenvolvimento para melhorar a sua locomoção 
neste meio, tendo apenas no início do século XIX sido por exemplo, mais desenvolvida 
a prática da natação, dos fatos de banho e outros apetrechos. 

Atualmente, vencidos os temores históricos sobre o mar, com a crescente 
procura das praias para o lazer e divertimento, houve necessidade de preparar novos 
tipos de profissionais, conhecidos como Nadadores Salvadores, para garantir a 
segurança destes banhistas que, principalmente em períodos de férias, vão à praia em 
maior número. 

A par do desenvolvimento e de toda a informação disponível atualmente, 
especialmente à entrada das praias, o homem não tem vindo a respeitar devidamente 
os cuidados a ter no mar, sendo que, segundo a Organização Mundial de Saúde 
(O.M.S) morrem anualmente nas praias mais de 450.000 pessoas vítimas de 
afogamento. Segundo as opiniões que se recolheram junto da maioria dos N.S., a 
maior parte destes afogamentos são fruto do comportamento de risco que alguns 
banhistas adotam, não só não obedecendo às indicações do N.S. como também 
desrespeitando as regras de sinalização. 

Crê-se ainda que, na perspetiva de Designer, os equipamentos que estão ao 
dispor dos N.S. para o salvamento a banhistas são, regra geral, precários e 
desatualizados face ao desenvolvimento que existe atualmente. A tecnologia, apesar de 
estar e proporcionar uma constante evolução, apresenta ainda no entanto para esta 
área fracos contributos. É um facto que o mar representa diversos perigos desde 
correntes, agueiros e ondulação, que para o ser humano são por diversas vezes difíceis 
de superar apenas através das suas competências em natação. 
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Por este facto, algumas praias de Portugal possuem meios tecnológicos mais 
avançados para salvamento como é o caso da mota de água. Porém esta faz parte do 
material complementar, ou seja não obrigatório, ficando a cargo do respetivo 
concessionário optar por esta via, ficando, naturalmente, mais caro à concessão possuir 
este dispositivo. Em Portugal é mais comum encontrar-se estas motas destinadas ao 
salvamento em praias da costa sul do que por exemplo, na Costa Oeste, dado que, por 
um lado as condições para entrar no mar são geralmente melhores na costa sul e 
também porque estas praias têm normalmente mais recursos financeiros disponíveis 
devido à maior quantidade de turistas durante o período de verão. 

Embora se considere a mota de água um meio eficaz no salvamento a banhistas, 
esta apresenta algumas limitações, tanto em preço como em usabilidade, sendo sem 
dúvida um equipamento difícil de transportar. Enquanto Designer e praticante de um 
desporto náutico não motorizado, crê-se ser possível a construção de um equipamento 
único que junte características que possam ajudar os N.S. a resgatar banhistas, de um 
modo mais seguro e rápido, contribuindo para uma redução do número de mortes por 
afogamento nas praias. 

 
Questão da investigação 

 
De que forma poderá o Design de Produto melhorar a eficácia dos 

equipamentos de socorro a vítimas no meio aquático? 

Sub-questões  
 

• Quais os fatores que mais contribuem para a eficácia do salvamento no meio 
aquático?   

• Poder-se-á encurtar o tempo de resgate de uma vítima na água?  
• Qual o equipamento de salvamento mais frequentemente usado pelo N.S. e 

porquê? 
• Quais as tentativas de evolução de equipamentos nesta área? 

 
 
 
Objetivos gerais  
 

Estabelecer a ligação entre o objetivo específico e as metodologias inerentes ao 
projeto no âmbito do Design de Produto, trazendo um contributo tanto para o Design 
como para a atividade dos N.S. 

 
Objetivo específico  
 

Criação de um produto movido a energia renovável que poderá potenciar um 
maior número de salvamentos em tempo reduzido face aos já existentes e que, simultaneamente, 
reduza o esforço do Nadador Salvador quando este entra em ação de resgate na água.  
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Para orientação deste projeto foram seguidas as vias tradicionais de uma 
dissertação, começando pela revisão literária. Foram revistas várias referências 
bibliográficas durante todo o processo, com especial incidência em documentos online 
como dissertações e teses, assim como simples documentos temáticos. Para a 
abordagem do tema em questão, foi constatada alguma dificuldade na obtenção de 
bibliografia adequada visto que, apenas sobre o surf, embora exista alguma bibliografia, 
é pouco relevante para o presente trabalho. O único livro que incidiu particularmente 
sobre o tema, foi o Manual do Nadador Salvador, cuja versão em formato impresso 
existe, mas ao qual se teve acesso apenas em formato pdf. Como adepto de um 
desporto náutico foi despertado o interesse por este tema, sendo verificado que 
também alguns dos bodyboarders e surfistas com os quais se partilham as ondas e a 
paixão pelo mar, fizeram já alguns salvamentos a banhistas menos prudentes. 

 
 
Desenho da investigação 

 
A proposta requer uma boa base teórica para a sua fundamentação e 

contextualização na temática. A crítica literária englobou a seleção, análise, e crítica 
do material reunido sobre este tema. Através desta, pretende-se definir os conceitos e 
contextos necessários para o desenvolvimento da pesquisa. Em simultâneo, recolhem-
se e analisam-se casos de referencia que possam contribuir para a investigação, 
contribuindo estes dois métodos para o Estado de Arte. Nesta fase foi usada uma 
metodologia de natureza não intervencionista.  

 
Para a segunda fase inicia-se o projeto, com base numa metodologia de caráter 

misto, com a comparação de casos de referência, entrevista a ex-profissionais da área 
do salvamento como outros especialistas, sendo que no caso dos N.S. foram ainda 
realizados inquéritos de caráter qualitativos, de forma a adquirir conhecimentos para 
conceber um protótipo modelo, fruto da constante pesquisa não podendo servir como 
teste real. Os especialistas (N.S.) poderão assim analisar o seu valor de mercado e 
fiabilidade, sendo que este só será interessante se o produto apresentar iguais ou 
melhores características que os já existentes no mercado. 

 
Chegando à conclusão, verifica-se a coerência com o título, define-se o 

contributo para o conhecimento e as recomendações para futuras investigações ou 
projetos.  
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Organograma 

 

Gráfico 1- Organograma  
Fonte: Baleia 2013 
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“Há mar e mar, há ir e voltar” (Alexandre O’neill) 
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1ª Parte - Estado da arte 
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Cap.1- Coabitação entre Homem e Mar 

 
1.1- O início 

Atualmente, ir à praia já se tornou uma prática comum. Normalmente, no verão, 
a atração da praia é pelo calor, lazer e por coincidir com as férias de trabalho, 
enquanto no Inverno se tende a ir à praia para quebra da rotina e do stress: para 
caminhar, para praticar desportos ou simplesmente para olhar, sendo a praia um local 
onde a força da natureza está em constante evidência. Embora a história relate que o 
Homem ao longo da sua vivência sempre habitou perto do mar, o simples ato de ir à 
praia ou o contacto com a água do mar, nem sempre foi uma prática comum.  

Segundo Diegues(1998), na maioria das vezes, o mar é visto ora como fator de 
contato, ora isolamento, dependendo do tipo de relação que as sociedades insulares 
mantêm com o exterior. (Matos & Vasconcelos 2007, p.69) 

Ir à praia está normalmente associado ao lazer, apanhar sol, praticar algum 
desporto aquático, sendo também um ato social, ou simplesmente para nadar, tendo 
sido este o primeiro motivo de procura das praias. Nadar, como se designa o meio de 
locomoção humano e animal no meio líquido, é algo que inicialmente o homem 
aprendeu para encurtar distâncias, tendo mais tarde aperfeiçoado e desenvolvido novas 
técnicas. A prática da natação foi inicialmente desenvolvida por soldados gregos e 
romanos como forma de preparação física, de forma a prevenir a atrofia muscular, 
tendo sido ainda os gregos o primeiro povo a ter uma cultura pela beleza do corpo1, 
fazendo da natação um dos seus exercícios mais importantes na busca pelo corpo 
perfeito. A popularidade da natação nessa época é evidenciada pelo seu povo, que, 
mesmo temendo a ira do Deus Poseidon, mostra a sua coragem e virilidade em 
enfrentar o mar e não pelo facto de associar a prática da natação ao lazer.  

 
Figura 1- O culto do banho  
Fonte: www.historiadomundo.com.br/upload/Banho%20-%20H%20DO%20MUNDO.jpg 
  

                                                
1 Após a Era Clássica, na Idade Média, as questões estéticas e o físico ficaram relegadas para segundo 
plano. Durante essa época, o corpo foi tratado pela sociedade de forma discreta, com todo o decoro 
exigido pelas crenças religiosas, e de acordo com as leis divinas. Apenas no Século XVIII, nos anos que se 
seguiram às Revoluções Francesa e Industrial, o corpo voltou a ter destaque no quotidiano do homem 
ocidental. 
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Segundo Corbin(1989)2, na civilização clássica grega, a prática de nadar no 
mar iniciou-se como uma prática higiénica, mito de limpeza e proteção dos poros da 
pele, proporcionados por Poseidon, Deus dos mares na cultura Grega. (Matos & 
Vasconcelos 2007, p.69) 
 

O povo Romano estabeleceu de igual modo laços com mar, embora diferentes 
dos gregos, incluindo a preparação física e o culto do corpo, entre as matérias do 
sistema educativo romano. Com a queda do império Romano, o contacto com o mar 
foi desaparecendo, criando-se um gradual distanciamento deste contacto, também por 
forte influência do cristianismo. (Matos & Vasconcelos 2007, p.69) 
 

O tempo livre, outrora usado na prática do lazer, era agora usado em práticas 
religiosas católicas. Nesse contexto, o banho no mar não era considerado uma boa 
atitude de um cristão, acreditando-se que a pressão e o calor das águas abriam os 
poros, neles penetrando, além do sal, as impurezas dos pecados do mar. O corpo não 
poderia ser exposto às influências nocivas do ambiente externo, passando a ser 
manifestado o sentido de limpeza nas roupas, e não no corpo, ao contrário dos povos 
gregos e romanos. O repúdio à água foi tão grande que foi estabelecida uma fobia pelo 
mar. O oceano era impróprio para a vida terrestre, pois era agora a residência dos 
“poderes do inferno” (Corbin 1989, p. 122). Corbin afirma que o domínio católico no 
período medieval vai marcar a rejeição do homem pelo mar. Rejeitava-se até as 
moradias à beira-mar, fruto da proximidade com os poderes ocultos do demónio, 
sendo também que a principal arma na difamação dos oceanos foi a Bíblia, onde se 
extraem citações sobre dilúvios que levam ao caos e desordem como objecto de 
punição por parte de Deus. (Matos & Vasconcelos 2007,p. 69) 
 

O período do Renascimento, aliado aos Descobrimentos, fez com que as 
crenças sobre mar fossem diminuindo, trazendo um novo olhar sobre os oceanos. O 
homem virou-se para o mar em busca de novas terras e produtos, aumentou o seu 
domínio das técnicas de navegação e os conhecimentos de natureza científica, como a 
forma dos oceanos ou a Lei da Gravitação Universal, que permitiu a explicação do 
fenómeno das marés, correntes e ondas a partir de equações de dinâmica, entre outros, 
(Mesquita 1994). Com a tendência da sociedade europeia em tornar-se crescentemente 
uma comunidade consumista, as zonas junto ao litoral foram cada vez mais 
preenchidas por habitantes, vendo nelas bons pontos estratégicos para os negócios. 
(Matos & Vasconcelos 2007,pp.70-71) 
 
  

                                                
2 Alain Corbin  é um historicista Francês, do séc. XIX, formado em Annales School. Os seus livros 
exploram histórias sobre os desejos masculinos, prostituição e experiência sensorial como cheiro e som. 



 
Body2rescue - Alternativa de equipamento para apoio ao Nadador Salvador e resgate a banhistas 

 
9 

O século XVIII trouxe uma rutura com a forma até então vigente de apreciar o 
mar e as suas praias. A principal mudança teve a ver com posição que até então se 
acreditava que Deus mantinha sobre a humanidade: Deus deixou de ser considerado 
como severo e punidor, passando a um Deus harmonioso. Sendo assim, o mar passou 
a ser algo que Deus criou, tal como o ser humano. 

 
Com o rompimento de preconceitos, e impulsionado pelas novas descobertas e 

inovações científicas, o período do Renascimento proporcionou também um grande 
avanço da medicina, movido por uma grande vontade de descobrir o corpo humano, 
procurando explicar as doenças através de estudos científicos e testes de laboratório. 
i.e. (História da Medicina 2011). Os médicos começaram por enumerar algumas 
faculdades terapêuticas do mar, nomeadamente a nível respiratório. Segundo 
Corbin(1989) afirma, foi o sucesso da teoria de Lavoisier (1783) que, insistindo sobre a 
importância do bem respirar, onde reforçou o papel da praia nos tratamentos 
terapêuticos. Mas ainda antes, em 1701, o médico inglês John Floyer3 já tinha prescrito 
aos seus pacientes banhos nas águas frias e salgadas do Canal da Mancha. Movido por 
um forte cariz religioso, este médico afirmava que a água salgada possuía poderes 
milagrosos. Mais tarde, em 1749, outro inglês, o doutor Richard Frewin4, receitou a 
primeira cura em banho de mar. As teorias sobre os benefícios no mar salgado eram a 
novidade da medicina na Europa. Em França e na Grã-Bretanha, distintas senhoras 
tomavam os seus banhos para curar doenças físicas e até psíquicas. Sessenta anos mais 
tarde, já existia no Velho Continente uma abundância de publicações e métodos para 
tratamentos em águas. (Silva 2005) 
 
 
1.2- Fato de banho 

 
Com o passar dos anos, as populações foram-se habituando às praias, 

encarando-as como um local que transmitia o bem-estar e não como um monstro que 
devorava homens, juntando à crença sobre o poder medicinal da água do mar. 
Adicionalmente às crenças da antiguidade, segundo Lima. L5, ainda se afirmava que a 
pele bronzeada era algo normalmente associado a classes mais pobres, como por 
exemplo os camponeses, resultante da exposição ao sol no trabalho nos campos.  
  

                                                
3 John Floyer (1649-1734) foi um dos médicos mais excêntricos de sua época. No entanto, publicou uma 
série de obras, que revelam a sua sensibilidade para a investigação científica pura. Ele tornou-se um 
crente, quase fanático, na hidroterapia, e nos benefícios de tomar banho e expressou esse ponto de vista 
tão vigorosamente que muitos de seus colegas médicos o ridicularizaram. 
 
4 Russell.R,(1771), publicou em 1750 na Universidade de Oxford uma dissertação "De Tabe Glandulari “, 
na qual recomenda o uso de água do mar para a cura de gânglios linfáticos aumentados. No volume é 
impressa uma carta dele para Richard Frewin, MD, sobre o uso de água salgada externamente na cura das 
glândulas tuberculosas, datada de Janeiro de 1752. 
 
5 Laura Ferrazza de Lima é mestranda em História pela UFRGS e pesquisadora de História da Moda.  
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O final do século XIX trouxe uma revolução de pensamento em diversas áreas. 
O próprio sol passa também a ser recomendado pelos médicos, ainda que em doses 
moderadas por desencadear a produção de vitamina D6 na pele. Com o progresso em 
larga expansão e o sistema de transportes a melhorar, o acesso a praias até então muito 
difícil foi melhorando, tornando o turismo junto ao litoral mais apetecível, tornando a 
“ida à praia”, numa moda, que culminou com a criação dos primeiros fatos de banho. 

 

 
Figura 2- Primeiros fatos de banho 
Fonte: www.modamanifesto.com/index.php?local=detalhes_moda&id=235 
 
 

É na Belle Époque7 que surgem os primeiros fatos de banho, uma espécie de 
macacão composto por uma calça e uma blusa. Com este novo vestuário surgem os 
intitulados “banhistas”, pessoas que tomavam banho nas águas frias do mar ou rios, e 
como consequência, voltou-se a adquirir o velho hábito de nadar: o homem, voltado 
para uma vida cosmopolita perde novamente o medo pelo mar. 

                                                
6 Vitamina D é essencial para o desenvolvimento normal dos ossos e dentes, atua também no sistema 
imunitário, no coração, no cérebro e na secreção de insulina pelo pâncreas. 
 
7 A Belle Époque foi um período de cultura cosmopolita na história da Europa, que começou no final do 
século XIX e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. A expressão também designa o 
clima intelectual e artístico do período em questão. Foi uma época marcada por profundas transformações 
culturais que se traduziram em novos modos de pensar e viver o quotidiano, foi considerada a era de ouro 
da beleza, inovação e paz entre os países europeus. Novas invenções tornavam a vida mais fácil em todos 
os níveis sociais. 
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Figura 3- Elizabeth Taylor  de maillot num filme em 1950 
Fonte: mdemulher.abril.com.br/blogs/famosas-na-moda/tag/elizabeth-taylor/ 
 
 

Nos anos 20, após a Primeira Guerra Mundial, houve por parte das mulheres 
um romper com velhos hábitos e costumes, seguindo a moda emergente, com cortes 
de cabelo mais acentuados e irreverentes e redução do tamanho das saias e outras 
peças, que se estendeu até aos fatos de banho. Contudo, o material destes era ainda 
um tecido bastante pesado feito em malha ou lã, que dificultava os movimentos e 
deixava a roupa pesada depois de molhada. Durante esta época começou a ser 
incentivada também a prática de desportos com aval médico, entre eles a natação. Esta 
exigia uma liberdade de movimentos maior face aos fatos de banho existentes. Face a 
esta nova realidade, as indústrias têxteis começaram a apostar na criação de fatos de 
banho mais leves e de menores dimensões, levando os fatos de banho comuns a um 
nível de tecido muito idêntico aos dos fatos de nadadores desportivos. Os anos trinta 
levaram o glamour do cinema para a beira da praia, marcando o início do luxo na 
Riviera Francesa. Os primeiros maillots mostravam a perna inteira, sendo um escândalo 
para a época, mas a coqueluche foram as calças pantalonas lançadas por Chanel para 
o lazer marítimo. (Lima 2011) 
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Figura 4- Striper Micheline Bernardini com o primeiro biquíni, em 1946 
Fonte: en.wikipedia.org/wiki/File:MichelineBernardini.jpg 
 
 

Porém a relação com os fatos de banho não foi totalmente aceite na sociedade. 
As leis impediam o uso de fatos de banho fora das praias, piscinas e outros lugares 
destinados à prática da natação, a proibição era rigorosa e sujeita a intensa 
fiscalização, a cargo dos agentes de segurança pública e da autoridade marítima, 
dentro das respetivas áreas de jurisdição. O ato considerado irresponsável e atentatório 
à dignidade humana que era o uso de fatos de banho escandalosos ou fora do lugar 
apropriado, levava a um outro ato redentor, revertendo o produto das multas para o 
fundo de socorro a náufragos. Contudo, a batalha entre a inibição do corpo e a 
exibição deste não acabaria por aqui, iria ser lançado um produto que iria romper com 
todas as boas regras da moral e bons costumes da época, que no fim culminou com a 
desinibição do corpo e o disfrute do verdadeiro conceito “ir à praia”. 
 
“Em 1946 o corpo feminino conquistou mais liberdade com um pedacinho de pano 
que revolucionaria o comportamento e a moda no mundo inteiro: o biquíni.”(Sayuri 
2010)  
 
 

Em 1946 surge o “biquíni”8, impulsionado pelas novas tendências da moda. Foi 
criado pelo estilista Louis Réard, inspirado noutro estilista, Jacques Heim, algo que no 
contexto histórico não foi bem visto dado que rompeu com a noção vigente do civismo 
da época ao expor o corpo humano a um Nu de 90%.  

 
Devido ao choque de costumes, a sua aceitação não foi pacífica. Com efeito, as 

modelos da época não queriam usar o biquíni, receando ser alvo de represálias, tendo 
sido uma stripper, Micheline Bernardini, a romper com os preconceitos e a vestir pela 
primeira vez, no dia 5 de Julho de 1946 o famoso e ultrajante biquíni. Nos anos 
seguintes este foi adquirindo novas adeptas, contando também com a grande ajuda de 
atrizes famosas da época para a sua aceitação, sendo no entanto integrado na 

                                                
8 A invenção foi batizada com este nome porque Louis acreditava que o efeito seria tão explosivo quanto 
a bomba nuclear que, em fase de testes, caiu numa ilha do arquipélago da Micronésia, Atol Bikini, que 
inspirou o estilista ao ver os habitantes de Bikini serem tratados nus, apenas com folhas de jornal a cobrir 
as suas partes íntimas. 



 
Body2rescue - Alternativa de equipamento para apoio ao Nadador Salvador e resgate a banhistas 

 
13 

sociedade como item básico apenas nos anos 70. Desde então, o seu sucesso 
alavancou toda uma nova era de fatos de banho, que aliados à tecnologia emergente 
criaram novos hábitos junto as praias, entre eles, os desportos aquáticos que 
conhecemos até hoje, entre os quais a natação livre.  

 
 
1.3- Natação  

 
Natação é o meio de locomoção usado no meio aquático, usado inicialmente 

pelo homem como meio de sobrevivência quando necessitava de fugir a animais ou 
mesmo para os caçar e ainda para encurtar distâncias. Atualmente a natação, nas suas 
várias modalidades, pode ser vista como lazer ou desporto, sendo também utilizada 
para salvar pessoas de um possível afogamento. Diversos animais possuem a natação 
por instinto, como é o caso do homem: nos mamíferos este nado por instinto recebe o 
nome de Natação Padrão ou “nadar à cão”. 

 

Figura 5- Prova de natação no mar, (Xterra Swim Challenge), foto de Marcio Rodrigues 
Fonte: acritica.uol.com.br/craque/XTerra-swim-challenge-chega-Ilhabela_0_329967027.html 

 
 
Antigamente, nadar era considerado uma arma que o ser humano dispunha 

para sobreviver. Entre os gregos, o culto da beleza física fez da natação um dos 
exercícios mais importantes para o desenvolvimento harmonioso do corpo. Em Roma, 
a natação também configurava um método e preparação física do povo, incluído no 
sistema educacional romano. Era praticada em termas, construções sumptuosas onde 
ficavam as piscinas.  

 
Com a queda do império Romano, a natação foi desaparecendo até a Idade 

Média devido às várias crenças católicas que, aliadas às doenças altamente contagiosas 
da época, consideravam a água um fator de disseminação de epidemias. No 
Renascimento, algumas dessas falsas noções perderam o seu crédito, surgindo várias 
piscinas públicas, sendo a primeira construída em Paris, no reinado de Luís XIV.  
A natação começou por ser difundida apenas após a primeira metade do século XIX. 
Com o tempo, a modalidade ganhou contornos de desporto, através de disputas locais, 
que foram adquirindo adeptos ano após ano, surgindo deste modo sob forma de 
organização no século XIX, quando foi fundada a National Swimming Society, em 
Inglaterra. Foram os ingleses que criaram as primeiras regras das competições e as 
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puseram em prática em torneios, tendo mais tarde criado vários estilos de natação, 
entre eles o mais famoso, Crawl, que ainda hoje é o estilo mais usado pelas pessoas em 
natação livre, e também o mais rápido, do qual os nadadores salvadores se servem 
recorrentemente para chegar a uma vítima. Atualmente a natação é praticada em 
quatro estilos: Crawl, Costas, Mariposa e Bruços. No âmbito mundial, quem controla a 
natação é a FINA (Federação Internacional de Natação Amadora). A aceitação da 
modalidade foi tanta que a natação foi incluída nos primeiros Jogos Olímpicos 
modernos, em 1896, em Atenas, na Grécia. Na época, a competição era disputada em 
mar aberto, com menores condições de segurança que nos dias atuais. (Criss 2007) 
 

Em Portugal, a prática da natação aparece no início do séc. XX, iniciando-se 
em pequenos torneios de verão nas praias mais frequentadas do país. Em 1902 o 
Ginásio Clube Português fundou na Trafaria uma escola de natação, e quatro anos mais 
tarde, realizou-se a primeira prova de natação, da meia milha, na baía do Alfeite, para 
disputar a taça D. Carlos.  
 
“É pois natural que o primeiro registo de apoio a banhistas conste do relatório da 
comissão central de 1909 e refira a praia da Trafaria, onde parece ter nascido a 
modalidade da natação no nosso país. Nele se cita que, para evitar acidentes marítimos, 
se vai montar um sistema de vigilância com uma embarcação que percorrerá a praia 
durante os banhos. ”(Menino 2010). 

 

 
Figura 6- Imagem referente ao filme Maria do mar, de José Leitão de Barros, Nazaré, em 1930 
Fonte: mubi.com/films/maria-do-mar 
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1.4- Culto do Corpo 

 
A origem do culto do corpo remonta à Antiguidade. Os gregos acreditavam que 

a estética e o físico eram tão importantes quanto o intelecto na procura pela perfeição 
– pensamento traduzido na frase “mens sana in corpore sano” (mente saudável em 
corpo são) e na própria história dos Jogos Olímpicos. Na Idade Média, as questões 
estéticas e o físico ficaram relegados para segundo plano. Matos & Gentile(2004) 
afirmam que, na Idade Média, a nudez sofreu uma repressão severa. Nessa época, o 
corpo, devido à forte crença religiosa, foi abafado pela sociedade de forma discreta, de 
tal forma que, de acordo com estes autores, o imperador romano Teodósio, convertido 
ao cristianismo, proibiu os Jogos Olímpicos, vendo neles uma "manifestação pagã" e 
considerando um pecado a exibição dos corpos nus dos atletas. 

 
As mudanças operadas ao longo do tempo, com especial incidência no século 

XX, quanto aos hábitos do lazer, nos quais se inclui a estreita relação com as praias, 
quebraram históricos preconceitos em relação ao corpo, que durante muito tempo foi 
de certa forma ocultado ou exposto de forma muito recatada.  

 
Atualmente, a mudança operada nas mentalidades e conceitos, principalmente 

a partir do período Pós Segunda Guerra Mundial, potenciado pelo cinema, 
desenvolvimento industrial, moda, marketing e publicidade conduziu a uma tendência 
quase inversa de exibição corporal, através do cuidar da forma física e da sua imagem, 
de uma forma nunca antes constatada. Até o “bronzear” a pele, outrora atributo de 
classes mais desfavorecidas é visto atualmente como indicador de boa aparência e 
saúde. Com a pressão dos ideais de beleza impostos pela indústria da moda e 
alimentados pelos media, a valorização do corpo perfeito tornou-se uma obsessão 
global. 

 
Giddens (1997), afirma que já no início do século XX, se aponta para um ideal 

de magreza sobre um corpo “gordo”, onde a indústria alimentar tem um papel 
determinante no sentido de patrocinar este movimento com mais variedade de 
produtos. A partir dos anos 50, houve uma expansão do tempo de lazer que, agregado 
à explosão publicitária e atividade desportiva e ainda a outros fatores como férias 
remuneradas e a melhoria de acessos a praias, levou a que fosse incorporado um novo 
conceito de férias de verão, onde a exposição do corpo ocupa lugar central. (Castro 
2004). 
 

  
Figura 7- Estátua de David. 
Fonte: mondayacademia.files.wordpress.com/2012/04/belly.jpg?w=630&h=425  
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Cap.2- Desportos Náuticos 

 
Estando consolidada a relação entre Homem e mar, especialmente nos finais do 

séc. XX, surge também um novo conceito impulsionado pelas novas tecnologias, os 
desportos aquáticos, baseados principalmente em apoios motorizados e com auxílio de 
prancha ou equipamento especializado para as diferentes vertentes do desporto. Nos 
desportos motorizados pode-se referir entre os mais populares, Moto de água, 
Wakeboard, Ski Aquático, Kneeboard, Parasailing, que têm a particularidade de serem 
desportos caros em relação aos não motorizados, e geralmente associados às 
concessões de praias, com fins lucrativos, de forma a promover a atração de banhistas. 
Como desportos aquáticos não motorizados podemos referir o Surf, Bodyboard, 
Windsurf, Canoagem, Skimi, Kitesurf entre outros, disponíveis a preços bastante mais 
acessíveis, requerendo no entanto um maior esforço aos seus praticantes. 

Para os casos de estudos deste projeto far-se-á referência aos desportos não 
motorizados já referidos, entre eles os mais conhecidos e usados nas praias, Surf, 
Bodyboard(Bb), Canoagem, e Windsurf. 

 
 

2.1- Surf e Bodyboard 

 
Surf e Bodyboard são desportos algo semelhantes, distinguindo-se um do outro, 

mesmo para leigos no assunto, pelo facto de o primeiro se praticar de pé sobre a 
prancha e o segundo deitado. Porém, não são apenas essas as diferenças. Entende-se o 
Bb como um desporto de projeção, no qual o atleta tenta adquirir a maior velocidade 
possível de forma a executar uma manobra, sendo na maioria das vezes projetado para 
a frente da onda; enquanto o Surf é um desporto sobretudo de equilíbrio e slalom9, no 
qual o atleta tem um take-off10 mais lento que no Bb, mas ganha mais velocidade ao 
dropar11 a onda. Como consequência costuma até ganhar maior velocidade que a 
onda e ter de voltar para trás, podendo este movimento ser considerada uma manobra.  

 

 
Figuras 8- Bodyboarder e Surfista  
Fonte: likebodyboard.com/noronhaambiental/2012/02/23/highlights-1-noronha-ambiental-bodyboard-pro-
2011; www.itapuamaclicks.com.br/p/surf.html 
 

 
 

                                                
9 Slalom significa andar em zigzag.  
 
10 Take-off é modo como o surfista passa da posição “deitado” à posição “em pé” para apanhar a onda.  
 
11 Dropar é o termo usado no surf enquanto o surfista desliza sobre a onda.  
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Segundo Warshaw(2003), o capitão inglês James Cook, que deu início à 
colonização europeia das ilhas do Pacífico, chegou ao Havai em 1778 onde um viu 
um homem a apanhar uma onda, em cima de uma prancha, sendo o primeiro europeu 
a presenciar e a escrever sobre Surf.  

 
O reconhecimento mundial ocorreu com o campeão olímpico de natação e pai 

do Surf moderno, o havaiano Duke Paoa Kahanamoku. Ao vencer os jogos de 1912, 
em Estocolmo, o atleta afirmou ser um surfista e como consequência passou a ser o 
maior divulgador deste desporto no mundo. O Surf é conhecido na Polinésia como o 
desporto dos Deuses, porque apenas os reis podiam apanhar as ondas de pé. Aos 
súbditos restava praticar o surf deitado, uma espécie de Bb, tendo possivelmente sido 
este facto que despoletou toda a rivalidade entre os dois desportos. Curiosamente, 
sendo o Surf conhecido como o herdeiro direto da tradição polinésia onde pessoas 
deslizam sobre o mar e sobre as ondas, afirma-se que Bb é contudo, o mais parecido 
com esta tradição. Os Polinésios usavam uma prancha curta e larga de madeira 
chamada Paipo, sobre a qual se colocavam para aproveitar a força das ondas.(Silva & 
Matos 2012) 

 
Em 1971,Tom Morey, surfista e engenheiro residente em Laguna Beach 

(Califórnia), baseou-se na prancha Paipo para projetar o seu modelo Boogie Board 
(futura Bodyboard), prancha essa com um design moderno, flexível e resistente, feita de 
materiais sintéticos e mais baratos do que as pranchas de surf. Estas características, 
juntamente com o facto de o treino e a prática desta modalidade ser mais fácil a níveis 
amadores, tornou esta nova vertente desportiva amplamente aceite. 
 

Nota: Estas duas práticas desportivas serão posteriormente detalhadas, por 
conterem informações técnicas e a nível de design aplicadas no presente projeto. 
 

2.2- Canoagem/Caiaque  

 
Canoagem é o nome da atividade onde o desportista se senta sobre uma 

pequena embarcação e utiliza remos para se movimentar sobre água. A canoa 
tradicional é um objeto de madeira ou feito com peles de animais que existe há mais 
de quatro mil anos, utilizado pelos povos indígenas como meio de transporte e um dos 
principais meios de colonização por toda América. 

 
Contudo a prática desta modalidade no mundo moderno deve-se ao inglês John 

McGregor que, depois uma passagem pelos Estados Unidos, resolveu criar uma canoa, 
para a qual conseguiu atrair a atenção global, fundando o primeiro clube de Canoagem 
em 1865, em Londres. Com um crescente interesse por este tipo de objetos flutuantes, 
a modalidade passou a constar no programa dos Jogos Olímpicos em 1960. As canoas 
atuais são imitações das suas antecessoras, sendo que atualmente os materiais com que 
são produzidas fazem toda a diferença: são mais leves, feitas em PVC, fibra de vidro, 
fibra de carbono e algumas já com aplicações em cortiça. Todas estas inovações na 
Canoagem causaram o surgimento de várias modalidades, com um novo tipo de 
designação para este meio de locomoção, como, por exemplo, o caiaque.  

 
Embora o seu nome tenha sido já dado por tribos do Ártico, o seu nome sempre 

foi associado a “canoa”, sendo que cada embarcação apresenta algumas variantes, 
conforme as modalidades. De modo geral, as canoas são objetos maiores, pelo que 
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transportam maior número de pessoas, sendo por este facto frequentemente usadas no 
turismo. Os caiaques apresentam, regra geral, dimensões reduzidas, usados 
normalmente para manobras e, ao contrário das canoas, não possuem apoio para 
remos, nem apresentam nenhum ponto de orientação. As canoas possuem geralmente 
um remo com pá única, enquanto os caiaques têm remos de pá dupla. Outra diferença 
é que a carlinga da canoa é aberta, enquanto a do caiaque é coberta. Contudo, com os 
avanços técnicos nestas áreas, estes conceitos foram misturados, passando a ser 
normalmente associado a canoas o lazer e turismo e a vertente mais desportiva a 
caiaques. (Kohen 1989)  

 

 
Figura 9- SurfKayak e Waveski 
Fonte:jacksonkayak.com/blog/2011/03/27/25th-santa-cruz-surf-kayak-festival; 
pantinesdistinto.wordpress.com/tag/waveski/ 
 
 

Os caiaques ficam mais próximos da água, criando menor resistência ao vento, 
o que lhes confere maior velocidade. O remo de pá dupla é mais eficiente, a posição 
baixa do remador requer menos tempo e menor necessidade de movimento para levar 
o remo à água, pelo que com estes remos se despende menor tempo a remar. Assim, 
entende-se que, de modo geral, os caiaques são mais rápidos que as canoas, embora 
esta realidade também dependa da habilidade do remador do caiaque. Os caiaques 
são, por outro lado, muito mais difíceis de controlar por principiantes. Como as canoas 
são mais largas e têm maior superfície de contacto com a água, são mais estáveis e 
deslizam melhor em linha reta e em águas calmas. (HowStuffWorks 2011) 
 

O caiaque que se pretende referenciar é o “Surfkayak” e “Waveski”, fruto do 
cruzamento entre o surf e a canoagem. Nestas modalidades, as águas turbulentas são 
tanto uma paixão como um desafio, nas quais os canoístas desbravam rios e quedas de 
água com a mesma intensidade que um surfista se movimenta nas ondas mais 
portentosas. Segundo algumas sítios online estrangeiros dedicadas ao Surfkayak, este 
terá surgido nos anos 30 do séc. XX na Austrália, embora a sua origem, tal como a do 
próprio caiaque não estejam totalmente determinadas. Porém, foram testemunhados 
alguns salva-vidas em praias australianas e sul-africanas que se faziam transportar em 
caiaques para supervisionar algum possível afogamento. Aos poucos, foram estes 
mesmos vigilantes das praias que começaram a investir numa radical progressão das 
suas embarcações.  
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Encurtaram-nas, adaptaram-nas às ondas e conceberam-nas à semelhança de uma 
prancha de surf/longboard, no entanto, em vez de surfarem em pé, passeavam pelas 
ondas sentados a bordo de um Surfkayak. Depois, foram as sucessivas evoluções 
técnicas que deram origem aos mais variados modelos, desde os sit-in (caiaques 
fechados), passando pelos Waveski, modelos mais aproximados do surf, e aos sit-on-
top (caiaques abertos). (Abreu 2006) 
 
 
2.3- Windsurf 

 
Pode afirmar-se que o windsurf é uma vertente do surf, resultado da junção de 

uma prancha de surf com um barco à vela. Os seus inventores foram o casal Newman 
e Naomi Darby. Newman, velejador, e Naomi, canoísta, desenvolveram o primeiro 
protótipo em 1963, incentivados pelo desejo de Naomi em possuir uma vela na sua 
canoa com o fim de se deslocar mais rapidamente sobre a água. Contudo, o casal não 
foi feliz na recetividade da sua criação dado que, apesar de um bom investimento 
realizado, a burocracia envolvente e os custos associados fizeram com que desistissem 
antes de conseguirem patentear o invento. Foram Jim Drake, engenheiro aeroespacial, 
e o velejador, surfista e o empresário Hoyle Schweitzer, baseados no conceito dos 
Darby, e com superiores recursos financeiros, que no final de 1968 patentearam o 
equipamento, surgindo assim a modalidade do Windsurf. No início, um dos problemas 
para concretizar a ideia estava em como conciliar o movimento da vela com a direção 
da prancha, até que perceberam que qualquer barco poderia ser controlado sem o uso 
do leme, somente com a ação da vela, e que uma prancha de surf pode ser direcionada 
apenas com a ação do movimento do corpo. (Rodrigo 2008) 

 
  Com esses conceitos em mente, Drake ficou responsável pelo desenvolvimento 
da vela e Schweitzer pelo shape e tamanho da prancha. A primeira prancha de 
Schweitzer, chamada SK-8s, foi feita em fibra de vidro. No entanto, sendo esse tipo de 
material considerado excessivamente dispendioso na época. Schweitzer deparou com 
um polietileno da Dupont, utilizado na construção de discos voadores “Frisbee”, que 
se mostrou ideal para a construção de sua prancha de Windsurf. Foi no entanto na 
década de 70 que este projeto ganhou novo fôlego, quando a Tencate, empresa do 
sector Têxtil, comprou a licença para fabricar o Windsurf na Holanda. (Rodrigo 2008) 
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Figura 10- Windsurf, foto de Qumana 
Fonte: h2ofoto.blogspot.com/2007_02_01_archive.html 
 
 

A modernização dos equipamentos, na década de 80, fez com que as pranchas 
evoluíssem em distintas modalidades. Foram criadas pranchas direcionadas para 
velocidade e outras para manobras, um pouco à semelhança das canoas. A sua 
principal contrapartida seria a sua experiência para novos utilizadores. Para além de 
ser um desporto caro relativamente ao surf e ao bodyboard, a sua aprendizagem e 
prática são bastante difíceis sem ensinamentos básicos.  
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Cap.3- Segurança nas praias 

3.1- Nadador Salvador (N.S.)  

 

 
Figura 11- Nadador salvador 
Fonte:p3.publico.pt/actualidade/sociedade/3538/crise-leva-licenciados-procurar-trabalho-como-
nadadores-salvadores?page=0. 
 
O caso português 

 
O naufrágio junto à costa sempre preocupou as Nações Marítimas. Os 

naufrágios ocorridos no século XVIII e princípios do século XIX impressionaram os 
povos civilizados e despertaram os sentimentos humanitários que deram origem a um 
movimento de solidariedade humana que se concretizou com a criação de instituições 
particulares, cujo objetivo era o salvamento de náufragos. Por ordem do Rei D. Miguel 
foi criada, em 1828, em São João da Foz do Douro, a Real Casa de Asilo dos Náufragos, 
destinada a casa de abrigo para náufragos salvos. O Real Instituto de Socorros a 
Náufragos foi criado por Carta de Lei de 21 de Abril de 1892, mantendo-se como 
presidente a sua fundadora, a Rainha Dona Amélia, até à implantação da República em 
5 de Outubro de 1910, passando então a designar-se por Instituto de Socorros a 
Náufragos. O I.S.N.12 teve início como uma organização privada, sob égide da Marinha 
de Guerra, formada por voluntários. 
  

                                                
12 O I.S.N. (Instituto de Socorro a Náufragos) é um organismo com fins humanitários que exerce as suas 
funções em tempo de paz ou de guerra, assistindo igualmente qualquer indivíduo, indistintamente da sua 
nacionalidade ou qualidade de amigo ou inimigo. 



 
Body2rescue - Alternativa de equipamento para apoio ao Nadador Salvador e resgate a banhistas 

 
22 

Devido a dificuldades de fundos e de pessoal para as suas embarcações salva-vidas, o 
I.S.N. passou, no dia 1 de Janeiro de 1958, a ser um organismo do Estado na 
dependência direta da Marinha, tutelado pela Direcção-Geral da Autoridade Marítima, 
dotado de autonomia administrativa e com a atribuição de promover a direção técnica 
respeitante à prestação de serviços com vista ao salvamento de vidas humanas nas 
áreas de jurisdição marítima. (Menino 2010)  

  
 

 
 

Figura 12- Posto para N.S. 
Fonte:1.bp.blogspot.com/_vF_XplXnprM/S-
8nJj_xeKI/AAAAAAAAAFg/TMwDe8hsBRI/S724/3573543542_0a58ef3185.jpg 
 
 
3.2- Condições climatéricas 

 
Parte-se do princípio que ir a praia é uma atividade de lazer; basta estender 

uma toalha, dar um mergulho quando o calor se torna incómodo e repetir todo o 
processo sempre que se quiser. Contudo, as praias apresentam algumas condicionantes 
para, pelo menos, se poder ir ao banho, sendo estas, regra geral, criadas pelos oceanos 
e pelos ventos. Ao aceder a uma praia, dever-se-á estar familiarizado com a 
interpretação da respetiva sinalização de bandeiras. Normalmente é incutida desde a 
infância o significado dessas bandeiras, que se pode identificar como: permitido nadar 
(bandeira verde), apenas tomar banho (bandeira amarela), ou mesmo proibição de 
nadar e tomar banho (bandeira vermelha). Existem atualmente ainda outras duas 
bandeiras a reconhecer: a bandeira azul, que identifica uma praia com qualidade de 
água excelente para banhos, e a bandeira axadrezada, que representa uma praia com 
vigilância temporariamente indisponível. Regra geral, se for respeitada a sinalização, os 
perigos frequentes deixam de existir, sendo apenas a exceção os casos de fenómenos 
naturais, como tsunamis, tempestades e outros, pela sua imprevisibilidade. 
. 
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3.2.1- Mar e ventos 
 

Contudo, ao optar-se por ignorar a observação atenta às informações existentes, 
em grande parte por se confiar demasiado nas próprias capacidades, é grande a 
probabilidade de que os acidentes ocorram. 

 
O mar faz parte da natureza, como tal, é uma força imprevisível. Para um 

banhista comum basta a sinalética de bandeira ou avisos do N.S. para perceber que o 
mar se encontra perigoso, devendo também ter a capacidade de avaliar o mar que 
encontra, aprendida também com a experiência de vida. Pode-se também relatar que a 
experiência própria como bodyboarder, tanto a nível prático como teórico constituiu 
um contributo importante no conhecer e avaliar bem o mar, mesmo sendo este 
imprevisível. Como praticante de uma modalidade aquática, gerou-se o cuidado em 
procurar as melhores condições para essa prática, podendo-se por isso afirmar que as 
melhores condições para a prática de bb ou surf ocorrem quando o vento sopra da 
terra para o mar (vento offshore). Quando o vento sopra do mar para a terra (vento 
onshore), é ainda possível praticar, mesmo que se trate de um vento ligeiro que apenas 
afete a superfície da água; se for um vento forte poderá ser ainda possível à prática, 
mas as ondas tendem em ser pesadas e a quebrar de formas muito variáveis. Este 
último é favorável à prática do Windsurf pois são necessários ventos fortes para alta 
competição. Ainda neste último, pode-se referir que normalmente é um mar muito 
agitado devido aos ventos fortes que torna a zona de quebra da onda irregular, e assim 
difícil de avaliar.  

 
Aprendeu-se a avaliar, por exemplo no caso de Portugal, que o vento vindo de 

Sul, traz consigo nuvens de chuva, o vento Norte traz ventos fortes, sendo ambos 
considerados “sideshore”, o vento Oeste traz uma ondulação maior podendo alterar o 
sentido da ondulação13, neste caso deslocando-se quase sempre perpendicularmente a 
terra (podendo nem sempre ser assim). Este vento tal como Warshaw(2003) refere, 
perturba bastante as ondas, provocando uma rebentação prematura diminuindo a 
intensidade de rebentação.  

 
O raro vento de Este, de rajadas suaves, aliado a uma boa ondulação, é o vento 

perfeito para a Costa Portuguesa, provocando ondas tubulares. Como afirma 
Warshaw(2003), o vento offshore é mais favorável para o surf, desde que seja suave, 
porque aumenta a intensidade de rebentação e facilita a verticalidade da parede.  
 Quando não há vento e as ondas têm uma formação perfeita, as condições são 
consideradas como glassy14.   

                                                
13 Influência dos ventos na ondulação – Em Portugal a ondulação direciona-se geralmente no sentido 
norte - sul, variando de norte, noroeste e oeste. Estas condições podem ser alteradas por ventos fortes ou 
tempestades. Esta situação verifica-se muito a sul de Portugal, quando ocorre uma tempestade no mar, os 
ventos e ondulação mudam a favor da tempestade. 
 
14 Glassy - Em português, espelhado, ou seja, o mar encontra-se de tal forma liso sem influência de 
ventos, que o próprio reflexo da pessoa, objeto e até da onda, é visível. 
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Considerando que a temperatura da terra e do mar é semelhante, ao início da 
manhã, é normal que não exista vento, reunindo as condições para ondas “glassy”. Ao 
longo da manhã, o sol vai aquecendo a terra, que atinge temperaturas superiores à do 
mar, verificando-se então um deslocamento do ar fresco em direção da terra, ou seja 
ventos onshore. Depois do meio-dia, pode-se observar uma viragem do vento de oeste 
para noroeste, devido à força de Coriolis15, não sendo esta uma questão térmica, mas 
sim resultado da rotação da Terra. Após o pôr-do-sol, ocorre o arrefecimento da terra, o 
que provoca os ventos offshore, já que a deslocação é em direção ao mar. (Moreira 
2007) 

 
 No conhecimento destes factos que a experiência traz, pode-se avaliar que tipo 
de mar se vai encontrar e, adicionalmente, a tecnologia permite prever o “tempo” em 
tempo real. Atualmente existe uma plataforma muito útil para todos os praticantes de 
modalidades aquáticas, o sitio Windguru.com, que permite consultar quase todas as 
previsões climatéricas de várias praias, rios e lagos, de todo o mundo, oferecendo 
informação detalhada ao longo do dia.  

                                                
15 A força de Coliolis, foi descoberta em 1935 por Gaspard Coriolis. Esta força fictícia é usada para 
simplificar cálculos que envolvam sistemas rotativos, tais como o movimento do ar, da água e de projéteis 
acima da superfície da terra em rotação. Esta força caracteriza-se por ser uma força de inércia que atua 
juntamente com a força de arrastamento e a força centrífuga sobre um corpo cujo sistema de referência se 
encontre em rotação. É perpendicular ao plano definido pelo eixo de rotação e pela velocidade. 
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3.2.2- Ondas e correntes 
 

 
Figura 13- Ilustração sobre agueiro e foto real de agueiro 
Fonte: ricardoserravalle.blogspot.pt/2012/08/golas-ou-agueiros-como-escapar-deste.html 
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As ondas oceânicas são chamadas ondas de superfície. São provocadas pelo 
vento que cria forças de pressão e fricção que perturbam o equilíbrio da superfície dos 
oceanos. O vento transfere parte da sua energia para a água através da fricção com a 
mesma, fazendo com que as partículas à superfície tenham um movimento elíptico, ou 
seja, uma combinação de ondas longitudinais (para a frente e para trás) e transversais 
(para cima e para baixo). O primeiro facto a conhecer sobre as ondas é que provêm da 
ondulação vinda do mar criada por vários fatores, vento, tempestades, gravidade da lua, 
etc., surgindo em intervalos de águas calmas, criando entre esses intervalos massas de 
água maiores geralmente formadas por 5 a 7 ondas apelidadas de “set” 16  que 
normalmente chegam a terra paralelamente à costa. 

 
Estas, quando se aproximam da costa numa direção em ângulo com a mesma, 

as zonas mais próximas da costa “sentem” o fundo mais cedo e, nessas zonas, a 
velocidade de propagação das ondas diminui. À medida que cada parte da crista da 
onda vai sentindo o fundo, as zonas que o sentiram antes vão diminuindo cada vez 
mais a sua velocidade. Deste modo e de uma forma contínua a linha da onda vai 
sendo encurvada: um fenómeno a que se chama refração. Quando uma onda rebenta, 
descarrega a sua energia e empurra a água sobre a areia. Esta água recua até se repetir 
novamente o mesmo ciclo. Todo este processo faz com que a superfície de areia seja 
irregular, sendo constituída por canais, agravando-se quando há ocorrência de 
tempestades ou ondulação forte. As ondas provocadas pelos ventos das tempestades 
podem ser extremamente destrutivas, chegando, por vezes, a levantar estruturas de 
mais de 2000 toneladas, sendo as mais destrutivas aquelas associadas aos maremotos e 
aos tsunamis. Os pontos altos formados pelos bancos de areia produzem a rebentação, 
deslocando a água para os canais que os rodeiam. Nestes canais formam-se correntes 
de água, e como são mais profundos do que os bancos de areia atuam como uma 
espécie de rios por onde a água volta ao mar. Os surfistas experientes usam estes 
canais para passar a zona de rebentação. No entanto, no caso dos banhistas, estas 
correntes são perigosas porque regressam ao mar a uma velocidade superior àquela a 
que se consegue remar, sendo necessário identificar as correntes quando ainda se está 
na areia. É fácil notar que as ondas que rebentam sobre os canais o fazem de uma 
forma mais suave. (Souza 2004) 

 
Numa praia patrulhada os Nadadores Salvadores definem as áreas para banhos 

longe destes canais por razões óbvias. Encontrando-se numa corrente não se deve 
entrar em pânico, nem tentar remar contra esta devido à inutilidade do esforço 
despendido sendo que, no caso de perder a prancha, nadar contra a corrente será 
ainda mais difícil do que remar sobre uma prancha. Neste caso, deve deixar-se ir com 
a corrente, pois quando a corrente começa a encontrar água mais profunda perde força 
e assim tornar-se-á mais fácil sair dela. Conclui-se que os banhistas não devem entrar 
na água nos pontos onde existam correntes direcionadas para o mar. Devem sim entrar 
sempre nos pontos onde ocorre rebentação. (Furão, Anunciação & Monteiro 2010)  

                                                
16 Set - é nome dado ao período de ondas maiores que entram por minuto num determinado intervalo de 
tempo. 
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3.3- Comportamento do Nadador Salvador segundo o Instituto de Socorro a 
Náufragos,(2008)  

 

 

Figura 14- Simulacro de salvamento  
Fonte: sls.com.au/what-we-do/save-life 
 
 

Prevenção  

  
É importante que o N.S. ou um praticante de desportos náuticos conheça e 

respeite os seus limites individuais, esteja consciente das condições climatéricas que 
irá enfrentar, e ainda conheça bem os princípios dos primeiros socorros.  
 

Numa situação de socorro perante uma vítima, o N.S. deve considerar os 
seguintes princípios: 

• Não efetuar o resgate sem antes avisar um colega; 

• Adequar o nível técnico às condições de prática;  

• Saber nadar;  

• Conhecer procedimentos de salvamento;  

• Manter-se ativo, para que quando uma situação de socorro aconteça não 
provoque lesões, e ter em conta o seu estado atual de lesões, sempre 
informando o colega. 

 
No caso de um banhista se encontrar numa corrente, o mesmo não a deve 

contrariar, mas sim flutuar até que esta perca intensidade, mudando então de direção 
ou, caso seja mais premente a saída de modo evitar zonas rochosas, a solução será 
remar ou nadar lateralmente e depois em direção à costa.  
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Quanto ao local de prática, é necessário respeitar a Natureza e ter presente que 
esta atividade é efetuada num confronto constante com o mar. Assim, é necessária uma 
constante observação dos locais já conhecidos e uma investigação prévia.  

 
Para prevenir, deve-se: 

• Avaliar as condições do mar (ondas, correntes, mares, zona de entrada e saída);  

• Conhecer o local com diferentes condições;  

• Estar alerta às alterações repentinas das condições climatéricas e do mar.  
 

Finalmente, é importante ter uma mala de primeiros socorros, para poder dar 
resposta a eventuais lesões, possibilitando uma primeira intervenção, conhecendo de 
antemão qual o plano de evacuação, para que seja possível uma rápida intervenção 
dos profissionais de saúde e uma eventual deslocação para instalações de serviços de 
emergência.  
 

Em todos os salvamentos estão presentes três fases: (Para informação detalhada, 
consultar anexo) 

 
• Reconhecimento  
• Planeamento   
• Ação   

 

Deve-se frisar que, das técnicas baseadas em terra, a mais eficaz é a obtenção 
do alcance com um meio auxiliar rígido. Os Nadadores Salvadores ou qualquer pessoa 
que esteja a auxiliar outra apenas devem usar técnicas que envolvam nadar quando as 
técnicas baseadas em terra falharem ou não sejam apropriadas à ocasião. Deve ser 
relembrado que as condições podem alterar-se durante o salvamento, pois uma pessoa 
consciente pode rapidamente passar a inconsciente, pode ocorrer uma alteração do 
estado de mar, entre outras. Assim, um plano de ação de um salvamento aquático não 
deve nunca ser considerado final e pode ter de ser ajustado no decorrer da ação.  
 

Depois de uma abordagem abrangente do salvamento aquático, consideradas 
as três fases que constituem os salvamentos e o algoritmo de salvamento aquático, 
requer-se a intervenção de um Nadador Salvador, ou um técnico qualificado para tal, 
dado que os náufragos poderão ser encontrados em diferentes situações.   

 
O número e condições das pessoas em dificuldade deverão ser estabelecidos 

por observação, inquirindo eventuais testemunhas ou as pessoas em dificuldade. 
Quando mais de uma pessoa se encontra em dificuldade, há necessidade de considerar 
a ordem por que deve efetuar o salvamento (triagem).  

 
Em geral devem-se socorrer em primeiro lugar os náufragos conscientes e, 

destes, os não nadadores, porque estão em risco de perder a consciência. O N.S. pode 
depois dirigir a sua atenção para os náufragos inconscientes ou submersos. 
Obviamente que este tipo de triagem está largamente dependente da facilidade de 
acesso aos diferentes náufragos. Se a capacidade do Nadador Salvador não permitir 
socorrer todos os náufragos, tal facto não deve influir na sua capacidade de atuação e 
decisão, pelo que deve centrar os seus esforços em salvar os náufragos que se 
encontrem dentro das suas possibilidades. 
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Outra questão a destacar no salvamento aquático é a ajuda disponível. As 
testemunhas podem de ser grande utilidade para o Nadador Salvador, podendo ser 
úteis para pedir ajuda a outros Nadadores Salvadores, telefonar para o 112 ou à 
autoridade marítima. Podem ajudar nos procedimentos do salvamento (“Surfistas”, 
ajuda com o carretel, etc.), devendo o Nadador Salvador certificar-se que as suas 
instruções são compreendidas. 

 
Método 

 
Qualquer método ou equipamento usado numa situação de salvamento 

praticada pelo N.S. tem em comum alguns componentes idênticos na fase de resgate e 
aproximação à suposta vítima. (mais informação, consultar anexo) 
 

• Aproximação ao náufrago em natação de salvamento (nadar em crawl com a 
cabeça fora de água):  

 
• Círculo de segurança:   

 

Técnicas e meios de salvamento   

  
Os meios de salvamento que existem e estão neste momento certificados pelo 

Instituto de Socorros a Náufragos, ao dispor do Nadador Salvador para efetuar os 
salvamentos aquáticos, são compostos por Vara de Salvamento, Boia Circular, Cinto de 
Salvamento, Boia Torpedo e Prancha de salvamento, assim como a possível utilização 
do Carretel amovível, sempre dependente de outro meio, mais frequentemente, o cinto 
de salvamento.  

 
Figuras 15- Material de salvamento, ex. Principais: Boia torpedo, Prancha de salvamento (longboard),Pés    

de pato, Cinto de salvamento 
Fontes:www.jgarraio.pt/index.php?main_page=product_info&products_id=19205&subtemplate=mr; 

Instituto de Socorros a Náufragos. (2008). Manual de Nadador Salvador; 
sintrasurfshop.com/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=70; 
www.qrbiz.com/product/621935/Rescue-Tube.html 
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Os meios de salvamento exigem de quem os usa, neste caso os Nadadores 

Salvadores, um conhecimento extensivo tanto teórico como prático adequado e mais 
eficaz na utilização destes. Neste enquadramento ter-se-á em conta a Prancha de 
salvamento por ser o meio atualmente existente que se considera constituir a base do 
projeto. 

 

 
Figuras 16- Material de salvamento complementar: Moto de água, Moto 4,Pick-up Amarok 
Fonte: 2.bp.blogspot.com/_VeRd_-lUsMs/TCcnd-rNtnI/AAAAAAAAAOo/4Tvs7CjOKqE/s1600/isn.bmp; 

bombeirosmacedo.blogspot.com/2010/06/campanha-nacional-de-seguranca-nas.html;  
algarvepressdiario.wordpress.com/2011/06/25/novo-salva-vidas-na-ria-formosa 

 
 

A Prancha de salvamento, como outro tipo de prancha, é um meio útil para 
fazer uma abordagem rápida a longa distância e sempre que se preveja a necessidade 
de utilização de um ponto de apoio com elevada flutuabilidade, propício para 
estabilizar náufragos e aguardar ajuda complementar de terra ou de embarcação.  
 

Utiliza-se nas seguintes situações:  
 

A. Cobrir distâncias longas, sempre para além da rebentação; 

B. Dar apoio a um ou mais náufragos ou a um só se estiver inconsciente; 

C. Permitir ao Nadador Salvador um maior apoio quando tem de se esperar por 
meios aéreos/marítimos, ou até que as condições de forte rebentação 
melhorem; 

D. Como plano rígido improvisado no transporte do náufrago até à ambulância 
(na ausência de plano rígido). 

 

O uso desta prancha requer o uso de algumas técnicas, seguidamente 
enumeradas. O detalhe destas técnicas será descrito em anexo. 

• Técnica de entrada na água; 
• Técnica da rotação; 
• Técnica com náufrago consciente;  
• Náufrago consciente (saída da água); 
• Técnica com náufrago inconsciente;  
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3.4- Afogamento  

 
O afogamento é o processo que resulta na dificuldade respiratória, por 

submersão/imersão num meio líquido. A Organização Mundial de Saúde (O.M.S) 
refere que, todos os anos, ocorrem aproximadamente 450.000 mortes por afogamento 
em todo o mundo. O afogamento é uma das principais causas de morte acidental na 
Europa e no mundo.  

 
Em Portugal dezenas de pessoas perdem a vida por afogamento todos os anos. 

Os dados estatísticos fornecidos pelos serviços do I.S.N. indicam que as vítimas são 
maioritariamente adultos do sexo masculino e resultantes de acidentes na orla marítima.  
São evidências de afogamento quando a vítima se encontra com tosse, secreção das 
vias nasais ou alteração na ventilação ou oxigenação após história de imersão ou 
submersão.   

 
Aconselha-se a imobilização da vítima quando está sujeita a fortes impactos de 

ondas, como no caso de alguns surfistas ou banhistas que, de alguma maneira, foram 
arrastados para a zona de rebentação. Nestes casos a imobilização da coluna é difícil 
de executar e retarda a remoção do náufrago, assim como o início do S.B.V17. Os 
colares cervicais, quando colocados de forma incorreta, podem causar a obstrução das 
vias aérea em náufragos inconscientes. Assim, nestes casos, os náufragos que sejam 
encontrados nesta situação, em que não dão sinais de ventilação e sem pulso, devem 
ser retirados o mais rapidamente possível da água. (Tadeia 2006) 

  
 

 
Figura 17- Simulacro de salvamento aéreo 
Fonte: sextogbm.blogspot.com/2011/06/bombeiros-da-bahia-ja-se-preparam-para.html 
  

                                                
17 Suporte básico de vida 
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Cap.4- Fatores essenciais para o Design nos objetos de salvamento 

4.1- Adaptação ao meio marítimo 

 
Sobre os equipamentos de salvamento anteriormente referenciados, bem como 

outros equipamentos náuticos, pode-se afirmar que todos eles apresentam uma forma 
adequada ao movimento na água. O homem desde cedo se apercebeu que, para se 
deslocar neste meio usando um produto criado por si, este teria de apresentar formas 
semelhantes às de alguns elementos aquáticos, como sejam por exemplo os peixes. 
Não é pois de estranhar que estes equipamentos apresentem formas orgânicas, isto é, 
formas esguias, cónicas nas extremidades e de superfícies boleadas. Todas estas 
características habilitam-no a mover-se de maneira mais eficaz na água, devido à fraca 
resistência oferecida e pelo facto de apresentar canais e saliências que façam fluir a 
água sobre o mesmo de forma a adquirir velocidade e estabilidade. 

 
Os equipamentos que auxiliam o N.S., e mais especificamente os de flutuação, 

como a boia torpedo e a prancha de salvamento, têm em conta essas características, 
embora com finalidades diferentes. A boia torpedo, apesar de apresentar uma forma 
orgânica que facilita o seu transporte até a vítima, tem a finalidade de ser uma 
referência para a vítima se agarrar, de forma a estabilizá-la e a permitir ao N.S. 
transportá-la para terra, sendo esta, não pode apresentar formas pontiagudas que 
possam ferir a vítima. Na prancha de salvamento a finalidade é outra: é similar a uma 
prancha de surf, apenas com as suas dimensões aumentadas, assemelhando-se a 
“Longboards”. Esta prancha tem a finalidade de prestar auxílio a zonas mais longínquas 
da costa e de transportar a vítima na sua superfície. Portanto, tem de ser uma prancha 
leve, rápida, com uma quilha na parte inferior, de forma a baixar a resistência na água 
mas também ajudar a definir a direção desejada. É com base nesta prancha que se 
pretende, com este projeto, apresentar uma melhor solução para este tipo de 
equipamento. Como já se referiu anteriormente, a Longboard de Salvamento é apenas 
uma adaptação da prancha Longboard usada para o lazer, pensada para apanhar ondas 
e proporcionar divertimento, entendendo-se que não cumpre todos os requisitos 
próprios de uma prancha adequada para resgates. 
 
 
4.2- Cor 

 
 Este tipo de produtos não necessita apenas de ter uma forma hidrodinâmica 
para que seja útil. Outro fator importante é a sua cor, à semelhança do reino animal. 
As cores, no geral, definem um padrão de animais a serem evitados por diversas razões. 
No mundo humano as cores podem não ter o mesmo sentido de “perigo de morte” mas 
possuem igualmente um sentido que o homem assimilou para interpretar certas regras 
na avaliação de objetos. 
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As cores são componentes de extrema importância num sistema de sinalização 
visual. Estas estão presentes em vários momentos do quotidiano e exercem influências 
sobre os seres humanos de forma direta e indireta, seja física ou psicologicamente. 
Azevedo(2000) considera que o estudo sobre as cores contribui para a “adequação do 
espaço e seu uso, não só para a segurança, ordenação e orientação organizacional, 
mas também para a saúde e bem-estar (devido à sua influencia psicológica) do 
utilizador”. Para Grandjean(1998), as cores no ambiente de trabalho têm as seguintes 
funções: Princípios de ordenação e auxílio de orientação; Símbolos de segurança; 
Contraste de cores para facilitar o trabalho; Efeitos psicológicos das cores; Imaginação 
criativa do homem. (Paccola et al s.d., p.7) 

 
As cores não devem ser usadas indiscriminadamente, sendo necessária a 

existência de recomendações para uma correta utilização. Quando se criam 
composições com maior visibilidade, deverão ser observados critérios como o local, 
dimensões e finalidades. Neste contexto, recomendam-se os contrastes indicados na 
tabela 1. 
 

 

Tabela 1- Tabela de contrastes, em Paccola et al, p.7 
Fonte: revistaeletronica.sp.senai.br/index.php/seer/article/viewFile/51/39 
 
 

Devem evitar-se as seguintes combinações de cores: Vermelho sobre verde, 
Verde sobre azul, Cinza sobre preto e Cinza sobre verde. 

 
Em qualquer ambiente, a escolha das cores dependerá da função que este 

ambiente terá (definição da sua finalidade), da escala do mesmo e também o tipo 
psicológico das pessoas que o irão usar. As cores de um aviso ou cartaz dependerão da 
finalidade da comunicação, efeitos de expressão emocional que se pretende obter, 
bem como da visibilidade e dimensões. Porém, o uso das cores deve ser, tanto quanto 
possível, feito de forma equilibrada. Quando utilizadas em excesso, podem originar 
distração, confusão e fadiga, principalmente se estiverem constantemente no nosso campo 
visual. 
 

Uma configuração de sinalização deve usar adequadamente a cor, associá-la a 
formas geométricas pré-definidas, sendo que cada uma possui um significado que 
representa um sinal de segurança. Esta relação de forma e cor está indicada na tabela 2 
e 3. 
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Tabela 2- Cor, significado ou finalidade e indicações e prescrições, em Paccola et al, p.8 
Fonte: revistaeletronica.sp.senai.br/index.php/seer/article/viewFile/51/39 

  

 

Tabela 3- Formas e Cores nos sinais de segurança, em Paccola et al, p.8 
Fonte: revistaeletronica.sp.senai.br/index.php/seer/article/viewFile/51/39 
 
 

Todas as questões relativas à sinalização visual de segurança, pictogramas, 
cores e formas deverão ser determinadas de acordo com o tipo de sinalização que se 
pretenda compor, devendo-se atentar às especificações da atividade a ser desenvolvida 
e do ambiente. (Paccola et al s.d., pp.7-8) 
 

Nos equipamentos de salvamento é recomendado que as cores predominantes 
sejam cores vivas e de forte contraste com o meio ambiente. Assim sendo, o vermelho 
e o amarelo são as cores ideais por serem as mais facilmente identificáveis dentro de 
água para um banhista em apuros. 
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4.3- Ergonomia/Composição material 

 
“No desenvolvimento de projetos de equipamentos desportivos, assim como em outros 
projetos de design, a aplicação criteriosa de dados antropométricos é essencial.” (Iida 
2005) 
 
 
 Tratando-se de objetos que interagem com pessoas, estes requerem no seu uso 
facilidade de transporte e manuseabilidade. Como tal, o fator ergonómico e materiais 
usados na sua conceção são vitais na sua execução e propósito. Relativamente às 
questões relacionadas com a Ergonomia, o trabalhador, neste caso o N.S., precisa de se 
sentir confortável com os seus utensílios de modo a poder executar correta e 
adequadamente a sua tarefa. Para esse efeito, os seus equipamentos são 
maioritariamente concebidos em espumas e poliuretanos, de formas boleadas, de 
maneira a que o seu peso não seja um entrave e que o N.S. não sofra danos numa 
saliência que possa encontrar no objeto. Para que o seu trabalho seja corretamente 
otimizado, pressupõe-se o repartir do esforço em trabalho de equipa, estando estes 
maioritariamente divididos em grupos de duas ou mais pessoas por praia. 
 

Nota: Posteriormente serão analisados com maior detalhe estes dois 
componentes (ergonomia e material) que conforme será evidenciado, revelam a sua 
importância em muitos produtos, principalmente em equipamentos de segurança.  
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2ª Parte - Projeto para salvamento a banhistas (prancha de 

salvamento com auxilio de motor elétrico) 
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Cap.1- Bodyrescue 

 

 

Figuras 18- Imagens referentes à maquete Bodyrescue à escala 1.2 
Fonte: Baleia 2013 
 
 

O projeto que nesta dissertação se apresenta (Body2rescue) teve como base um 
projeto anterior (Bodyrescue18), iniciado durante a frequência da unidade curricular 
Design III do Curso de Mestrado em Design de Produto da FA-UTL. Ambos tiveram 
como temática a relação entre o N.S. e o banhista. Os projetos partilham como 
objetivo, otimizar o tempo de chegada do N.S. ao banhista em situação de emergência 
e o seu rápido transporte.  

 
No conceito destes projetos sempre esteve presente a inclusão de um motor 

elétrico, atendendo a que inicialmente o desenvolvimento deste equipamento estava 
vocacionado para o lazer, para o qual este motor constituiria um prazer acrescido na 
sua utilização. Na disciplina de Design III foram propostas algumas alternativas de 
temas para desenvolver, que poderiam manter-se como base de futuras dissertações. 

                                                
18 Para mais informação sobre Bodyrescue, consultar anexo. 
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Tendo-se definido em termos gerais o tema alvo desta dissertação, foi o mesmo 
focalizado na prática de desportos de deslize sobre a água, especificamente o bb. A 
ideia base foi criar um novo tipo de prancha para esta modalidade, num conceito 
integralmente ecológico, construída em cortiça e com um novo tipo de desempenho 
através do recurso a um motor ecológico movido a energia elétrica e eventualmente 
também de origem solar. 

 
Após análise das várias ideias com os docentes da disciplina, os Prof. Rui 

Marcelino e André Castro, foi sugerido direcionar o projeto para a área da segurança, o 
que indubitavelmente poderia melhor potenciar a possibilidade de obter apoios para o 
seu desenvolvimento. Estas perspetivas mais alargadas configuraram uma vertente mais 
apelativa para este projeto, tanto a nível académico como profissional. 

 
A definição do conceito de um novo tipo de prancha aliada à vertente da 

segurança, fez surgir o tema: “Alternativa de equipamento para apoio ao Nadador 
Salvador e resgate de banhistas”19. Um projeto que se afigurou entusiasmante pela 
identificação com o mundo náutico, marítimo e lazer com o qual se identifica o autor 
deste projeto. 

 
Ao iniciar a pesquisa, maioritariamente na internet, foram identificados alguns 

projetos, tanto de nível académico como profissional que abordavam temáticas 
semelhantes. Foram também analisados produtos que serviam outros interesses mesmo 
que não se enquadrassem no ramo náutico, mas sim no ramo da segurança e da 
tecnologia em Design. 

 
Dentro destas pesquisas foi constatada a existência de alguns trabalhos 

interessantes, que, não alcançando a especificidade deste projeto, constituíram um 
também estímulo para a elaboração do mesmo. O projeto que mereceu alguma 
atenção foi o “Wavejet”, um produto já existente no mercado, principalmente 
divulgado através do surfista de ondas gigantes, Greg McNamara. Porém, verificou-se 
que o Wavejet não assume uma diferença notável para as pranchas convencionais de 
surf, apesar de conter dois detalhes que o tornaram num novo tipo solução para o 
mercado dos desportos náuticos, a sua composição em epóxi e o seu motor elétrico.  

 
Este motor foi algo que sempre despertou a atenção, por ser leve, elétrico, 

removível e por apresentar dimensões diminutas, levando à sua adoção para este 
projeto, visto que seria pouco prático construir um protótipo funcional idêntico, tanto a 
nível de meios como de custos. Este motor é alimentado com energia elétrica 
proveniente de baterias, com a possibilidade adicional de serem recarregadas com a 
energia proveniente do sol, através de um painel fotovoltaico fixado a uma mochila de 
transporte do equipamento. 
  

                                                
19 Tema mais tarde reformulado.	  
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Este motor foi o ponto de partida para o Bodyrescue, sendo um elemento que 

desde início foi importante para o projeto, após o qual se avançou para a composição 
do resto da prancha. Foram assimilados alguns conceitos da pesquisa, como design e 
material de pranchas de surf e bb, material insuflável, luzes led de sinalização, formas 
boleadas, sonar, intercomunicadores, energias alternativas e ergonomia.  

 
Incluir características suplementares como luzes ou sonares poderia ser 

interessante, embora não na fase inicial do projeto Bodyrescue, dado que implicaria 
um aumento do número de testes necessários. Optou-se por um desenvolvimento mais 
prático e sucinto que envolvesse o mínimo de custos possíveis no âmbito deste 
trabalho. 

 
Como tal, optou-se por um casco em fibra de vidro que suportasse o motor 

elétrico da Wavejet. O casco teria na sua cobertura uma estrutura insuflável que se 
transformaria no núcleo da prancha, sendo este preso ao casco através de parafusos 
plásticos (PP), semelhantes aos encontrados nas pranchas de bb. Para completar, sendo 
que os materiais de salvamento aquático disponibilizados pelo I.S.N. contêm pegas, 
necessárias para a correta utilização na função que se propõem desempenhar foram 
incluídas cinco delas, uma na sua dianteira, uma em cada lateral e outras duas na sua 
traseira, todas em plástico. 

 

 
Figura 19- Vista explodida de Bodyrescue 
Fonte: Baleia 2013 
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A nomenclatura “Bodyrescue” por ser originário da língua inglesa, é, por este 

motivo passível de alcançar uma ampla faixa populacional por ser a língua mais falada 
no mundo. A sua tradução em português “resgate de corpo” como em inglês, remete-
nos facilmente para a área da segurança. Para mais facilmente associar o seu nome ao 
objeto “prancha”, este assemelha-se com o desporto “Bodyboard” que induz o 
conceito da prancha de salvamento Bodyrescue mesmo sem um prévio contacto 
visual. 

 
Foram realizados testes com três conjugações de cores, numa primeira 

mantendo-se fiel às já existentes no I.S.N. (Amarelo e vermelho) e noutras duas 
conjugações de tonalidades, (amarelo e cinzento) e (cinzento e vermelho) de modo a 
tentar obter uma diferente imagem para o produto.  

 
Esta foi a base do projeto elaborado ao longo de um semestre, com o qual foi 

obtida uma classificação final de 16 valores. Com a motivação desta classificação foi 
decidido desenvolver o projeto e apresentá-lo numa forma melhorada e aprofundada, 
sob o formato de dissertação. 

 

 

Figuras 20- Mochila de transporte e carregamento através de energia solar, modo de transporte de uma 
vítima 
Fonte: Baleia 2013 
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Cap.2- Fatores ergonómicos que contribuem para o melhor desempenho do Nadador 
Salvador no seu trabalho. 

 
“A ergonomia pode contribuir para a melhoria de vida de todos nós” (Rebelo 2004) 

 

2.1- Introdução 

 
O termo Ergonomia é atualmente e de forma frequente associado à descrição 

das características de um determinado produto com o objetivo de induzir o conceito 
de que o mesmo é, por exemplo, muito confortável e adequado para o consumidor. 
Embora seja correta a referência às questões ergonómicas, este conceito é por vezes 
abusivamente usado por alguns fabricantes, que dele se usam em produtos que, ou não 
apresentam ergonomia relevante, ou a mesma não traz um valor acrescentado real para 
o produto final. A disciplina da Ergonomia requer atualmente um estudo intensivo de 
detalhes como valores antropométricos, espaço de trabalho, segurança, e outros, aos 
quais determinados produtos parecem não corresponder. Assim sendo, as referências a 
esta disciplina nos seguintes textos tentarão demonstrar se a ergonomia poderá ou não, 
ser relevante para o desenvolvimento do presente projeto.  

 

2.1.1 Definição do termo “ergonómico” 
 

A definição de ergonomia refere-se a: segurança, bem-estar e eficácia 
relacionada com as interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema. 
Desde os primórdios da sua existência, o ser humano foi desenvolvendo artefactos que 
facilitassem as suas tarefas diárias, tendo todavia ao longo dos tempos deparado 
frequentemente com naturais limitações, dado que os mesmos produtos nem sempre se 
adequam a todos os seres humanos, devido aos diferentes tamanhos, formas e outras 
características.  

Por outro lado, os métodos de trabalho até ao séc. XVIII eram muito 
rudimentares, estando os trabalhadores sujeitos a trabalho em condições muito 
precárias. Apenas a partir do séc. XIX as necessidades do trabalhador começaram a ser 
tomadas em conta. Primeiro em 1857 com a consolidação da disciplina Ergonomia ou, 
como era então apelidada, Ciência do Trabalho, depois através do chamado 
Taylorismo, do engenheiro americano Frederick Winslow Taylor, que pensou num 
método de trabalho de certa forma mais produtivo e eficiente com a observação 
empírica do trabalhador e do seu trabalho. Só depois da 2ª Guerra Mundial esta 
disciplina alcançou a notoriedade devido aos inúmeros acidentes ocorridos, sendo que 
com o início da divulgação deste tema foram assinados alguns tratados que tornaram 
definitivamente a ergonomia num fator a ter em conta, tendo por consequência sido 
fundada a Associação Internacional de Ergonomia. (Rebelo 2004)  
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2.2- Fatores antropométricos 

 
Um dos primeiros estudos que contribuíram para o desenvolvimento de uma 

melhor coabitação entre homem, máquina e ambiente de trabalho foi o do 
conhecimento rigoroso do próprio ser humano, neste caso, das medidas do corpo 
humano (Antropometria). 

Começando pelo sexo, as medidas dos géneros masculino e feminino divergem 
em alguns aspetos, podendo-se afirmar que, na generalidade, o ser masculino se 
caracteriza por uma superior força muscular e altura, estando desta forma mais 
habilitado a trabalhos físicos, como no caso dos N.S. Estes são na maioria homens e a 
presença do sexo feminino é notada em maior número em praias cuja ondulação é 
menos abundante ou numa praia de grandes dimensões cujo maior patrulhamento é 
necessário, estando neste caso acompanhado de homens N.S.  

Os dados relativamente ao número de homens e mulheres N.S. constam nas 
respostas dadas no questionário que se apresenta em anexo. Segundo Iida(2005) as 
mulheres apresentam cerca de 60% a 70% da capacidade muscular do homem, 
possuindo a maioria órgãos vitais mais pequenos, como é o caso do coração fazendo 
com que haja menos concentração de oxigénio nos músculos, estando portanto 
normalmente a mulher habilitada a carregar apenas um peso por volta dos 20kg e o 
homem a carregar pesos que rondam os 55 kg. Entende-se que o N.S. não necessita 
para o exercício das suas funções apenas de força e competências na natação, embora 
possam estes ser um fator determinante e um dos principais requisitos nos testes do 
I.S.N. Contudo o ser feminino pode ser integrado nesta profissão sem limitações, visto 
que nesta profissão existe colaboração entre os vários elementos. Estes atributos físicos 
que, normalmente, diferenciam o homem da mulher, são conceitos generalistas, 
podendo existir mulheres maiores que homens, quer na origem genética quer pelo 
meio em que vivem. 

Segundo Iida(2005), também a etnia revela ser um fator determinante para o 
desempenho de determinadas tarefas. Em todas as regiões do mundo encontramos 
seres humanos diferentes, condicionados na maioria dos casos pelo clima. Nos dias de 
hoje, devido aos processos migratórios crescentes, as populações registam um nível 
elevado de misturas étnicas. 

Ainda segundo Iida(2005), outro fator importante é a idade do indivíduo. 
Calcula-se que o ser humano atinja o seu limite em força por volta dos 30 anos de 
idade, sendo esta normalmente, uma vez mais, superior no homem. Não é por isso de 
estranhar que os Nadadores Salvadores que patrulham as praias apresentem, em 
grande parte, idades entre os 18 e 30 anos, sendo que, em alguns casos, ainda se 
encontrem homens com idade de 40 anos ou até superior.  
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Tabela 4- Capacidade de levantamento repetitivo de pesos para mulheres e homens para três distâncias em 
relação ao corpo e três alturas diferentes(Martin e Chaffin in Garc, 1980) 
Fonte: Iida 2005 
 
 

Atualmente, impulsionada pelo aumento do comércio internacional, com o 
tremendo potencial de divulgação da internet, a conceção de muitos produtos é 
pensada de forma a, dentro do possível, poder abranger uma ampla percentagem de 
consumidores, direcionando esta conceção para medidas customizadas ou médias 
(percentil médio). 

Bridger(2003) relembra que, na conceção de qualquer produto, dever-se-á 
considerar o percentil para o qual o mesmo é direcionado, afirmando, por exemplo, 
que uma máquina projetada para acomodar 90% da população masculina dos E.U.A, 
poderia acomodar também 90% dos alemães, embora não proporcionasse 
seguramente a mesma comodidade para latinos e orientais. Ela acomodaria 80% dos 
franceses, 65% dos italianos, 45% de japoneses, 25% dos tailandeses e apenas 10% 
dos vietnamitas. (Iida 2005).  

Assim sendo, entende-se de que o equipamento objeto deste projeto, sendo 
primariamente direcionado à população portuguesa, poderá sempre estar adequado ao 
percentil médio de populações de outras regiões do mundo. 

Uma das demonstrações mais interessantes das diferenças individuais dentro da 
mesma população foi apresentada por Sheldon(1940). Este autor realizou um estudo 
com levantamentos antropométricos de 4000 estudantes norte americanos que o levou 
à definição de três géneros físicos, assentes em determinadas características. Esses 
géneros físicos são o Ectomorfo, Mesomorfo, Endomorfo. (Iida 2005) 
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O género Ectomorfo corresponde a uma forma física mais longa e magra, com 
baixo índice de gordura, o Mesomorfo a um físico mais musculado, e o Endomorfo a 
um físico obeso e arredondado com fortes índices de gordura. Embora o rigor desta 
classificação possa nem sempre ser totalmente projetado na vida real, sendo que as 
características das mesmas possam ocasionalmente não ser tão evidentes, contudo 
Sheldon(1940), afirma que estas diferenças físicas podem influenciar a escolha de uma 
vida profissional. Para o presente projeto optou-se pela característica que parece ser 
mais indicada para a profissão de Nadador Salvador, a de uma pessoa mesomorfa, que 
em conjunto com a população ectomorfa compõem a população de N.S. mais 
encontradas nas praias portuguesas. 

 
Figura 21- Três tipos básicos do corpos humano (Sheldon 1940) 
Fonte: Iida 2005 
 
 

Para a conceção de um apoio móvel que facilite e otimize o tempo de resgate 
dos N.S. aos banhistas definiu-se primariamente o tipo de físico que se pretende 
suportar, bem como o tipo de vítima mais comum e o tipo de praia, porque cada tipo 
de praia pode apresentar diferentes tipos de condições. 

O público-alvo será o indivíduo português, de percentil 90, ou seja, com cerca 
de 1,80 m. de altura, e peso entre os 75 kg a 85 kg. A escolha recaiu neste intervalo, 
entre outros motivos, por coincidir com a nacionalidade do autor deste projeto e por 
ser um país banhado pelo Oceano Atlântico, o qual oferece condições necessárias para 
o desenvolvimento de um produto na área do salvamento aquático. 
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Tabela 5- Dados antropométricos da população portuguesa 
Fonte: Arezes et al 2006 
 
 

As praias alvo são as praias portuguesas, da costa Oeste de Portugal, podendo 
também ser incluídas as das ilhas da Madeira e Açores, por apresentarem condições 
atmosféricas idênticas. São praias que normalmente ao longo do ano apresentam 
condições climatéricas adversas, com muitas correntes, algum vento, e forte ondulação. 
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 Considera-se que o equipamento alvo deste projeto constituirá um auxílio 
importante aos N.S. deste tipo de praias dado que facilitará significativamente a 
transposição das zonas de rebentação, agueiros e outras que, com equipamentos 
convencionais, não veem esta tarefa facilitada. 

Usar-se-ão as medidas antropométricas referidas desde a fase preliminar do 
projeto até a construção de um modelo (Maquete à escala real). 

Iida(2005) afirma que todas as medidas obtidas pelo estudo antropométrico 
devem ser usadas apenas no projeto de construção de um modelo (Maqueta) à escala 
real. Este deve ser testado com um público-alvo representativo, realizando-se os ajustes 
necessários antes de serem determinadas as medidas definitivas. 

Sendo o objeto visado um equipamento de socorro, cujas dimensões e 
características são normalmente definidas na base de medidas antropométricas 
dinâmicas20, e cuja utilização será apenas de alguns minutos para socorrer as vítimas, é 
importante para os N.S. que existam locais de alcance em diversos pontos do 
equipamento, como referem Santos & Fujão(2003) “Neste tipo de dimensões o alcance 
tem lugar de destaque”.  

Ainda segundo Santos & Fujão(2003), a zona de alcance conveniente pode ser 
definida como a zona ou espaço no qual o objeto pode ser convenientemente 
alcançado, isto é, sem empregar um esforço excessivo. Para o presente projeto, foram 
consideradas como exemplo as pegas geralmente usadas nas pranchas de resgate que 
se encontram ao longo das várias extremidades da mesma. Se o produto atingir um 
nível em que os dados antropométricos correspondem às medidas definidas pelo 
construtor e sendo o N.S. instruído para manejar devidamente o equipamento, não 
deverá encontrar problemas em realizar a sua tarefa da melhor maneira possível. 

 

2.2.1 Critérios para aplicação de dados antropométricos 
 

Iida(2005), considera que, do ponto de vista industrial, o ideal será fabricar um 
único tipo de produto padrão, pois reduzirá os custos de produção. Contudo, do ponto 
de vista do utilizador/consumidor, este princípio nem sempre proporciona o conforto e 
segurança necessários. Essa adaptação ao utilizador torna-se crítica no caso de 
produtos de uso individual, como roupas, calçado e equipamentos de proteção. Nesses 
casos, a falta de adaptação pode influir negativamente na eficiência do produto, 
justificando-se os custos industriais envolvidos.  

 
Tendo em conta esta afirmação, tratando-se a B2r de um produto direcionado 

para a segurança, opta-se pela conceção desta numa medida inicial definida, 
contemplando duas medidas complementares, conforme referido posteriormente.  

Nos casos em que se verifica falta de adaptação e o utilizador não se sente 
confortável com um equipamento padronizado de trabalho, existem cinco princípios 
para a aplicação de medidas antropométricas referidos por Iida. 

 

                                                
20 Antropometria dinâmica- Estas dimensões são obtidas quando o corpo está a efetuar  alguma atividade 
física, como por exemplo o alcançar de um determinado ponto de controlo. Santos. R & Fujão. C, (2003) 
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1º Projetos direcionados para a média da população 

Este princípio aponta para que os produtos sejam produzidos para um percentil 
50%, o que significa que pode não ser bom para todas as pessoas mas seguramente 
causa menos transtorno a menos pessoas. 

Iida(2005) afirma que esta média é discutível porque a média das pessoas pode 
ser algo de abstrato. A pessoa média é uma abstração matemática obtida de medições 
quantitativas como altura e peso. Por ex. duas pessoas de 1.75 m podem não pesar o 
mesmo.  

2º Projetos direcionados para extremos da população 

Este princípio fala-nos dos percentis 95% e 5%, ou seja produtos pensados para 
pessoas de dimensões muito baixas ou muito altas. Como exemplo nas portas tende-se 
em apontar para um percentil 95% porque, em todos os casos, qualquer pessoa passará 
por essa porta, mas considerando um percentil 50%, as pessoas de percentil 95% não 
passariam pela mesma confortavelmente, sendo que para o percentil 5%, nem os de 
percentil 50% nem 95% passariam pela porta de forma normal. 

 
“A maioria dos produtos industrializados é dimensionada para acomodar até 95% da 
população, por uma questão económica. Acima disso, teríamos que aumentar muito o 
tamanho dos objetos, para acomodar uma faixa adicional relativamente pequena.” (Iida 
2005,p. 139) 

 
 

3º Projetos direcionados para faixas da população 

Com este princípio os produtos são concebidos em vários tamanhos, ou seja, 
pensados para uma medida geral, mas considerando as variações nas dimensões 
corporais, tendo em conta por consequência alguns desvios padrão, de forma a ir ao 
encontro às necessidades específicas de um determinado grupo de pessoas. Um caso 
evidente são as peças de vestuário em pronto-a-vestir, que têm várias medidas com 
escalas padronizadas. 

Este princípio claramente abarcará uma mais ampla faixa da população, 
contudo, não encaixando por exemplo a peça de roupa nas dimensões exatas de cada 
pessoa, poderá não ser 100% confortável. Como exemplo, alguém que use uma t-shirt 
tamanho L, poderá ficar boa nos ombros, mas talvez fique comprida na cintura. 

4º Projetos com medidas reguláveis 

Como o próprio nome indica, são produtos que podem ser reguláveis, 
normalmente associados a cadeiras, bancos, espelhos retrovisores nos automóveis, 
cintos, relógios e outros tantos objetos. O problema neste tipo de produtos assentará no 
seu custo extra. Este princípio só deve ser aplicado se realmente viabilizar uma 
importante mais-valia a nível de conforto, segurança e eficiência. 
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5º Projetos adaptáveis ao próprio utilizador 

Neste caso apenas são consideradas pessoas e medidas específicas, como no 
caso das próteses médicas, roupa e algumas pranchas de surf, feitas integralmente à 
medida do utilizador, ou seja indivíduos que saiam fora dos percentis 95% ou 5%, ou 
seja, casos em que o design é exclusivo. 

Este é um tipo de princípio raro e, ao mesmo tempo, é o que se melhor adapta 
ao seu utilizador/destinatário, mas é o mais caro e meticuloso de fabricar, só se 
justificando em casos extremamente complexos, como por ex. nos carros de “F1”, 
onde o carro é exclusivamente desenhado para o próprio piloto que o vai dirigir, não 
se adaptando a outro piloto do mesmo modo. Normalmente só é factível quando não 
há restrições de custos. 

Resumindo os princípios anteriores, no princípio um e dois, quanto mais um 
produto ou objeto for direcionado para determinado percentil, menores serão os custos, 
os restantes princípios são regra geral mais caros, sendo o quinto principio quase 
exclusivamente direcionado para um público-alvo com elevada disponibilidade 
económica, proporcionando em contrapartida maior conforto e segurança para o 
utilizador.  

Ao se adotarem as medidas médias de uma população acaba-se por beneficiar 
apenas uma pequena percentagem de determinada população, porque as médias da 
população masculina e feminina, como exemplo são bem diferentes. Nesse caso será 
mais benéfico apontar para dois produtos, um para o percentil masculino e o outro 
para o feminino, ou para um percentil 5 ou 95, dependendo do produto em questão.  

Para o projeto de apoio a N.S. e a banhistas, normalmente tanto os N.S. como 
os banhistas em apuros são homens, segundo revelam os dados estatísticos da Marinha 
portuguesa relativamente aos afogamentos em cada ano. 

Caso este projeto evolua para a fase de fabrico e o consequente investimento 
possa ser feito, crê-se que apontaria para algo semelhante ao negócio existente nas 
pranchas de surf e bodyboard, ou seja, o fabrico de vários tamanhos modelos, só assim 
podendo ser direcionado para uma maior faixa populacional.  
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Tabela 6- Tabela representante de uma análise aos dados estatísticos de afogamentos desde 2007 a 2011 
fornecidos pelo I.S.N. no seu sitio 
Fonte: I.S.N. Portugal (em anexo) 
 
 

Com base nestes princípios, pretende-se que o produto aponte para um 
percentil 90% do sexo masculino da população portuguesa, principalmente porque se 
trata de um produto que a certa altura transportara uma “pessoa e meia”21, ou seja 
entre os 140 kg e 160 Kg. Embora a população masculina portuguesa não seja das mais 
altas e pesadas, encontra-se na média europeia, só no norte da Europa encontramos 
populações com medidas médias superiores.  

Em conclusão, após análise dos vários princípios descritos, apurou-se como 
passíveis de adoção o 2º e o 3º princípio, tendo sido escolhido este último por se crer 
mais adequado e também, por ser aquele que a indústria do bb e surf praticam na 
venda e produção das suas respetivas pranchas. 

 
  

                                                
21 Uma pessoa e meia, porque quando o Nadador Salvador transportar a vítima para areia, só se 
encontrará com a parte superior do seu corpo em cima da prancha, ficando a inferior na água a nadar com 
os pés apoiado pelos pés de pato. 
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2.3- Aplicações de forças e transporte de cargas 

 
“Os movimentos humanos resultam das contrações musculares. As forças desses 
movimentos dependem da quantidade de fibras musculares contraídas. (...) Para 
longos períodos, a contração muscular não deve ultrapassar a 20% da força 
máxima.”(Iida 2005) 

 
 

O N.S. quando parte para um salvamento emprega grande esforço, 
dependendo do salvamento, mas em geral quando inicia rapidamente a remada do 
estilo “Crawl”, emprega grande parte da sua força nos braços e nas pernas. 
Adicionalmente, quando alcança a vítima, os seus movimentos não terminam nesse 
momento. Para além de acalmar a vítima, terá de transportá-la através de um 
equipamento específico, ou mesmo por si próprio. Em ambas as situações, as pernas 
ficam quase sempre dentro de água, embora mais leves devido à densidade da água, 
mas sempre em movimento.  

Os braços, como membros de maior precisão geralmente têm várias funções 
quando chegam ao banhista em apuros. Ou o N.S. transporta o banhista de maneira 
adequada prendendo-o nos seus braços e nadando de costas, usando só as pernas e 
por vezes um dos braços, ou, se for caso disso e tenha uma prancha “longboard” salva-
vidas, puxa o banhista para cima desta, de maneira a que fique estabilizado e possa dar 
início à remada de braços em cima da prancha. 

Quando o N.S. carrega o banhista nos seus braços tem tendência em agarrá-lo 
com o seu braço mais fraco, e fazer a remada com o mais forte, podendo alternar para 
descansar os braços. Todos estes movimentos poderão ser executados de forma 
aleatória porque todas essas capacidades estão relacionadas com as dimensões de cada 
pessoa, sendo por isso essencial ao N.S. avaliar bem o tipo de situação em que vai 
operar. Segundo Iida(2005) em geral as forças máximas para empurrar e puxar, nos 
homens, oscilam entre 200 a 300 N22, apresentando as mulheres 40% a 60% dessa 
capacidade. Se por um lado a remada crawl reduz o tempo de chegada do N.S. à 
vítima, por outro, produz um enorme desgaste nos braços, ao nível da zona do ombro, 
devido ao facto de estes se encontrarem em constante rotação. 

O transporte de banhistas é de certa forma equivalente a transportar grandes 
cargas, embora dentro de água este esforço possa ser relativamente mais leve, podendo 
no entanto causar certos traumas musculares nos N.S. Segundo Bridger(2003) 
aproximadamente 60% dos problemas musculares são causados por levantamento de 
cargas e 20% puxando ou empurrando-as. (Iida 2005)  

Essas lesões ocorrem na maior parte dos casos quando uma pessoa não está 
devidamente treinada, que não deve ser o caso do N.S., ou quando a carga excede o 
limite suportado pelo transportador ou por uma insistência num determinado músculo, 
que o leve à exaustão. É necessário ter uma ideia o mais real possível das cargas 
máximas que homens e mulheres podem suportar, embora essa capacidade de carga 
máxima varie de pessoa para pessoa.  

 

                                                
22 N(Newton)=Kg.m,	  ms-2 – para transformar newtons em quilogramas - força, faz-se a divisão por 9,81. 
Ex. 200N = 20,4 kgf). 	  
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Tabela 7- Força máxima das pernas, braços e costas para diferentes percentis da população feminina e 
masculina (Chaffin in Garg, 1980) 
Fonte: Iida 2005 
 
 

Como é possível verificar no gráfico anterior, as mulheres têm normalmente 
cerca de metade da força dos homens. 

Sendo o ser humano bípede, movimentando-se numa posição vertical face à 
gravidade atmosférica e à sua estrutura óssea, as pernas são os membros 
estabilizadores. Os especialistas aconselham que, para grandes forças se deva usar 
preferencialmente as pernas, por serem mais resistentes. Não é de estranhar que elas 
suportem o tronco, cabeça e braços, e que correspondam em média a 63% do nosso 
volume corporal.  

Segundo o Manual do Nadador Salvador, para uma melhor eficiência no ato de 
salvamento, o N.S. deve contar sobretudo com um bom ritmo, ou seja, deve atuar a um 
ritmo constante sem grandes alterações de velocidade ou movimentos, porque estas 
provocam um maior consumo de oxigénio, com o respetivo impacto a nível muscular. 
Quando transporta o banhista deve sobretudo manter-se sempre junto a este, por 
motivos de segurança e por ser a sua carga, deve evitar fazer forças assimétricas nos 
membros, evitando que o corpo necessite fazer forças extra, e assim, prevenir algum 
tipo de lesão por estar demasiado afastado ou desequilibrado. 

O aconselhado por Iida(2005) regendo-se na equação de NIOSH23 que pode 
facilitar o transporte de cargas em tarefas executadas em terra firme, é : 

• Manter a carga próxima do corpo 
• Adotar valores para cargas unitárias 
• Uso de cargas simétricas 
• Pegas adequadas 
• Trabalho em equipa 
• Definir um percurso 
• Superação de desníveis de pisos 
• Eliminação de desníveis entre postos de trabalho 

  

                                                
23 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) - Equação que permite calcular o peso 
limite recomendável em tarefas repetitivas de levantamento de cargas 
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Algumas destas operações podem ser adaptadas para a tarefa do N.S. Manter a 
carga junto ao corpo, como já referido anteriormente, é crucial para o salvamento 
tanto a nível psicológico como físico. O valor de carga unitária é relativo às dimensões 
corporais da pessoa transportada. O uso de cargas simétricas nos membros poderá, em 
situações de emergência, nem sempre ser totalmente factível, mas se o N.S. tiver este 
dado em mente pode sempre favorecê-lo. As pegas adequadas serão fulcrais para o 
projeto, tanto para o N.S. como para o próprio banhista. Ao serem bem definidos o 
trajeto e ação a ser tomada em conjunto com os seus colegas de equipa, poder-se-ão 
suprimir os restantes pontos. 

Iida(2005) refere que os trabalhadores habilitados ao transporte de sacos 
pesados são regidos por uma norma que permite o transporte de 40 kg. Passando esse 
valor, devem ser auxiliados por mais um colega.  

Como se pode verificar, essas cargas ultrapassam os valores ergonómicos 
recomendados, não sendo recomendados estes valores para todos os tipos de pessoas e 
níveis etários, só a jovens masculinos com boa estrutura física. 

Na conceção do equipamento de salvamento deste projeto, o N.S. poderá 
evitar parte do seu desgaste, principalmente porque o modelo em questão conta com 
ajuda de um motor elétrico, referenciado das pranchas “Wavejet” que, segundo os 
fabricantes afirmam, tem uma capacidade de 20 lbs de propulsão, que origina uma 
velocidade que ronda os 11 km/h sobre a água, ou seja, e segundo os seus criadores, 
três a quatro vezes mais rápido do que a remada em crawl. 

 
 
2.4- Características desejáveis nos produtos 

 
Todos os produtos de modo geral procuram satisfazer as mais exigentes 

expectativas e necessidades humanas. Para que assim seja, são submetidos a rigorosos 
controlos e testes, mas antes disso devem obedecer a três características para vingar no 
mercado. 

Em primeiro lugar o produto deve cumprir escrupulosamente aquilo que 
anuncia fazer. A isto chama-se eficiência da Qualidade Técnica do produto. Podemos 
incluir aqui a sua eficiência ao nível de produção de ruído, vibrações, da facilidade de 
manutenção e limpeza, por exemplo.  

Outra característica essencial é a Qualidade Ergonómica do produto, que se 
refere à forma como o produto comunica com o utilizador, ou seja, se é fácil ao nível 
da compreensão e do manuseamento.  

Por fim, a qualidade mais apreciada pela maioria dos indivíduos, 
principalmente para objetos ou produtos de uso quotidiano, é a Qualidade Estética que 
o produto apresenta. Esta é a característica que mais poderosamente potencia a 
promoção de um produto, englobando toda a combinação de cores, materiais e design 
existentes num determinado produto. Existem muitos casos em que se compra um 
produto só pela sua aparência em detrimento da sua função. 

Estas são as três características fundamentais para a criação de um produto, 
embora em cada objeto possa predominar uma ou duas destas sobre as outras. Devem 
ser bem definidas e planeadas desde o início do projeto, dado que no final será sempre 
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mais difícil assegurar a coerência das três características. No fundo, o produto terá 
sucesso se estabelecer um equilíbrio entre essas três qualidades. 

Existem diversas formas de classificação de produtos. Por exemplo, podem ser 
classificados pelo nível de tecnologia (tradicional, intermediária, avançada), pelo tipo 
de tração (manual, mecânica, elétrica) e outras.  

 
 
2.5- Âmbito de alcance do projeto 

 
Atualmente tornou-se fácil fazer chegar muitos produtos ao consumidor final, 

sendo que “o mundo parece pequeno aos olhos dos fabricantes”. A internet foi um dos 
grandes impulsionadores para esta globalização; num determinado dia pode ser 
encontrado um produto “online”, ser encomendado e entregue em poucos dias.  

O âmbito de alcance de um produto é tanto maior quanto a diversidade de 
consumidores/utilizadores a quem se possa adequar. Vários tipos de produtos, nos 
quais se enquadram os equipamentos de salvamento são, por este facto, desde o 
primeiro momento, concebidos considerando este importante pressuposto. 

Para a avaliação destes produtos usam-se os princípios referenciados por 
Null(1993) que visam orientar o seu desenvolvimento. (Iida 2005, p.319) 

Esses princípios são o uso equitativo, flexibilidade no uso, uso simples e 
intuitivo, informação percetível, tolerância zero, redução do gasto energético e espaço 
apropriado. 

O equipamento idealizado neste projeto configura uma evolução dentro de 
uma classe de produtos, já existentes no mercado, cujo fácil uso seria a consequência 
de uma adaptação física simples e natural das pranchas de bb.  

A criação e desenvolvimento de produtos envolvem equipas multidisciplinares. 
A concretização deste projeto envolveria Ergonomistas, Designers e Engenheiros, cada 
um com um papel determinante na sua conceção e desenvolvimento. Presentemente, 
mais que nunca, o Designer concebe o projeto do princípio até ao fim, do papel para 
realidade, do engenheiro ao operário, assumindo-se como o “artista” em várias 
vertentes da conceção do produto.  

Atualmente o Designer dedica-se a várias áreas, desde o Designer de produto, 
Designer gráfico, Designer de moda, multimédia, entre outros. Cada uma destas 
profissões resulta de especializações que os profissionais adquirem, ou optam na sua 
carreira, não implicando que estejam apenas habilitados para este tipo de 
especialização. Para além deste tipo de profissionais existem outros que são como um 
elo entre Designers e Engenheiros, estando o Designer mais ligado à componente 
artística/formal e a engenharia à mais técnica, surgindo então o ergonomista que visa 
um maior aperfeiçoamento entre estas duas componentes, estudando ao pormenor a 
interação do homem com o seu ambiente. A ergonomia passa por todas as etapas do 
produto desde a sua definição até à fase de uso. Pode-se verificar essa interação na 
tabela seguinte. 
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Tabela 8- Participação da ergonomia nas diversas etapas de desenvolvimento de um produto 
Fonte: Iida 2005 
 
 
“Por mais etapas que surjam no desenvolvimento de um produto, no final é o 
consumidor que decide.” (Iida 2005). 

 
 
2.6- Determinação das características de um produto 

 
“Mcclelland e Brigham,(1990) afirmam que a participação da ergonomia na 
usabilidade de um produto define-se em quatro tipos de atividades.” (Iida 2005) 

 
 
Utilizador - Conhecer bem as características físicas e psicológicas do utilizador. 

Utilidade do produto - O produto só será útil se for verdadeiramente bem usado pelo 
utilizador. 

Usabilidade - Testar o uso correto do produto, recorrendo a testes de modo a verificar 
o seu melhor uso. 
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Interfaces com utilizador - É a forma como as características do produto interagem e 
condicionam o utilizador, de forma a perceber se estas ocorrem de forma natural sem 
grandes processos de aprendizagem. 

Todas estas atividades são realizadas no início de um projeto, devendo-se 
sempre fazer este tipo de avaliação detalhada sobre um possível produto. 

Estando a B2r vocacionada para um uso no meio aquático semelhante às 
pranchas de surf e bb, e sendo este um projeto conceptual, o modelo ou maqueta 
produzido terá como base estes dois tipos de prancha, dando uma resposta ao nível da 
utilidade e usabilidade.  

A interface deste equipamento é algo semelhante às pranchas já referidas, bem 
como outros elementos náuticos de salvamento, apenas tendo o utilizador que 
compreender o uso do motor elétrico acionado por controlo remoto. Este compensará 
a falta de força e energia perdida pelo N.S., resultando numa maior preferência por 
este tipo de equipamento para o salvamento a banhistas, tendo em conta que os N.S. 
são na maioria praticantes destas modalidades e recebem formação com prancha de 
longboard  no curso de Nadador Salvador ministrado pela Marinha Portuguesa. 

Esta ideia foi suportada pelo envolvimento com dois Nadadores Salvadores, 
que, ao avaliarem o projeto bodyrescue e a respetiva maquete, na altura feita à escala 
1:2, transmitiram um feedback positivo. Afirmaram também a sua disponibilidade na 
contribuição para o projeto, compartilhando pormenores que entenderam deverem 
considerados. 

Para o desenvolvimento desde projeto considerou-se fundamental contar com a 
contribuição de quatro tipos de especialistas: o utilizador principal (Nadador Salvador), 
o shaper24 de pranchas, o especialista em hidrodinâmica e o especialista em ergonomia.  

Por outro lado, um produto, regra geral, avalia-se por três características: nível 
técnico, nível de usabilidade e estética. 

Segundo Iida(2005), o nível técnico dos produtos é avaliado pelas suas 
características físicas, dimensões, peso, dureza, resistência, estabilidade e durabilidade. 
A usabilidade ocupa-se do interface entre homem-máquina, mais propiamente a 
postura corporal do homem, dores, índice de erros, acidentes e conforto. A estética 
avalia aspetos sensoriais, emocionais, sociais e cultuais que influenciam a aceitação do 
produto. 

“A avaliação dos produtos a nível técnico já é uma atividade bem estabelecida (...) 
Para isso, existe um conjunto de normas técnicas, laboratórios especializados e pessoal 
técnico habilitado para realização dos ensaios (...) não se pode dizer o mesmo quanto 
aos aspetos estéticos e de usabilidade, embora sejam até mais importantes que aqueles 
técnicos, para produtos de consumo.“ (Iida 2005) 

  

                                                
24 Shaper - Palavra derivada do inglês, “Forma” usada para definir em português, o criador de pranchas. É 
este quem dá a forma aos blocos de espuma usados na criação de pranchas em qualquer tipo de desporto 
náutico não motorizado. 
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Em termos conceptuais, a prancha B2r apresenta a nível técnico dimensões, 

forma, peso, resistência e durabilidade de forma a assegurar uma maior longevidade e 
aceitação por parte das entidades que dela poderão usufruir. Embora ainda numa fase 
teórica, foi elaborada com base numa prancha de salvamento, e tem como principais 
referências técnicas as pranchas de bb e surf. Ou seja o seu design, material e 
construção serão adaptados dos equipamentos destas duas modalidades.  

A sua usabilidade será comparada à destes dois desportos, porém o seu 
desempenho deverá ser avaliado pelos N.S. através de um protótipo, para assegurar o 
cumprimento das funcionalidades e uso a que se propõe.  

Também em termos estéticos, a B2r será baseada nos equipamentos das duas 
modalidades já referidas, projetando-se no entanto ser mais apelativa, embora, 
tratando-se de um equipamento de salvamento, a componente estética não seja a mais 
determinante, sendo dada prioridade à usabilidade e ao nível técnico do produto. Para 
o N.S. o equipamento deverá ser, acima de outras características, prático e fiável. O 
componente estético não foi ignorado, apenas foi dada a prioridade a outros critérios 
mais importantes. 

 
 
2.7- Cor 

 
Uma característica que se considerou importante para o projeto é a cor final do 

produto, sendo expectável que, tratando-se de um equipamento de segurança, 
apresente cores fortes e primárias. No I.S.N. as cores predominantes, tanto no fato dos 
N.S. como nos seus equipamentos, são o vermelho e amarelo. Nas instituições 
estrangeiras mais conhecidas também são essas as cores predominantes. 

“A cor é uma resposta subjetiva a um estímulo luminoso, que penetra nos olhos (...) Ele 
nunca percebe um estímulo isolado, mas um conjunto de estímulos simultâneos e 
complexos, que interagem entre si formando uma imagem.” (Iida 2005) 

 
 

A cor que um humano observa num determinado objeto é algo fruto de um 
reflexo de ondas luminosas. Determina-se normalmente a cor real de um objeto com 
luz natural, sendo que se esta determinação for feita com luz artificial, pode-se ver 
alterada a cor percecionada no objeto. A luz transmitida pelas cores apresenta três 
variáveis, a gama, saturação e luminosidade. 

 
“A sensação de luz e calor, associada com a forma dos objetos é um dos elementos 
mais importantes na transmissão de informações.” (Iida 2005) 

 
 

Sendo que o produto em questão será desenvolvido com cores primárias, 
devido ao anteriormente exposto serão essas cores que serão utilizadas. 
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Designam-se certas cores como primárias porque não podem ser reproduzidas 
através da conjugação de outras, sendo portanto da conjugação de cores primárias que 
se produzem todas as outras, com exceção de cores metálicas. É de referir também que 
o ser humano possui uma visão chamada tricromátrica, ou seja vê 
três tonalidades distintas de cores: azul, verde e vermelho. 

Essas cores resultam de processos como subtração e reflexão relativamente aos 
comprimentos da onda de luz, sendo que o preto absorve tudo e o branco reflete tudo. 
E quando mais nanómetros tiverem essas ondas nas cores mais elas refletem, como 
mostra a seguinte figuram. 

 

Gráfico 2- Reflexão de luz branca em superfícies opacas  
Fonte: Iida 2005 
 
 

A cor capta a nossa atenção ao mesmo tempo que a observamos, levando-nos 
inconscientemente a associá-la a seres ou objetos comuns. A título de exemplo o 
amarelo é uma cor de grande visibilidade e torna-se ainda mais visível quando tem, no 
fundo a sua cor complementar, a azul. (Iida 2005). A maior parte das cores 
complementares é realçada com as suas primárias, não com outras complementares. 

A legibilidade de uma cor não depende apenas do contraste entre as diferentes 
cores. A iluminação, o tipo de letra, se for caso disso e o movimento, são fatores que 
influenciam. É comum observar objetos em movimento com cores fortes e vibrantes, 
enquanto em objetos estáticos é aconselhável usarem-se cores menos vibrantes que 
não provoquem saturação e fadiga no olhar. 

 
Como citado anteriormente, quando um humano observa um objeto com 

determinada cor, tem tendência a associá-la a determinado grupo de objetos, 
designando-se esse fenómeno por memória das cores. Como exemplo, é fácil associar 
a cor amarela ou vermelha a objetos e sinais de perigo, tal como no mundo animal, 
onde a maior parte dos seres venenosos apresentam normalmente cores vivas como 
sinal de perigo.  
 

De um modo geral as cores tendem a captar a nossa atenção, agrupar 
informação, diminuir o tempo de reação, reduzir erros e representar sensações de 
perceção diferentes. Como exemplo a cor branca transmite uma sensação de infinito e 
tranquilidade, enquanto a cor preta transmite algo mais pesado e curto. 
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Este atributo das cores designa-se normalmente como característica psicológica 
da cor. É frequente associar-se a cores quentes o amarelo, vermelho e laranja, e a cores 
frias o azul, verde e o branco. É comum usar cores em determinados objetos de forma 
a transmitir sensações contrárias ao seu meio ambiente. Por exemplo, na roupa para a 
neve usa-se normalmente cores quentes, com o objetivo de, por um lado, transmitir 
conforto psicológico aos utilizadores e por outro facilitar a sinalização destes num 
cenário geralmente branco.  

 
As cores estão em alguns casos associadas à cultura de um povo, o seu 

significado pode variar entre culturas, principalmente quando se trata de simbologias 
muitas vezes ligadas à cultura e religião de cada povo. Na tabela seguinte serão 
mostradas algumas dessas simbologias em determinados países. 
 

 

Tabela 9- Significado das cores em diferentes culturas (coe, 1996) 
Fonte: Iida 2005 
 
 
“Historicamente, muitos significados das cores guardaram o seu sentido original e 
foram enriquecidos com a evolução espiritual dos povos, tornando-se cada vez mais 
requintados e abstratos, dando vazão à fantasia e às espirações humanas.” (Iida 2005) 
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Das associações mais comuns destacam-se quatro cores citadas por Iida(2005) 
que melhor se adequam para este projeto, como é o caso das cores vermelha, amarela, 
laranja e branca. 

Vermelho – Cor quente, saliente, agressiva, estimulante e dinâmica. Sendo a cor do 
fogo e do sangue, é importante para muitos nativos figurando quase sempre nas 
bandeiras. Junto ao verde forma o par de cores complementares mais vibrantes. 

Amarelo – Cor luminosa e digna, evoca dominação, riqueza material e espiritual. 
Representa calor, energia e claridade. Junto ao vermelho é considerada uma cor 
masculina, enquanto a verde, azul e violeta são consideradas femininas. 

Laranja – Cor muito quente, viva, acolhedora e saliente. Evoca o fogo, o sol e o calor. 
Contém propriedades do vermelho e amarelo, pois são o que lhe dão origem. As áreas 
coloridas pelo laranja parecem maiores do que são na realidade, devido ao seu poder 
de dispersão.  

Branco – O branco é a cor da pureza e inocência, simbolizando a paz, nascimento e 
morte.  

Dentro das cores quentes é fácil distinguir a cor laranja como a menos quente, 
não sendo tão vibrante como o vermelho e amarelo. 

Estes critérios determinaram as cores a escolher para a B2r, dado tratar-se de 
um equipamento de segurança. Por um lado são cores de rápida identificação para o 
banhista, principalmente dentro de água e por outro são facilmente identificáveis no 
ambiente da praia, principalmente o vermelho, normalmente associada ao símbolo da 
cruz vermelha, como seja por exemplo o caso das ambulâncias militares. Estas 
ambulâncias constituem outro exemplo de equipamento de socorro a vítimas. 
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2.8- Aspetos ergonómicos da profissão de Nadador Salvador no seu trabalho. 

 

2.8.1- Início da atividade  
 

O corpo humano sofre um conjunto de alterações físicas no início de uma 
atividade, principalmente quando se trata de esforços físicos significativos, como é o 
caso dos N.S., focados na sua atividade por vezes durante 10h de trabalho, na maior 
parte das vezes ao sol.   

Quando estes têm que iniciar subitamente a atividade de salvamento, o seu 
corpo entra num meio aquático, no qual o homem não está habilitado fisicamente para 
se mover nas melhores condições, existindo uma grande descompensação de oxigénio 
no corpo. Pode-se comparar este tipo de esforço ao dos atletas, para os quais o 
aquecimento é fulcral para um bom desempenho, evitando lesões e preparando de 
certa forma o corpo para trabalhar no seu pico mais elevado.  

O N.S. entra quase inevitavelmente em descompensação quando inicia a sua 
atividade física no pico mais alto, ou seja o salvamento, o que o pode eventualmente 
levar a certos erros, como, não avaliar corretamente a situação onde tenha que intervir, 
entre outros problemas.  

Segundo Iida(2005), quando a atividade física se inicia subitamente, os 
músculos agem em desvantagem, com uma falta de oxigénio (ver gráfico 3). Os 
músculos produzem ácido láctico e ácido racémico, aumentando o teor da acidez do 
sangue, resultando num estimulante natural para a dilatação dos vasos sanguíneos e 
num aumento de oxigénio no corpo fornecido pelo sangue aos pulmões, demorando 
cerca de 2 a 3 minutos até que o organismo estabilize. Terminada a atividade, o corpo 
humano demora cerca de 6 minutos a retornar aos seus níveis normais. (ver gráfico 4) 

 

Gráfico 3- Efeitos do início de atividade física  
Fonte: Iida 2005 
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Gráfico 4- Inicio de atividade física pesada  
Fonte: Iida 2005 
 

É por isso desaconselhada a ingestão de grandes refeições porque, em caso de 
falência muscular, o organismo vai buscar energias à função digestiva. A capacidade 
para a eliminação de calor aumenta num organismo habituado a trabalho pesados, daí 
a libertação de suor. Também o coração fica mais forte, mais pequeno, bombeando 
maiores quantidades de sangue para o organismo. 

Segundo Iida(2005), antes do início de atividades físicas pesadas, é 
recomendável a realização de um pré-aquecimento de 2 a 3 minutos, ou pelo menos 
nunca iniciar uma atividade da forma mais intensa, mas sim de forma gradual.     

No caso prático da atividade dos N.S. seria recomendável uma prática 
semelhante à dos atletas, devendo estes tentar manter-se sempre em constante 
atividade de modo a que o organismo não caia em grandes períodos de descanso, pois 
o perigo/atividade mais intensa pode surgir em qualquer momento.  

 

2.8.2- Fadiga  
 
“Fadiga é o efeito de um trabalho continuado, que provoca uma redução reversível da 
capacidade do organismo e uma degradação qualitativa desse trabalho.“(Iida 2005) 

 
 

Apesar de ser generalizada a ideia que a profissão de Nadador Salvador é 
agradável e tranquila, na realidade esta é mais fatigante do que vulgarmente aparenta. 
Estes profissionais trabalham normalmente durante 10 horas seguidas, frequentemente 
sem grandes momentos para pausas, enfrentando também com frequência condições 
climatéricas menos favoráveis. É sobretudo um trabalho duro e intenso a nível físico e 
psicológico, por diversos fatores, um dos quais a desvalorização do seu trabalho por 
parte dos banhistas e ocasionalmente pelos seus superiores hierárquicos, sendo 
compreensível a ocorrência casual de falhas devido ao cansaço acumulado. 



 
Body2rescue - Alternativa de equipamento para apoio ao Nadador Salvador e resgate a banhistas 

 
62 

 

Figura 22- Figura referente a uma campanha viral a circular na plataforma Facebook que mostra 
descontentamento geral relativamente à profissão de Nadador Salvador 
Fonte: Adaptado de utilizador Facebook  
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Da mesma forma como um atleta pode ocasionalmente apresentar sinais de 
fadiga emocional ao não ser possível vencer uma prova apesar do esforço que 
empregou, também esta atividade dos N.S. com o seu componente de constante 
ansiedade e sobressalto pode acarretar estas consequências. 

A fadiga ocorre frequentemente quando existe acumulação de tarefas 
repetitivas, acarretando consequências a nível psicológico e também físico, sendo por 
isso importante existir rotatividade entre o grupo de trabalho. 

Diferentes indivíduos podem registar diferentes tipos de fadiga, pois cada 
pessoa apresenta diferentes características físicas, por vezes genéticas, outras pelo 
ritmo de determinado treino que a pessoa siga ou pratique. Assim sendo, é necessário 
que este projeto defina um meio de reduzir os esforços do Nadador Salvador quando 
este entra em ação para salvar um banhista, facilitando também o transporte do 
banhista, e de um modo geral, otimizar o tempo de todo este processo. Esse objetivo 
será concretizado através da instalação de um motor elétrico na prancha. 

 

Pausas no trabalho 

 
Iida(2005), afirma que as “pausas” são fundamentais para a realização favorável 

do trabalho. Para trabalhos de esforço moderado são aconselhados 10 minutos de 
pausa por cada hora de trabalho. Em geral, pausas curtas são mais eficientes que 
pausas prolongadas por acumular menos fadiga resultando num período mais curto de 
recuperação face às pausas longas. 

Em condições extremas de trabalho, como é por vezes a profissão de Nadador 
Salvador, existem casos em que as horas de descanso deviam ser mais que as de 
trabalho devido às elevadas temperaturas que se fazem sentir no Verão. O N.S. não 
deveria ser prolongadamente exposto a altas temperaturas, sendo que a ser assim lhe 
deveria ser proporcionada uma pausa maior para que o impacto resultante do excesso 
de carga térmica fosse atenuado e as suas funções corporais se pudessem estabilizar até 
à normalidade.  

 
“Monotonia e motivação são processos que se sobrepõem à fadiga, podendo agravá-la 
ou aliviá-la. Elas são causadas por estímulos ambientais, que podem ser monótonos ou 
motivadores.” (Iida 2005) 

 
 

Em ambientes de trabalho como a praia a situação anímica do N.S. tende a 
oscilar entre extremos. Por vezes regista-se uma atividade frenética, sendo por vezes 
consideravelmente mais reduzida, resultando estas circunstâncias das várias condições 
climatéricas, dos períodos de férias e, não menos importante, das atitudes dos 
banhistas. Apresentam-se também oscilações em determinadas fases do dia, havendo 
no período da manhã uma menor afluência que à tarde. Os N.S. em períodos de menor 
atividade tendem em cair na monotonia, provocando maiores aumentos de tempo de 
reação, diminuição de atenção, aumentando a probabilidade de ocorrência de erros. 
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Iida(2005) afirma que a vigilância decresce significativamente após 30 minutos 
de trabalho continuo. Outro fator que assegura a realização de um bom trabalho é a 
motivação com que este se encara. A motivação é algo que ultrapassa a aptidão física e 
os conhecimentos, é algo fundamental no exercício de uma atividade profissional, 
devendo ser estimulada de diversas formas, desde o proporcionar condições de 
trabalho adequadas até ao estímulo monetário, não devendo ser simplesmente 
assumido como “amor à camisola”. 

 
 

2.8.3- Influências climatéricas no trabalho 
 

O impacto climatérico afeta diretamente o ser humano no desempenho do seu 
trabalho, principalmente fatores como a temperatura e a humidade. Segundo 
Iida(2005), estudos realizados em laboratórios e na indústria comprovam essas 
influências, tanto sobre a produtividade como sobre os riscos de ocorrência de 
acidentes. 

O ser humano é um dos animais do planeta terra que melhor se adapta aos 
diferentes climas, podendo no entanto a situação de trabalhar em condições extremas 
alterar esta realidade. 

O homem é um ser de sangue quente, ou seja, apresenta uma temperatura 
corporal constante entre os 35º e 37º C. Para a correta manutenção desta temperatura, 
é fundamental o consumo de nutrientes como gorduras, açucares e proteínas, que 
quando ingeridos resultam em energia para o nosso corpo. Os processos internos que 
ocorrem dentro do nosso organismo mantêm o corpo quente, oscilando as 
temperaturas consoante as condições climatéricas do exterior e o contacto com objetos 
de diferentes temperaturas. 

Iida(2005) define a seguinte equação com as variantes térmicas que mantem o 
nosso corpo a uma temperatura constante : 

 
S=M-E+-R+-C-W 

S = calor ganho ou perdido pelo organismo, em um certo intervalo de tempo. Com o 
corpo em equilíbrio térmico, S = 0. 

M = calor gerado pelos processos metabólicos. 

E = calor dissipado pelo suor 

R = calor radiante trocado com o ambiente 

C = calor trocado por condução e convecção com ambiente 

W = energia gasta no trabalho 
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Nesta equação a variável (W) refere-se à energia gasta no trabalho, onde o 
homem tende a despender em média em trabalhos leves até cerca de 1,6 kcal/min e 
em trabalhos mais pesados até 16,2 kcal/min. 

Assim sendo, um trabalhador para executar as suas tarefas com maior índice de 
produtividade deve apresentar um conforto térmico corporal equilibrado. O organismo 
por si só, em condições normais, assegura esse balanço de forma automática, influindo 
porém para o mesmo as peças de vestuário usadas, e as temperaturas do meio 
ambiente. 

 
“A zona de conforto térmico é delimitada entre as temperaturas efetivas de 20 a 24ºC, 
(...) As diferenças de temperatura presentes no mesmo ambiente não devem ser 
superiores a 4ºC. Essa zona refere-se ao organismo adaptado ao calor. Nos países 
temperados, durante o inverno, com o organismo adaptado ao frio, essa zona de 
conforto situa-se entre os 18 e 22ºC para a mesma taxa de humidade e velocidade.” 
(Iida 2005) 

 
 

Os N.S. nem sempre dispõem das peças de vestuário mais adequadas e as que 
possam usar não têm condições suficientes para reduzir o impacto do calor. As 
condições climatéricas podem variar dos 18º aos 42º no verão, durante a época 
balnear portuguesa. 

 

“Bridger(2003) afirma que existem diversas pesquisas que comprovam a influência do 
clima no desempenho de tarefas mentais, e que em casos extremos devido ao 
incómodo sentido no corpo, tanto para o calor como para o frio as pessoas tendem em 
reduzir os seus níveis de concentração.” (Iida 2005) 

 
 

Segundo Iida(2005), pessoas que trabalhem a mais de 32ºC tendem a tomar 
decisões mais ariscadas, com tendência a originar mais acidentes e prejudicando a 
qualidade do trabalho. Num ambiente como a praia é frequente encontramos estas 
temperaturas.  
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3- Conclusão, aplicação da ergonomia no projeto 
 
“A ergonomia, assim como qualquer outra questão relacionada com o sector produtivo, 
só será aceite se for capaz de comprovar que é economicamente viável, ou seja se 
apresentar relação custo/benefício favorável.” (Iida 2005) 

 
 

Ou seja, na conceção de determinado projeto ou produto, será necessário 
realizar um estudo prévio de todos os possíveis impactos e benefícios, como sejam por 
exemplo a redução de acidentes, de custos, de material e aumento da qualidade 
produtiva. Existem casos em que ao ser aplicadas algumas medidas ergonómicas, o 
trabalhador pode reduzir a sua produtividade. Toda a operação de implementação de 
ergonomia só será considerada se os benefícios forem superiores aos custos. Estes, 
regra geral tendem em mostrar-se a curto prazo, enquanto os benefícios só são 
evidentes a longo prazo. (Iida 2005) 

Neste projeto, a análise efetuada a várias questões relacionadas com a 
ergonomia proporcionou uma nova visão de como formular um produto e ter atenção 
a alguns aspetos que, de outro modo, poderiam ser descartados. A nível ergonómico, 
pretende-se tomar em consideração os fatores antropométricos dos percentis 90 da 
população masculina portuguesa, para projetar um produto que seja flutuável e capaz 
de cumprir na íntegra as funções que lhe são destinadas, de modo a igualar e superar 
as atualmente existentes. Entende-se que, na situação real de fabrico deste 
equipamento, seria aconselhado realizá-lo em três ou quatro tamanhos distintos, de 
forma a garantir a adequação de um maior número de pessoas, porem para o presente 
só será demonstrado uma versão.  

 
“A ergonomia do produto é uma disciplina que disponibiliza metodologias que 
permitem guiar as escolhas estratégicas do desenvolvimento de um produto, numa 
perspetiva de Design total.” (Rebelo 2004) 
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Cap.3- Materiais 

 
3.1- Matéria-prima – Polímeros/Plásticos 

 
A definição dos materiais a usar na conceção da B2r passará essencialmente 

pela análise das diversas matérias plásticas. Mesmo os acessórios adaptáveis, como o 
chop (cabo usado para unir praticante à sua prancha de surf, etc.), são compostos 
maioritariamente por plásticos e uma pequena peça em liga metálica. O motor 
“Wavejet” é fabricado, na sua maior parte em alumínio, com algumas peças em 
materiais plásticos. 

Seguidamente são apresentados de forma concisa os materiais (espumas de PP 
e PE) usados no presente projeto, com uma recolha de informação sobre a família dos 
Polímeros. 

Atualmente vive-se uma realidade na qual uma significativa maioria de 
produtos, desde aqueles de uso comum, até pequenos eletrodomésticos e componentes 
para a indústria automóvel são fabricados em matérias plásticas. O homem aproveita 
as suas características em detrimento de outros materiais por serem na sua maioria 
mais leves, baratos, e customizados, ou seja, por este último conceito, mais adaptáveis 
a diferentes objetivos, enquadramentos e propósitos. 

Fruto dessa influência na vida humana, o homem tem-se debatido nos últimos 
anos com a toxicidade destes materiais, bem como com o problema do seu longo 
período de degradação. Este facto também ocorre dado que, sendo peças normalmente 
baratas, são facilmente descartadas no fim do seu ciclo de vida. É também indiscutível 
que no seu fabrico são emanados gases tóxicos para a atmosfera, não sendo dado o uso 
correto ao produto quando este atinge o seu tempo limite de vida útil. 

O plástico é um material derivado do petróleo, que de um modo geral tenta 
igualar algumas das características dos materiais naturais, podendo até superá-las. 
Como exemplos de materiais naturais dispõe-se atualmente da madeira, borracha 
natural e cortiça, produtos que em termos de características físicas se assemelham a 
algumas características dos polímeros. Foi com base nestes materiais que os 
especialistas na Química, ao estudarem a sua estrutura molecular, conseguiram recriar 
alguns polímeros e modificá-los ao ponto de suprimirem qualquer lacuna que um 
material natural possa apresentar.  

Segundo Michaeli et al(1995) a exploração deste material aconteceu no ainda 
séc. XIX embora só tenha sido realmente reconhecido com o prémio Nobel ganho pelo 
professor Hermann Staudigner, quando este desenvolveu o modelo estrutural dos 
polímeros. No entanto, somente a partir da 2ª Guerra Mundial se começou a 
generalizar a sua utilização, principalmente nos processos de fabrico industrial.  
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3.1.1- Definição de plástico 
 

Plástico refere-se a uma família imensa de materiais que apresentam uma 
composição muito específica. As suas potencialidades são tão vastas que tendem a 
substituir outros materiais, tanto a nível funcional como estético. 

Os materiais plásticos são compostos por longas cadeias de moléculas 
chamadas macromoléculas, sendo estas constituídas por monómeros ou polímeros. 

Os polímeros provêm do carbono, elemento abundante no planeta Terra, e, 
embora possam ser obtidos através da madeira ou carvão, são normalmente refinados 
do petróleo por ser um processo mais barato. São regra geral rígidos e transformados 
ou deformados através do calor ou pressão. 

Segundo Michaeli et al(1995) existem três grupos que caracterizam os 
polímeros: 

Termoplásticos – São fusíveis e solúveis, poderão ser maleáveis, rígidos e 
frágeis, estando divididos por duas categorias: os amorfos, que são transparentes 
apresentando uma estrutura molecular semelhante ao vidro, e os semi-cristalinos, de 
cores opacas. Estes polímeros podem apresentar reações a temperaturas elevadas. 
Nestas duas gamas existem várias parcelas de polímeros diferentes, por serem os mais 
maleáveis. 

Termoendurecíveis – Como o nome indica são polímeros duros, não 
apresentam transformações moleculares à temperatura ambiente, podendo quebrar-se 
quando expostos a altas temperaturas. 

Elastómeros – São os polímeros com propriedades mais elásticas, podendo-se 
afirmar que são o substituto artificial da borracha natural, resistindo a grandes 
deformações antes de terminar o seu ciclo de vida. 

Gráfico 4- Divisão dos polímeros 
Fonte: Michaeli et al 1995 
 

Devido à diversidade do plástico, são-lhes associados códigos designados pela 
norma DIN 7728. Estes códigos são compostos por letras que resultam de abreviaturas 
dos seus nomes, como o caso do Polipropileno = PP, podendo ser acrescentadas outras 
letras consoante, por exemplo, a sua densidade ou viscosidade. Exemplo: Polipropileno 
de alta (high) densidade (density) = HDPP  



 
Body2rescue - Alternativa de equipamento para apoio ao Nadador Salvador e resgate a banhistas 

 
69 

3.1.2- Principais características 
 

São baratos porque o seu fabrico é mais económico, sendo regra geral 
produzidos em torno dos 250º C até aos 400º C, ao contrário de outros materiais, que 
requerem nos seus processos de fabrico temperaturas mais elevadas. 

Permitem a aplicação de vários aditivos, de forma a serem reforçados ou 
coloridos dado serem fabricados em baixas temperaturas evitando, contrariamente a 
outros materiais, pinturas extras. A adição destes tipos de aditivos durante o processo 
de fabrico permite a obtenção de espumas sintéticas, nas quais a sua densidade fica 
reduzida a 1:100 da matéria-prima. 

São dos tipos de materiais mais resistentes a produtos químicos, à corrosão e à 
salinidade da água. Devido à sua mutabilidade, os polímeros apresentam densidades 
muito diferentes, podendo ser muito leves ou muito pesados. Têm capacidade para 
isolar som ou gases, proporcionando opções diversificadas para diferentes fins.  

Podem ser reciclados e reaproveitados para a obtenção de energia. Existem 
alguns limites, podendo ser requerido aconselhar-se com o fabricante. Os polímeros 
com cloro ou flúor não devem ser queimados porque emanam gases venenosos. 

São o material não natural mais flexível que o homem conhece, sendo 
simultaneamente muito resistentes.  

Após a caracterização geral dos polímeros, referem-se seguidamente os 
materiais escolhidos para o projeto. Enquadram-se na classe dos mais usuais, assume-
se que provavelmente por serem os mais baratos: o PP e o PE, os mais frequentes na 
criação de pranchas de bb, pertencendo ao grupo dos termoplásticos semi-cristalinos, 
como se pode verificar na tabela anterior, sendo também dos polímeros mais leves que 
existem. 

Uma vez que apresentam uma densidade inferior à da água, são dos materiais 
mais adequados à conceção de equipamentos que requeiram a flutuabilidade. 
Juntando a isto a sua capacidade de impermeabilização, são a componente perfeita 
para este trabalho.  
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3.1.3- Plástico, a matéria-prima 
 

As matérias-primas para a produção de polímeros são materiais naturais como a 
celulose, carvão, petróleo e gás. Porem é do petróleo que se extraem a maior parte dos 
polímeros encontrados no mercado. 

 

Gráfico 5- Matéria prima até chegar ao plástico  
Fonte: Michaeli et al 1995 
 
 

Os Termoplásticos usados para o presente projeto serão o (PE e PP), serão 
posteriormente descritos com mais detalhe neste documento. 

Segundo Michaeli et al(1995) Termoplástico advém de: Termos = calor e plasto 
= maleável, significando tratar-se de polímeros que, expostos ao calor, sofrem 
alterações na sua estrutura, passando a ser maleáveis. 

Conforme anteriormente referido, os polímeros são formados por uma estrutura 
molecular. Nos termoplásticos a sua estrutura é composta por cadeias lineares e 
ramificadas; quanto maior o número de ramificações maior resistência as mesmas 
conferem ao plástico.  

Da mesma forma os termoplásticos estão divididos por dois grupos, os amorfos 
e os semi-cristalinos.  

Sendo a estrutura molecular dos amorfos muito ramificada e cheia de cadeias 
moleculares longas, apresenta na sua forma uma estrutura confusa entrelaçada, ou seja, 
uma estrutura irregular ou amorfa. É deste grupo que se fabrica o conhecido vidro de 
plástico por no seu estado natural apresentar uma aparência transparente. 
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O chamado grupo dos semi-cristalinos, que engloba o PP e PE são o contrário 
dos amorfos, apresentando poucas ramificações e cadeias secundárias. Por 
apresentarem uma estrutura tão límpida e ordenada são denominados de “cristalinos”. 
Não atingem a cristalização completa porque acabam por se intersectar em certos 
pontos dentro da sua estrutura molecular. 

Podem-se observar as estruturas amorfas e semi-cristalinas na seguinte figura:  

 

Figura 23- Diferenças entre estrutura molecular de termoplásticos amorfos e semi-cristalinos 
Fonte: Michaeli et al 1995 
 
 

3.1.4- Utilização de polímeros face às diferentes condições climatéricas 
 

Os polímeros apresentam determinados comportamentos face a certas 
condições atmosféricas, existindo por isso um vasto leque dos mesmos. A sua escolha 
tende a requerer análises minuciosas quando se projeta a sua utilidade futura, sendo 
normalmente baseada em curvas de tensão, calculando-se através de gráficos o seu 
ponto de rutura. Atualmente os fabricantes aconselham o material mais indicado para 
cada necessidade, conceção ou fabrico, tornando a utilização do universo dos 
polímeros mais acessível.  

Para este projeto adotaram-se, como materiais base, o PP e o PE, confirmado 
pela realidade de que a indústria de fabrico de pranchas bb, existente há cerca de 
trinta anos, tem feito a mesma opção. 
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3.2- Elasticidade 

 
É um fator importante para a escolha do material a usar, sendo que o 

equipamento a projetar estará sujeito a cargas, pelo que a sua capacidade de se moldar 
de certa forma ao corpo do N.S. e de conferir conforto no uso será sempre uma 
vantagem competitiva importante no caso de uma prancha. 

A elasticidade refere-se a uma característica presente em alguns polímeros que, 
quando sujeitos a uma carga por determinado tempo, têm tendência a expandir ou 
contrair conforme o sentido da força exercida, retornando à forma original após o uso. 
Tal como afirmam Michaeli et al(1995) após este alongamento o material retorna à 
posição original quando se retira imediatamente a carga e o carregamento é 
relativamente pequeno.  

Este fenómeno característico dos termoplásticos é também equiparado ao efeito 
do calor sobre o plástico, sendo denominado como efeito recuperativo, que se baseia 
no mesmo princípio, mas com efeitos mais rápidos devido à sensibilidade que este 
plástico apresenta ao calor. Os shapers de pranchas de bb designam esta característica 
de memória, ou seja o poder de recuperação perante fortes embates ou pressões 
impostas sobre o material. 

 
 
3.3- Condutibilidade térmica e elétrica 

 
Outra característica que conduziu à opção por este material foi a sua fraca 

condutibilidade térmica e elétrica. 

A característica de não absorver o calor é vantajosa para o equipamento. Tendo 
em conta que a sua utilização será feita nas praias, tenderá a ficar por vezes ao sol 
mais prolongadamente, sendo por este motivo sujeito provavelmente a altas 
temperaturas. Não sendo provável que o equipamento absorva temperaturas que 
impeçam o seu uso pelo N.S, não deixa de ser recomendável que produtos deste tipo 
não sejam expostos demasiado tempo ao sol. O calor em excesso poderá 
eventualmente alterar a estrutura molecular do plástico, podendo causar o 
aparecimento de bolhas de ar nas pranchas de bb. 

A fraca condutibilidade elétrica é também uma vantagem importante, dado que 
o equipamento será usado num ambiente de praia, exposto a vários tipos de condições 
atmosféricas, desde a eletricidade estática até à eventual ocorrência de trovoadas, 
tendo já ocorrido casos de mortes em praias causadas por um relâmpago.  
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3.4- Espumas 

 
O material escolhido para o projeto é na realidade uma espuma de 

polipropileno ou polietileno.  

Estas espumas têm origem nos polímeros anteriormente referidos, aos quais é 
adicionado gás, resultando no plástico esponjoso, ocupando este um total de 95% do 
volume total resultante, enquanto a matéria sólida representa apenas cerca de 5%. 
Com este dado verificamos que o material pode ainda ter menos densidade e desta 
maneira flutuar mais.  

Existem dois tipos de espumas: espumas com células abertas ou células 
fechadas. O mais usado na indústria do bodyboard é a espuma de células fechadas, 
uma espuma forte e resistente. A espuma de polietileno pode ser encontrada em 
diversos dispositivos de flutuação e outros equipamentos náuticos. 

Até há relativamente pouco tempo, este tipo de materiais apenas eram 
fabricados tendo em conta as necessidades e especificidades do mercado da 
construção civil. Mais recentemente estes fabricantes começaram a diversificar os 
mercados-alvo destes materiais, focalizando também o seu fabrico para o mercado 
náutico, permitindo aos fabricantes de pranchas tirarem partido das inúmeras 
vantagens dos mesmos. O único fabricante nacional de pranchas bodyboard, a 
Resfreshboards, faz referência a este assunto no seu sítio online ao afirmar ter 
apresentado no mercado o primeiro Core (núcleo) desenvolvido para a indústria de bb, 
nomeadamente o E.F.C (Engineered Flex Core), um PP produzido através de um molde 
próprio, podendo assim por exemplo, o plástico conter as cavidades próprias para o 
Stringer 25 , evitando que estas cavidades tenham que ser feitas manualmente, 
complicando o processo de fabrico.  

A grande maioria dos polímeros pode ser transformada em espumas, mas 
apenas alguns o são de facto. Independentemente do plástico ou processo usado, as 
espumas têm as seguintes características: 

• Baixa densidade 
• Baixa condutibilidade térmica 
• Propriedades mecânicas favoráveis ao peso  
• Fáceis e variadas possibilidades de moldagem 
• Fácil manipulação 
• Economia de material 
 

Apesar do seu aspeto maleável, as espumas consideradas no presente projeto 
são rígidas. As espumas duras dividem-se em rígidas e frágeis que após uma carga 
podem se quebrar ou deformar embora possam voltar à forma original se não for 
atingindo o ponto de rutura.  

 

 

                                                
25 Stringer - Tubo ou tiras em material rígido ou semirrígido que se coloca no interior das pranchas de 
bodyboard, para lhes conferir maior consistência e evitar que esta parta no seu interior 
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Na figura seguinte são detalhados alguns dos polímeros que se podem 
transformar em espumas, bem como a sua dureza.  

 

 
Figura 24- Polímeros transformáveis em espuma 
Fonte: Michaeli et al 1995 
 
 
3.5- Soldagem e colagem 

 
Durante o processo de fabrico de pranchas de bb, existe material que pode ser 

colado ou soldado de forma a garantir melhores características para a prancha. Como 
exemplo, existem núcleos compostos por duas ou três camadas em vez de uma, sendo 
que o material externo como o Deck, Rails e Slick 26 também são soldados.  

Entende-se por soldagem o processo que junta duas ou mais superfícies usando 
pressão e calor, deixando-as depois arrefecer. Este processo só pode ser usado com os 
termoplásticos porque, como já foi anteriormente referido, estes podem ser alterados 
com calor. 

É importante citar que os polímeros só devem ser soldados quando possuem 
temperaturas de fusão e viscosidade semelhantes. 

Existem vários processos de soldagem, consoante as propriedades dos 
polímeros, passando basicamente por cinco etapas semelhantes: 

• Limpeza das superfícies 
• Aquecimento das superfícies 
• Aplicação da pressão 
• Arrefecimento sob pressão 
• Trabalho de costura 

 

 

 

                                                
26 Designação destes componentes será detalhadamente feita neste documento ao longo do capítulo 5.	  
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Ao contrário da soldagem, a colagem permite que todos os tipos de polímeros 
possam ser unidos, até mesmo a outros materiais. Nas pranchas de bb é frequente a 
colocação de uma rede metálica ou em plástico endurecido entre o núcleo e o Slick de 
forma a conferir maior estabilidade e dureza à prancha. Para uma boa colagem, as 
superfícies devem estar cuidadosamente limpas. A colagem destes materiais pode ser 
assegurada tanto através de uma cola apropriada, como também pela ação de diluentes, 
de modo que as moléculas reajam e se fundam entre si. 

Tomou-se como referência o material usado para o bb, considerado adequado 
para este projeto. Os processos de fabrico, embora contando com mais fases, são mais 
simples e menos penosos para o shaper comparados com os do surf, por não usarem 
produtos tão nocivos para organismo, como sejam as resinas e a fibra de vidro. Embora 
o projeto tenha o intuito de ser produzido de forma industrial de modo a reduzir custos, 
os métodos de produção são semelhantes. 

 
 
3.6- Densidade 

 
“A densidade é uma propriedade da matéria que relaciona massa e volume. Ela define 
a quantidade da massa de uma substância contida por unidade de volume. A relação 
entre massa e volume de uma substância é a sua densidade. Quando se refere a uma 
substância pura, maciça e homogénea, como elementos ou compostos químicos, a 
densidade é chamada de densidade média de um corpo ou uma substância não 
homogénea”. (Pierre 2012) 

 
 

Este é um dos fatores mais determinantes para o projeto. A densidade nos 
polímeros é baixa, apresentando em muitos casos densidades inferiores à da própria 
água. Segundo Michaeli et al(1995), a faixa de variação de densidade nos polímeros 
estende-se aproximadamente entre os 0,9 g/cm.3 até os 2,3 g/cm.3, sendo que nos 
polímeros PP e PE se apresentam algumas das mais baixas densidades. A pouca 
densidade encontrada nos polímeros explica-se na sua estruturara molecular e na 
distância a que os átomos se encontram, ou seja quanto maior for a distância entre eles, 
menos densidade é encontrada no material. 
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Apresentam-se seguidamente as densidades de alguns dos principais materiais 
políméricos em comparação com alguns dos materiais naturais mais comuns. 

 

Tabela 10- Densidades de alguns materiais convencionais em comparação com alguns dos polímeros mais 
usados 
Fonte: Michaeli et al 1995 
 
 
Densidade=massa/volume 

O exemplo seguinte retrata a relação entre massa e densidade. Como exemplo 
refere-se um cubo de gelo com 1 cm.3 e outros com as mesmas dimensões, de vários 
metais. O cubo de gelo tem uma massa inferior, enquanto os metais, embora com o 
mesmo volume possuem massas maiores e diferentes, consoante a constituição do 
metal. As massas nos metais são mais pesadas porque na sua constituição molecular 
são menos espaçadas ao contrário dos polímeros.  

 

 
Figura 25- Densidades, em kg m-3, e massas, em g, de cubos de 1cm.3 de diferentes materiais 
Fonte: Pierre 2012 
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3.6.1- Densidade relativa 
 
“A relação entre as densidades de diferentes substâncias com densidade da água é 
denominada de densidade relativa. A densidade da água é representada em 1000 kgm3, 
de acordo com o SI, logo 1 m3 corresponde a 1000 L, o que significa que 1000 kg de 
água ocupam um volume de 1000 L, ou seja, a densidade da água pode ser expressa 
como 1kg L3, que equivale a 1g ml3”. (Pierre 2012) 

 
 

O valor da densidade representado pela água é considerado a uma temperatura 
de 4º C, à qual a água ocupa maior volume. No mar, devido à salinidade, a água torna-
se ligeiramente mais densa. Outra característica que influencia a densidade relativa é a 
temperatura, sendo esta no mar bem visível. Como se sabe, o ar quente sobe e o frio 
desce, sendo idêntica a situação no mar, onde a água à superfície se encontra a uma 
temperatura bem superior em relação ao seu fundo. Isto deve-se a alterações 
moleculares que o calor do sol produz.  

O efeito de impulsão faz com que um objeto mergulhado na água pareça pesar 
menos do que fora dela. Esse “menor peso” designa-se por peso aparente, definido 
como o peso do objeto menos o impulso. Considerando que o impulso é a resultante 
das pressões exercidas pelo líquido sendo que esta aumenta com a profundidade, o 
resultado será uma força ascendente. (Pierre 2012) 

Na figura seguinte é apresentado um teste referente à densidade relativa de 
algumas substâncias. A bola de borracha consegue boiar e não ir totalmente ao fundo 
como o anel, porque é oca, possuindo ar seu interior. 

 
Figura 26- Comparação entre as densidades de várias substâncias 
Fonte: Pierre 2012 
  



 
Body2rescue - Alternativa de equipamento para apoio ao Nadador Salvador e resgate a banhistas 

 
78 

A teoria do impulso foi descoberta por Arquimedes, um filósofo e cientista 
Grego. Conta a história que descobriu esta teoria ao acaso, ao entrar numa banheira 
cheia de água e observar que o seu corpo expelia a água para fora da banheira. 
 

De acordo com o princípio de Arquimedes, um corpo flutua porque existe uma 
força de impulsão que é igual ao peso do volume de água deslocado pelo corpo 
submergido. Arquimedes acabou por descobrir o método de cálculo do Impulso 
através da pressão hidrostática, que se define como a força vertical ascendente no meio 
líquido junto às forças horizontais, sendo essas menos instáveis. Esta força é 
semelhante à da gravidade mas contrária e com mais intensidade. A força do impulso é 
igual ao volume da massa que desloca o corpo, multiplicado pela pressão atmosférica, 
multiplicado pela densidade da água. 

 
No capítulo 5.2 serão aprofundados os cálculos e conclusões sobre a densidade 

relevantes para o presente projeto. 
 
 
3.7- Reciclagem de polímeros e outras alternativas  

 
Os polímeros, largamente utilizados desde o uso doméstico até ao industrial 

apresentam inúmeras vantagens na vida quotidiana. No entanto, o seu impacto no 
ecossistema da terra não deve ser ignorado. 

Esta é atualmente uma questão com grande exposição, real e mediática no 
geral e particularmente a nível deste tipo de materiais, devido ao seu nível de 
toxicidade para o ambiente e à sua lenta biodegradabilidade. 

Um dos principais problemas que a sua reciclagem apresenta em comparação a 
outros materiais, assenta no seu valor de mercado. Como exemplo, comparado com o 
metal, que se vende ao peso, o plástico não obtém um valor tão elevado. Outra 
questão reside na queima destes, originar resíduos tóxicos. Finalmente, deve-se 
considerar também que a união de polímeros de diferentes características dificulta o 
processo de separação e tratamento. Felizmente o PP e o PE como a maioria dos 
termoplásticos não se encontram neste tipo de produtos sem retorno. 

“A reciclagem do termoplástico é a mais desenvolvida e credível. O aproveitamento 
dos resíduos de produção é largamente difundido. Ele acontece no próprio local de 
produção ou em empresas dedicadas ao reaproveitamento, como os resíduos são 
apanhados puros e limpos, só precisam de ser moídos para poderem ser fabricados 
como novos materiais. (...) O preço é o maior problema na reciclagem de resíduos 
plásticos, a coleta, separação por tipo de plástico e processo de limpeza custa muitas 
vezes tanto quanto um novo produto” (Michaeli et al 1995). 

Assume-se normalmente na aquisição de qualquer produto o desejo que este 
nos assegure um longo tempo de vida útil, pelo que o plástico se encaixa em absoluto 
nesta expectativa. No caso dos plásticos que não podem ser reciclados ou 
reaproveitados, por exemplo para fabrico de energia, poderão sê-lo em diversas 
situações, como apresentado na figura seguinte. 
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Figura 27- Esculturas usando plástico em fim de vida 
Fonte:www.ciclovivo.com.br/noticia.php/5829/circuito_mundial_de_surf_realiza_iniciativas_ambientais_
em_portugal 
 
 

A figura anterior refere-se à etapa do circuito mundial de surf em Portugal, no 
qual se fizeram algumas chamadas de atenção a questões ambientais, entre elas a 
retirada de uma grande quantidade de garrafas plásticas, embalagens, entre outros 
resíduos, espalhados pelas praias. Foi realizada uma palestra sobre tratamento de lixo e 
reciclagem, bem como montada uma eco vila na qual, além e discussões promovidas e 
várias ações tomadas, foram feitas esculturas usando plásticos em fim de vida. Em uma 
delas, o artista plástico usou pranchas de surf, e uma outra feita de garrafas PET. Foram 
recicladas e reaproveitadas as roupas de neopreno. Com as borrachas velhas, foram 
construídos porta-copos e porta-garrafas, chaveiros, entre outros tipos de acessórios. 
(CicloVivo 2012)  

No mundo do surf existem vários apelos ambientais por serem confrontados 
diretamente com estes factos dentro de água. Efetivamente, a reutilização e reciclagem 
dos produtos deve ser tomada em conta, e não apenas em materiais plásticos.  

Como afirmam Michaeli et al(1995) o reaproveitamento do lixo deve ser 
considerado já na produção. Para este efeito os produtos devem ser fabricados de 
forma a que possam ser totalmente reaproveitados.  
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Figura 28- Onda perfeita? Ou não? 
Fonte: blog.soulsurfprojectbali.com/wp-content/uploads/2013/01/polluted-ocean.jpg 
 
 

Recentemente a Resfreshboards, que se dedica ao fabrico de pranchas de bb, 
apresentou ao público pranchas fabricadas com materiais reciclados. Embora ainda 
não estejam a ser comercializadas, esta não deixa de constituir uma excelente e 
inovadora iniciativa, tal como é referido na entrevista (em anexo) dada à revista 
portuguesa Vert, que dedica os seus conteúdos ao bb. Esta ideia, para além de ser 
inovadora no ramo, é algo que segundo os fabricantes surge: 

“Devido ao facto de existir muito desperdício na produção de pranchas de bodyboard. 
Aliás, como em todas as indústrias do planeta. Como se sabe, existem materiais que são 
reciclados, outros que apresentam custos muito elevados para se conseguir reciclar e 
outros há que não são possíveis reciclar. Nós, na Refresh, temos materiais que se 
inserem em todos os tipos referidos acima, por isso, achamos que devemos fazer a 
nossa parte e assim reciclamos todos os materiais que possam ser reaproveitados para 
produzir o novo bloco, o Recycle Core.”(Vert Magazine 2013) 

 
 

Como também é referido na entrevista, este projeto está ainda em fase de testes. 
Contudo os shapers revelam um feedback positivo dos seus Riders em relação às suas 
performances. É agora necessário confirmar se essas performances se aliam à 
durabilidade da prancha, pelo menos tanto como as suas antecessoras. 
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“O Recycle Core tem o fator de ser o primeiro material reciclado a ser usado numa 
prancha de bodyboard. Nós, bodyboarders, que tanto gostamos de proteger a natureza 
e o planeta, podemos começar por este fator que por si só já é muito importante. Outro 
fator importante é a percentagem de material que usamos para produzir o Recycle 
Core. Neste momento o bloco é quase 90% de material reciclado. A nível de 
performance este novo bloco apresenta novas possibilidades para construir blocos que 
antes eram impossíveis” (Vert Magazine 2013) 
 

 
Figura 29- Recycle core por Refreshboards 
Fonte: www.vert-mag.com/noticia/industria/2826/refresh-inova-com-recycle-core.html 
 
 

Para o projeto desenvolvido nesta dissertação foi equacionada, pela sua 
componente natural e pelo anteriormente exposto quanto às atuais questões da 
reciclagem, a possibilidade de trabalhar com materiais naturais como a cortiça, visto 
que esta apresenta no seu estado natural uma densidade inferior à do plástico. Contudo, 
em primeiro lugar, a cortiça implicaria elevados custos para o projeto, por não ser 
comum o seu uso para projetos similares, sendo necessária uma aprendizagem prévia 
por parte dos criadores de pranchas. Por outro lado, foram tentados contactos com o 
grupo exportador e produtor mais importante de Portugal, o Grupo Amorim, dos quais 
não foi obtida resposta. Em terceiro lugar, porque a produção da Body2rescue (B2r) 
não seria viável apenas em cortiça natural. 

De facto seria uma mais-valia para um produto como este, com uma forte 
ligação ao meio natural como o mar, ser construído a partir de um material natural e, 
especialmente, produzido em Portugal, sendo este o maior exportador de cortiça no 
mundo. 

A sua utilização neste meio já foi tentada, sendo que o primeiro surfista em 
Portugal, Pedro Martins de Lima foi visto em 1946 a apanhar ondas na praia de 
Carcavelos com uma prancha de bb em cortiça. Atualmente contam-se outras 
iniciativas nesta área como as pranchas em cortiça de bodysurfing fabricados pela 
marca portuguesa Ahua. A própria Corticeira Amorim chegou a ter um projeto de 
prancha de surf feita em cortiça, cujos conteúdos foram removidos da internet e sobre 
o qual não forneceu nenhum tipo de informação ou justificação quando abordada.  
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Afigura-se seguramente possível que num futuro próximo se possa vir a contar 
com o uso da cortiça, tanto especificamente para bodyboard como para os restantes 
desportos náuticos. Atualmente, os poucos exemplos de cortiça aplicada a um desporto 
náutico não motorizado resumem-se a alguns exemplares dos caiaques Nelo 
construídos com o núcleo em cortiça em parceria com a corticeira Amorim entre 2008 
e 2010, e mais recentemente em material de Bodysurf pela já referida marca 
portuguesa, Ahua com os seus planadores em cortiça. 

 
“A cortiça, além do favorecer o desempenho técnico do caiaque (boa capacidade de 
amortecimento, baixa absorção da resina e boa resistência à água doce e salgada), é 
um material sustentável, apresentando-se como o substituto ideal dos tecidos técnicos e 
espumas sintéticas.”(Grupo Amorim,2010) 

 

 

Figura 30- Handplane de iniciação  
Fonte: www.ahuasurf.com 
 
 

O Bodysurf é um desporto recente que provém dos chamados “Carreirinhos”, 
atividade essa que consta em aproveitar a onda apenas com o corpo tendo um braço 
como guiador, e a mão apoiada no planador (ou na versão inglesa handplane, figura 
30). Segundo a Ahua, neste caso, o planador serve para disfrutar um pouco mais da 
onda, existindo vários modelos para determinado tipo de onda e nível de prática. 
Ainda segundo a Ahua, a cortiça é um material único na Natureza, algo claramente 
constatado no tato com este material. É por isso que o handplane de cortiça não tem 
acabamento de verniz, para que não se perca a agradável sensação do toque da 
cortiça.  
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 “A cortiça utilizada nos handplanes é especialmente fabricada para a Ahua. É mais 
resistente para que não se parta mas mantém a flexibilidade e a suavidade. Também é 
ótima para crianças por não ser agressiva ao impacto”. (Ahua 2013) 

 

 
Figura 31- Bodysurfing 
Fonte: www.ahuasurf.com 

 
 

A cortiça, tanto pelas suas propriedades como pelo seu potencial para a 
economia nacional poderia constituir um valor acrescentado na validação do projeto. 
Contudo o forte desenvolvimento dos polímeros, na área da náutica no geral e nas 
pranchas em particular, bem como o apoio recebido pelos seus fabricantes de 
pranchas, potenciou a opção por este material. 
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Cap.4- Design, material e performances  

 
Para o presente projeto foram escolhidas duas referências de desportos náuticos, 

Bodyboard e Surf, aqueles que melhor se adequam ao uso previsto para o equipamento 
a desenvolver, devido à sua forma, qualidade e preço, sendo também modalidades 
economicamente acessíveis quando comparados com outros desportos náuticos de 
deslize. Embora estas modalidades tenham a sua origem na Polinésia, foi nos E.U.A e 
na Austrália que puderam amadurecer e atingir os níveis que atualmente se conhecem, 
não sendo de estranhar que na sua nomenclatura em português existam vários 
estrangeirismos provenientes da língua inglesa. Porém no Brasil, um país que adotou 
maciçamente esta cultura, usa-se uma nomenclatura maioritariamente em português, 
traduzida do inglês. Atualmente o surf é chamado de “rei” nos desportos de deslize 
sobre a água.  

Esse facto é evidenciado principalmente a nível da imprensa, onde existe maior 
divulgação e interesse por parte dos media, confirmado também pelos prémios 
monetários oferecidos pelas federações nos campeonatos. Em contacto via email com a 
F.P.S. (Federação Portuguesa de Surfe) sobre os números de praticantes nas duas 
modalidades foi transmitido o seguinte:  

 
“Neste momento temos cerca de 10.900 federados, sendo 2.843 de bb, 5.997 em surf 
e os restantes divididos pelas outras modalidades também tuteladas pela FPS, tais como 
longboard, skimboard, kneeboard e skate. Estimam-se, em números oficiosos, que haja 
cerca de 300.000 praticantes” (F.P.S. 2004)  
 
 

É entendido que atualmente um atleta federado de surf pode obter da prática 
desta modalidade os seus rendimentos, similarmente com o mundo do futebol, 
constatando que, nos atletas de primeira divisão estes poderão auferir cerca de 
$450.000 por um primeiro lugar num dos torneios do circuito mundial. Já a um 
bodyboarder da primeira divisão Mundial, IBA (International Bodyboarding 
Association), poderá não ser possível assumir o seu desporto como uma profissão mas 
sim um hobby, embora seja possível para um atleta no topo da tabela auferir cerca de 
$40.000 pela vitória numa prova do circuito mundial.  

Estas duas diferentes realidades são também expressas na bibliografia 
atualmente existente sobre o assunto, onde claramente o surf se distingue uma vez 
mais. Sobre o surf existe extensa bibliografia desde os anos 80, enquanto no bb é quase 
inexistente, principalmente que se dedique em exclusivo ao tema. Apenas em revistas 
tem o bb essa exclusividade, embora uma vez mais em menor número. A internet é 
atualmente a mais poderosa fonte de informação útil para o bb, principalmente através 
dos fóruns e blogs criados pelos próprios praticantes, que nestes compartilham a sua 
experiência pessoal, não descartando no entanto a consulta de revistas da 
especialidade. 

Estes dois desportos foram também referidos por se verificar que, em diversas 
ocasiões, são os seus praticantes que salvam banhistas em apuros, principalmente em 
praias não vigiadas ou em situações que o N.S. não tem contacto visual com a vítima. 
Se esta se encontrar a curta distância do surfista, o N.S. alerta-o de imediato para a 
situação visto estar este melhor posicionado em relação à vítima, acionando de 
qualquer forma, o seu plano de resgate mesmo quando vê um surfista melhor 
posicionado. 
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“Frequentadas por surfistas e "bodyboarders", as praias da Costa de Caparica, com ou 
sem vigilância, contam todos os anos com o seu precioso auxílio: muitas vezes, são eles 
que salvam banhistas imprudentes ou ajudam nadadores- salvadores a resgatar vidas 
do mar” (Agência Lusa 2005) 

 
 
4.1- SURF 

 

4.1.1- Introdução 
 

As pranchas de surf têm como objetivo deslizar em pé numa onda, sendo que a 
forma como o atleta aborda a onda é diferente de outros desportos náuticos. Os atletas 
de surf geralmente tomam melhor partido da onda, dado atingirem maior velocidade 
antes que a onda quebre, permitindo assim que efetuem algumas vezes movimentos 
para trás e para a frente. Contudo os ideais de surf e bb aproximam-se, apesar de 
apresentarem características visivelmente diferentes, desde o posicionamento do 
praticante sobre a prancha à própria forma da prancha. 

 
A prancha de surf apresenta-se atualmente em diferentes formas e as suas 

dimensões, de um modo geral, são o dobro das de uma de bodyboard. Esta prancha 
tem como vantagem em relação à de bb a velocidade adquirida enquanto desliza, 
embora tenha um arranque (take-off) mais lento. Para além de ser maior, a prancha de 
surf é concebida com formas pontiagudas, como as suas arestas, nariz (nose), quilhas 
(fins) e por materiais duros de superfície lisa, de modo a cortar todo o tipo de atrito 
com água. É esta forma que permite ao praticante andar sobre a prancha de pé, 
praticamente impossível numa prancha de bb. 

Embora aparente ser composta apenas de um material, a prancha de surf 
contém alguns materiais menos percetíveis. A prancha é concebida de forma quase 
exclusivamente artesanal, o que encarece o seu preço, contrariamente às pranchas de 
bb, que podem ser fabricadas também por métodos industriais, por usar nas suas 
componentes apenas ligas de polímeros.  

Segundo Arias et al(2003) os materiais na sua constituição são uma placa de 
poliuretano, que é posteriormente cortada e moldada na forma pretendida. O 
poliuretano presente nos núcleos das pranchas de surf poderá parecer um plástico 
demasiado frágil. Porém, sob a forma de espuma, é o mais utilizado na formação das 
partes centrais das pranchas, visto que pode ser facilmente convertido em qualquer 
tipo de molde e está disponível a preços reduzidos. Este material pode ainda ser obtido 
em densidades muito baixas, o que faz com que a impulsão da prancha na água seja 
maior, não comprometendo no entanto a segurança do surfista.  

Barracuda(2009) afirma que as pranchas mais antigas estão equipadas com um 
stringer ao longo da prancha, geralmente feito com madeira de balsa, de modo a 
conferir maior resistência e rigidez longitudinal. Ainda segundo Barracuda(2009), 
aplica-se a resina como cobertura, sendo a mais usada, a resina epóxi. Esta resina 
minimiza o atrito e reduz o número de quedas por parte do atleta, favorecendo a sua 
prestação. As pranchas que incorporam este tipo de resina apresentam estabilidade ao 
efeito do calor, ou seja, boa resistência térmica e respondem adequadamente a 
impactos, dado que os cristais obtidos aquando da solidificação do material asseguram 
uma rigidez/dureza assinaláveis.    
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Anteriormente, as resinas utilizadas no fabrico de pranchas de surf eram de 
poliéster, mais baratas que as epóxi. Embora já se adequassem bem às dificuldades 
próprias deste desporto, sofriam desgaste rápido e maior absorção de água, o peso da 
prancha aumentava e o surfista adquiria menor velocidade, tendo alguma dificuldade 
em atingir a crista da onda. Nas pranchas que contêm resinas epóxi e espumas de 
poliestireno no núcleo, é possível a ausência de stringer central, peça responsável pela 
resistência e rigidez longitudinal. 

O designer de shapes, Silvio Santanda afirma, num artigo online, que a resina 
epóxi e o poliestireno não são produtos que qualquer um saiba manipular (...) é um 
produto superior pela sua qualidade, é mais ecológico, proporciona maior flutuação e 
são mais leves e resistentes que as pranchas convencionais de poliuretano, 
proporcionando ainda a possibilidade criar modelos de pranchas mais flexíveis 
(Deadlinesurf 2013) 

Segundo Conway(1993), as pranchas fabricadas com resinas de poliéster e um 
stringer em madeira, podem ser reforçadas por fibras de vidro ou carbono, método 
bastante eficaz na minimização da compressão sofrida pela prancha, mas que exige a 
incorporação de espumas de alta densidade enquanto reforços, dado que o peso das 
fibras em nada influencia o peso da prancha. Estes materiais tornam a prancha bastante 
mais dura, por sua vez menos flexível proporcionando outra experiência de deslize, 
mais indicada para ondas grandes.  
 
“A avaliação perfeita das virtualidades do seu equipamento compete, em primeira linha, 
aos praticantes da modalidade. São estes que melhor conhecem o ambiente marinho 
que vão enfrentar, as necessidades de ergonomia pessoal, as suas características 
morfológicas individuais. Como seria natural, e à parte de outras considerações como o 
preço ou a produção mais ou menos artesanal, as pranchas de surf são escolhidas pelo 
atleta, que intui no seu próprio equipamento a aptidão para proporcionar os resultados 
sonhados. Nessa medida, não é desprezível escutar as opiniões de alguns surfistas, 
designadamente no que respeita às qualidades que exigem do seu material e ao grau de 
satisfação com os componentes mais modernos das suas pranchas.” (Conway 1993) 
 
 

Embora a produção de pranchas de surf apresente menos processos, estes são 
mais demorados que numa prancha de bb, porque esta prancha precisa de ser 
completamente lisa sem impurezas, ao contrário de bb, onde são colados os 
acabamentos de superfície. 

 
“Para a maioria dos autores (Abbott & Baker, 1989; Alderson, 1996; Anderson,1994; 
Conway, 1993; Dixon, 2001; Guisado, 2003; Orbelian, 1987), fazem parte da 
estrutura da prancha, o nariz (nose), o bordo (rail), a cauda (tail), a longarina (stringer), 
como linha central da prancha o convés (deck), onde está o painel de tração (traction 
pad) e onde se amarra o cabo (leash – em Portugal foi adoptado o calão chop, sem 
significado, já que a palavra anglo-saxónica não está relacionada com o termo) e o 
fundo (bottom) com as quilhas (fins)" (Moreira 2007) 
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Figura 32- Estrutura de prancha de surf  
Fonte: Moreira 2009 
 
 

O Deck e o Slick encontram-se todos num só material, comparando com a 
prancha de bodyboard.  

À semelhança do bb, a prancha de surf é escolhida pelo seu utilizador através 
do seu tamanho, peso, nível de prática e em alguns casos opção técnica, dado 
existirem vários tamanhos de pranchas que, por sua, vez dão origem a outros tipos de 
desporto, como são exemplo as longboard ou os paddle surf.  

 
“De acordo com Orbelian (1987), as pranchas maiores têm maior flutuação, 
facilitando a remada e o apanhar da onda, permitindo um maior controlo e mantendo 
uma maior velocidade de deslize, (...) As pranchas pequenas são mais manobráveis, 
permitindo uma maior adaptação às condições de prática, através das ações do surfista 
e com viragens mais rápidas.”(Moreira 2007) 
 
 

Segundo Anderson(1994) & Orbelian(1987) embora o comprimento seja 
considerada a principal forma de diferenciar os tipos de pranchas, nas dimensões 
temos que incluir a largura da prancha que, em função do seu formato, de um modo 
geral, pode variar entre 18 1/2” e 22” (47 cm. e 55,9 cm.), de um bordo ao outro, 
estando a maior largura situada entre 8” (20,3 cm.) acima do centro da prancha e 5” 
(12,7 cm.) abaixo do mesmo. Se esta ficar mais à frente, a prancha fará curvas mais 
largas e mais lentas, mas se, pelo contrário, ficar mais recuada, então as curvas serão 
mais abruptas e mais rápidas. (Moreira 2007) 
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4.1.2- Materiais e tecnologia 
 

As evoluções no ramo dos materiais e hidrodinâmica tornaram o surf mais 
acessível e melhoraram as performances. Contudo os materiais utilizados são mais 
tóxicos que o material de bb (PP ou PE), por se enquadrarem em categorias de plásticos 
não recicláveis. 

 
O processo de fabrico, maioritariamente artesanal, resulta em sobras de 

materiais poluentes aos quais frequentemente não é dado o destino adequado. Por este 
facto, a indústria de pranchas de surf tem vindo a depositar há mais de 50 anos 
resíduos tóxicos e inflamáveis em aterros simples e que podem atingir as 380 toneladas 
por ano, sem nenhum tipo de controlo ou tratamento ambiental.  

 
Para o fabrico de uma prancha são utilizados, em média, 10,88 kg de materiais 

diversos para um produto final de apenas 3,17 kg, sendo que em cada etapa do 
processo é gerada uma gama de resíduos, emissões e efluentes. Quando o bloco é 
moldado, são descartados rebarbas e pó de poliuretano. Já no processo de revestimento, 
as resinas de poliéster e de epóxi emitem gases nocivos, geralmente sem um tratamento 
adequado. Entre moldagem, pintura, laminação e produto final, sobram do processo pó 
de poliuretano, vapor de tinta vinílica, fibra de vidro, resina endurecida, poeira de fibra 
e de resina, além do ruído que todo processo envolve e das embalagens dos materiais 
utilizados. (Thomé 2013) 
 
“Em 2005 a Agência de Proteção Ambiental americana (EPA) fechou as portas da Clark 
Foam após 45 anos de atividade que na época, era detentora de 90% do mercado 
mundial de blocos de poliuretano.” (Thomé 2013) 
 
 

Atualmente, as preocupações com o meio ambiente ganham cada vez mais 
notoriedade, principalmente no mundo do surf, onde o contacto com a natureza é 
intenso e os seus materiais são todos baseados em produtos sintéticos. Têm vindo a ser 
feitas tentativas em retornar à prancha de madeira usada pelos chamados pais do surf, 
existindo por exemplo pranchas de madeira de agave, apenas extraída após a morte da 
planta, proporcionando aos surfistas resultados semelhantes aos conseguidos com 
acessórios de poliuretano. As vantagens desta prancha firmam na sustentabilidade 
ecológica que a sua produção apoia e culminam na sua durabilidade, cerca de cinco 
vezes superior às suas homólogas de resina. 
 

Ainda segundo Thomé (2013), o shaper Grijé afirma que apesar de existirem 
outras alternativas, como pranchas feitas com fibras vegetais (bambu, linho, agave, 
balsa, etc.), são ainda objetos de estudo, não correspondendo às expectativas dos 
surfistas. Em termos de desempenho, essas pranchas nunca conseguiram igualar as 
performances das tradicionais fabricadas em poliuretano.  
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4.1.3- Características de pranchas de Surf 
 

 
Para além destes dados refere-se a importância de algumas características da 

prancha como o seu tamanho, o Widepoint, Foil, Rail Edge, Fins, e principalmente, o 
Tail e o Bottom, realçando os dois últimos, dado que no caso da Body2rescue, 
assumem maior relevância.  

O tamanho determina-se a partir do peso e altura do surfista em relação ao tipo 
de onda a ser surfada. Aspetos como ser um praticante iniciante ou não, são 
importantes para este fator. Existem atualmente tabelas com os diferentes tamanhos e 
pesos padronizados que recomendam a prancha adequada para cada tipo de praticante, 
à semelhança do bodyboard.  

Widepoint- Refere-se ao ponto mais largo da prancha, este influencia 
diretamente o desempenho da prancha, determinando se a prancha fica mais solta ou 
presa, veloz ou lenta. 

Rocker- É a curvatura do bottom (fundo) que a prancha apresenta. Por estar 
sempre em contato com a água, esta difere de surfista para surfista, o que pode ser bom 
para um pode não ser para outro. 

 

 
Figura 33- Distribuição do rocker 
Fonte: www.aborigiknees.com.br/designer_rocker.htm 
 
 
O Rocker está dividido em três partes: 

• Entrada de água, localizado na parte do bico. 
• Passagem de fluxo de água, localizado no meio. 
• Saída de água, localizado na parte de trás (tail). 

Foil- Refere-se à distribuição de espessura pela prancha, devendo sempre ser 
considerada de acordo com o posicionamento e distribuição de peso e pressão que 
cada surfista impõe no deck. 
 

Rail- São as laterais da prancha; têm a função de cortar a parede da onda e 
garantir maior agilidade, cada tipo de borda tem uma influência direta na prancha, por 
isso é importante entender o que melhor se encaixa para o tipo de onda a ser surfada. 
Geralmente as pranchas com rail mais fechado e curto destinam-se a ondas grandes, 
por assegurarem maior agilidade; os rails mais retos com pouca curvatura adequam-se 
para ondas pequenas de modo a evitar que a água vá para o deck e para conseguir 
maior equilíbrio. 

Edges- São as arestas laterais que separam a parte de cima e de baixo da 
prancha; o seu posicionamento está relacionado com o aumento de aceleração e 
mudança de direção, podendo este ser suave ou mais acentuado. 
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Fins (quilhas)- São um componente da prancha em constante evolução, são elas 
que proporcionam a velocidade e agilidade que o surfista obtém em cima da prancha. 
Abordar o tema das quilhas tornar-se-ia extenso, pelo que não será feito. Atualmente 
existe uma enorme variedade de modelos de quilhas, cada uma com determinada 
performance que deve ser escolhido em função do seu praticante. 
 
“São muitas variáveis que compõem o funcionamento da prancha e o grande desafio 
do shaper é saber como equilibrar todas elas e proporcionar ao surfista o máximo de 
velocidade, impulsão e manobrabilidade com o mínimo de arrasto 
hidrodinâmico”.(Lelot 2010) 

 
 

Tail- Diferentes tipos determinam diferentes performances, consoante os tipos 
de mar. Na figura seguinte serão identificados os diferentes tipos de Tails, bem como a 
sua descrição. 

 

 
Figura 34- Tail types 
Fonte: www.difusorart.com/2010/05/rabetas.html 
 
 

Na descrição anterior não estão representados todos os tipos de tails. Devido à 
constante expansão desta modalidade, muito shapers inventam novas formas para as 
pranchas, sendo mais usados os constantes na figura anterior. Mendes(2010) 
caracteriza no seu sitio online diferentes tipos de Tails: 

 
Squash- O Tail que tem uma área maior, fazendo com que a prancha tenha 

uma sustentação muito boa para ondas pequenas e médias, o design de rabeta deixa a 
prancha com um surf mais reto, projetando-se sempre para frente da onda. 

 
Square- Difere da Squash pelas suas pontas mais quadradas, obtendo uma 

performance de linha mais quebrada na onda atirando mais água nas manobras, 
assemelhando-se algo com a Swallow. Boa em ondas mais cavadas, pela ótima 
aderência na parede da onda.  
 

Round squash- É muito semelhante à Squash, conferindo à prancha maior 
pressão e velocidade obtendo um surf menos quebrado, podendo ser usado em 
pranchas de maiores dimensões com um tail mais estreito, proporcionando boa 
sustentação em ondas grandes. 

 
Wing swallon- Todo o tipo de wing, seja um ou dois tem a finalidade de 

quebrar a linha do outline, é muito utilizado em pranchas pequenas no qual o seu 
meio é bem largo, esta quebra (wing) deixa a prancha muito mais sensível e 
manobrável, sendo uma prancha muito solta e boa para ondas pequenas. 
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Swallon- Este tail permite uma maior quebra de linha e manobras em um 
espaço curto da onda, deixando a prancha bem solta, é indicada para quem procura 
um estilo mais agressivo. 

 
Round pin- Muito utilizada para ondas médias e grandes, tem uma área menor 

na parte da rabeta deixando a prancha mais segura e com linhas mais redondas, não 
sendo muito indicada para ondas cheias por ter pouca sustentação no tail.  

 
Pin tail- Tail utilizada para pranchas grandes acima de “7'2 pés”, o tail quase se 

confunde com o nose da prancha de tão semelhante, sendo muito utilizado este tipo de 
modelo para ondas tubulares. Muitos surfistas de ondas grandes utilizam este tipo de 
tail por dar mais segurança no drop (descida) da onda e colocação dentro do tubo, 
mantendo a prancha muito estável e segura. 
 

Bottom- A situação é semelhante, embora apresente menos soluções. Na figura 
seguinte encontramos alguns dos Bottoms mais utilizados. 
 

 
Figura 35- Fundo de pranchas de surf 
Fonte: sites.google.com/site/surf2011fl/pranchas 
 
 

Reto (Flat)- Com o fundo reto a prancha fica em constante contato com a água 
e por este motivo garante maior velocidade e projeção. Indicado para pranchas 
pequenas (até 6’8”) e ondas até um metro e meio. 

Fundo “V”- Mais comum em pranchas acima de “6’8 pés” é excelente para 
ondas médias e grandes ou tubulares. 

Côncavo (Full Concave)- Possui uma curva que começa próximo do bico e vai 
até a tail. Desta forma aumenta a pressão e consequentemente a velocidade.  

Côncavo Duplo (Double Concave)- Possuem um formato côncavo de cada lado 
da stringer. Desta forma proporciona maior aderência, porém não é recomendável em 
ondas muito espicaçadas. 

Liberto (Release)- Possui um pequeno declive nas laterais das bordas que pode 
ser usado do tail até ao meio da prancha, bom para mudança de direções e manobras.  
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Design alternativo- Prancha Firewire, modelo Vanguard 

 

Recentemente a marca Firewire, em parceria com a Tomo Surfboards, rompeu 
com o design de pranchas atualmente existentes, surgindo o novo modelo Vanguard. 
Esta apresenta um novo design que, segundo os fabricantes, tem como objetivo ser 
mais rápida e ágil que as pranchas até agora conhecidas. Os seus fabricantes referem 
que esta prancha promete revolucionar e redefinir o shape das pranchas “high 
performance”.  

 

Figura 36- Prancha Firewire, modelo Vanguard 
Fonte:www.firewiresurfboards.com/surfboards_custom.php?boardid=vanguarda 
 
 

Segundo o shaper da Tomo Surfboards, a força motriz desta prancha inovadora 
reside no outline. As linhas paralelas permitem surfar com uma prancha pequena e ao 
mesmo tempo mais estreita do que até agora se considerava funcional. Isto consegue-
se mantendo o volume ideal de espuma no seu núcleo, e uma distribuição específica 
ao longo de toda a prancha. Os rails ultra paralelos reduzem o atrito, permitindo que a 
prancha “plane” de uma forma mais dinâmica originando maior velocidade devido a 
uma menor resistência sobre a água. Outra das características que podem ajudar na 
performance dos surfistas é o nariz da prancha; o nariz pontiagudo não convencional 
serve para direcionar melhor a prancha mas este apenas funciona bem fora de água, 
quando entra na água é frequente embicar e como consequência, o surfista cair. 
Destaca-se ainda a declaração do CEO da Firewire, Mark Price, ao afirmar que esta 
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prancha se adequa a quase todas as condições de mar tornando-se numa prancha 
muito versátil. (Onfire Magazine 2013). 

 

Analisando este design que revela algumas parecenças com as pranchas de 
Wakeboard e até mesmo com algumas de kitesurf, constata-se a sua agilidade e linhas 
mais vincadas, que farão possivelmente a prancha curvar rapidamente, o que pode ou 
não ser benéfico para alguns surfistas. Para as manobras poderá ser um acrescento 
significativo comparando este tipo de agilidade à encontrada nas pranchas de bb, 
existindo no entanto algumas reservas quanto à velocidade horizontal.  

 

4.1.4- Produção em máquinas C.N.C. 
 

Face à crescente expansão que o mundo do surf registou nos últimos anos, 
tanto a nível de materiais como de tecnologia, os métodos de fabrico por consequência 
foram aperfeiçoados. Desde que as pranchas de surf passaram a ser fabricadas com 
polímeros e seus derivados sempre causaram a problemática de exporem os shapers a 
químicos nocivos para a saúde, daí um dos principais fatores para o elevado preço das 
pranchas.  
 

Talvez devido a este fator aliado ao progresso, foram adaptadas máquinas para 
a produção automatizada das pranchas, especialmente para a fase de fabrico mais 
árdua e prejudicial à saúde. Essas máquinas são designadas por Máquinas C.N.C. 
(Controle Numérico Computadorizado) e são controladas por software de tecnologia 
C.A.D. (Desenho com Auxílio de Computador). 
 

 
Figura 37- Máquina C.N.C. para prancha de surf 
Fonte: www.automatica.com.br/english/maquina_surf.htm 
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“Segundo Vandresen, a tecnologia CAD/CAM veio facilitar a programação de peças 
complexas, diminuindo o tempo de programação e permitindo que fossem eliminados 
erros, ainda na fase de projeto, minimizando assim trabalhos e desperdícios de material 
bem como tempo de máquina CNC. Além disso, esta ferramenta versátil permite a 
programação de peças que, pela sua complexidade de formas, não poderiam ser 
fabricadas com facilidade utilizando recursos convencionais”. (Gesser et al 2011) 
 

 
Figura 38- Software shape 3D frequentemente usado em máquinas C.N.C. para construção de pranchas de 
surf. 
Fonte: www.shape3D.com 
 
 

Este software, ao criar o modelo em 3D, habilita o shaper a visualizar o design 
da prancha antes dos acabamentos finais, evitando desta forma o dispêndio de tempo e 
recursos em mão de obra desnecessária. O modelo criado por este software é 
reconhecido pela máquina, que a fabrica de acordo com as especificações definidas, 
restando ao shaper apenas a aplicação de acabamentos finais. 
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Figura 39- Exemplo de corte efetuado pela máquina C.N.C., ficando ainda visíveis as linhas longitudinais. 
Fonte: www.hlelot.com/ 
 
 

Em Portugal, segundo a informação recebida da empresa Pronoum, fabricantes 
destas máquinas, esta tecnologia, de introdução alegadamente recente, ainda não 
reúne consenso, não estando por esse motivo devidamente difundida. Vários motivos 
poderão estar na origem desta questão, como sejam o preço final ainda elevado e 
algum conservadorismo existente por parte de shapers nacionais, que preferem optar 
ainda por processos de conceção e fabrico mais artesanais. Esta empresa informou que 
estas máquinas existem apenas em fábricas de plástico para outros tipos de trabalhos, 
como se poderá verificar no seguinte e-mail: 
	  
“Nós só fazemos as máquinas e não fazemos maquinações para fora... 
O seu trabalho não será fácil de fazer... Já tentámos vender máquinas específicas para 
fazer pranchas mas o pessoal "prefere" trabalhar manualmente... 
Os nossos clientes têm máquinas para chapas com 100 mm de altura úteis e até 3 
metros de comprimento. Nenhum deles faz maquinações para fora. 
 
 

Contudo ao contactar com um shaper português da marca Xcult, este afirma 
possuir uma destas máquinas há sensivelmente 10 anos, e que embora caras, afirma 
também que, a grande maioria dos shapers portugueses possuem uma, pela vantagem 
de acelerar o processo de produção de pranchas. Segundo a Xcult, consegue-se obter 
um pré-shape da prancha em apenas 27 minutos usando esta máquina, fase esta que, 
até a adoção desta tecnologia era a mais demorada por parte dos shapers de pranchas 
de surf.  

Foi ainda apresentado este projeto à Xcult, questionando se seria possível 
produzi-lo numa destas máquinas, visto que trabalham com todo o tipo de material 
plástico esponjoso. Foi confirmada esta possibilidade, ou seja que poderia obter um 
pré-shape de uma prancha com custos entre os 100€ e 150€, embora apenas lhes fosse 
possível assegurar esta fase do processo de fabrico, devido à constituição restante da 
prancha ser de material específico de bb, algo que não se encontra no âmbito das suas 
competências. 
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“As pranchas de surf são produzidas de forma manual por profissionais conhecidos 
como shapers ou automática por fresadoras com comando numérico computadorizado. O processo 
manual, além de ser demorado, apresenta problemas de simetria longitudinal e de repetitividade. No 
processo automatizado estes problemas são minimizados, porém o custo para aquisição de uma 
fresadora C.N.C. dedicada a esta tarefa é elevado” (Gesser et al  2011) 
 
 
4.2- Bodyboard 

 

4.2.1- Introdução 
 

Reza a lenda ser este um desporto derivado do surf. Factos históricos indicam 
que, na antiga Polinésia, só o rei poderia “surfar” de pé sendo que os seus súbditos 
“surfavam” deitados. Ao contrário do surf que desde logo se notabilizou pelo simples 
facto de ver alguém de pé a deslizar sobre uma onda, seria algo menos comum do que 
deslizar deitado. O bb só se tornou numa modalidade quando o engenheiro e surfista 
Tom Morey, aliado ao crescente “boom” dos polímeros, fabricou o primeiro modelo de 
prancha de bb.  

 
Após esta prancha ter sido ser sucessivamente vendida a várias empresas, o seu 

sucesso aumentou progressivamente. O bb era uma modalidade que, segundo 
Borte(2009) contrariamente ao surf, oferecia uma curva de aprendizagem mais suave e 
suscetível de ser desfrutada por qualquer tipo de pessoa com um grau de aprendizagem 
quase intuitivo. Por este motivo, bem como devido aos baixos preços inicialmente 
praticados nestas pranchas, este desporto foi rapidamente divulgado pelo mundo. 
Decorrente destes factos, surgiu um grande número de praticantes inexperientes e por 
vezes inconscientes dos perigos que, por consequência, geraram algumas rivalidades 
entre as duas modalidades. 
 
“Num dia fatídico a olhar para condições clássicas e sem uma única prancha para ir 
surfar, Tom Morey pediu emprestada uma faca elétrica e um ferro de engomar, pegou 
num pedaço de polietileno e fez um pequeno retângulo que cobriu de jornal. Tinha 
descoberto a sua invenção (...) era fácil de produzir e ainda mais fácil de utilizar. Em 
1973, ele fez a marca Morey Boogie e utilizou a Surfing magazine para vender as suas 
pranchas por 10 dólares.”(Borte 2009) 
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Figura 40- Tom Morey com a sua primeira prancha de bodyboard. 
Fonte: www.bodyboard.pt 
 
 

Uma prancha com cerca metade do tamanho da de surf e muito mais leve era 
algo fora do comum. A adesão a este desporto foi portanto rápida, em parte devido às 
características da prancha, bem como ao facto de o plástico usado nestas pranchas as 
tornar bastante leves e ágeis, o que desde logo projetou a modalidade num desporto 
radical.  

A prática do Bb requer dos atletas velocidade, agilidade e força para um bom 
desempenho, principalmente para a execução de manobras. Estando deitado (prone) 
sobre a prancha, o praticante fica apoiado nesta pelo tronco (44% de P.C.27), pelos 
membros superiores (12% de P.C.) e ainda suportando o peso da cabeça (12% de P.C.) 
dando um total de 63% de peso distribuído sobre a prancha, ficando só os membros 
inferiores de fora, cerca de 37% de P.C. Considerando que esta é a posição natural de 
um praticante, é desta forma que ganha velocidade e desliza no mar, sendo que em 
algumas manobras (360º e suas derivantes) o praticante recolhe as pernas para junto do 
tronco, de maneira a concentrar todo o seu peso num ponto para atingir maior poder 
de rotação. Mesmo estando com uma média de 63% do peso corporal sobre a prancha, 
as zonas de impacto mais fortes são a coluna vertebral, as zonas de cotovelos e ombros, 
estando estas expostas a grandes pressões quando o atleta se projeta no ar e embate 
novamente sobre a onda. Para além do desgaste decorrente das manobras, o atleta ou 
praticante desgasta-se particularmente através da remada, não sendo este o seu habitat 
natural e mesmo estando apoiado numa prancha, é sempre difícil remar no mar, 
especialmente deslocar-se contra a rebentação e passar por correntes ou agueiros.  

 

                                                
27 P.C. – Peso corporal 
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Tabela 11- Ergonomia- Posturas do corpo, por Francisco Amaral 
Fonte: www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2010/07/o-que-e-ergonomia.pdf 
 
 

Até o Bb se tornar um desporto profissional, a prancha registou ao longo das 
últimas décadas, melhoramentos nos seus componentes de forma a garantir uma 
melhor performance para os seus atletas e praticantes. Com estes melhoramentos os 
atletas evoluíram de tal forma que ainda hoje é possível inventar novas manobras. A 
par destes factos foi-se desenvolvendo um estilo de deslizar sobre a prancha diferente 
do já referido “prone”. Esse estilo intitula-se “dropknee” que, como a sua tradução 
indica, é descolar de joelhos, ou seja surfar de joelhos. Esta vertente, muito semelhante 
à postura usada no surf, só mais recentemente foi reconhecida como tal em 
campeonatos, existindo no mesmo campeonato competições distintas entre as 
modalidades em Prone e Dropknee. Estes dois estilos fizeram os fabricantes de bb 
evoluir os próprios shapes das pranchas, variando a sua forma consoante o estilo de 
surf mais usado pelo praticante. (Posteriormente serão analisados pormenorizadamente 
os diferentes tipos de pranchas). 

Estando o corpo de um praticante sujeito a receber fortes impactos, os materiais 
usados no seu fabrico têm uma preponderância fundamental para os atenuar. Ao longo 
dos anos vários componentes foram acrescentando à prancha qualidades e atributos 
necessários, dos quais o principal foi a aplicação de um ou mais Stringer na estrutura 
da prancha, de forma a habilitá-la a ser incluída num desporto federado.  

 

Fabrico em Portugal 

 

Em Portugal o fabrico de pranchas é assegurado exclusivamente pela 
Refreshboards, cujos produtos, de fabrico num conceito artesanal e “custom made” 
resulta numa divulgação limitada e apenas efetuada através do seu próprio sítio online. 
Daí que nos circuitos comerciais a quase totalidade das pranchas disponíveis sejam 
importadas e revendidas em lojas próprias. Este processo apresenta duas desvantagens: 
encarece a gama de produtos disponíveis e limita o praticante ao stock existente nas 
mesmas, conduzindo por diversas vezes à aquisição e uso de pranchas que não lhe são 
adequadas.  
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4.2.2- Materiais e tecnologia 
 

Atualmente as pranchas são concebidas com algumas variações entre o PP e PE, 
quase numa aceção de “melhor é mais caro”. Ou seja, estes materiais são aplicados 
consoante as necessidades mas também de acordo com a disponibilidade económica 
dos praticantes, tomando ainda em consideração as condições físicas e desportivas dos 
mesmos.  

A prancha de bb é constituída por cinco elementos específicos, Deck (Convés) 
Core (Núcleo) Slick (Fundo), Rail (bordo), Stringer (longarina) e alguns acessórios como 
o Chop (cabo que prende a prancha ao praticante) copo e Wax (cera).  

 

Figura 41- Legenda de uma prancha de bodyboard com nomenclatura em português 
Fonte: Adaptado de www.patentgenius.com  
 
 

As pranchas de bodyboard contemplam mais etapas de fabrico, contudo estas 
são mais curtas e rápidas comparadas com as de surf, dado que a complexidade do 
trabalho do shaper é menor no fabrico das primeiras, caso não seja utilizada a 
tecnologia C.N.C. A informação seguidamente apresentada sobre os tipos de materiais, 
performances e características das pranchas de bb foi recolhida do sítio Resfreshboards 
e de alguns sítios internacionais. 

Core (Núcleo) - É composto por placas de espuma de Polietileno que suportam 
todos os outros elementos. São placas adquiridas a fabricantes de termoplásticos, que 
são trabalhadas até se obter a sua forma básica. Os materiais usados para o núcleo são 
o PE e PP, ou seus derivados que, face aos avanços tecnológicos são aperfeiçoados e 
por vezes colados ou soldados entre si. 
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Figuras 42- Núcleos de PE e PP 
Fonte: www.turbosurfdesigns.com.au 
 
 

Cell é um dos Polietilenos (PE) mais caros do mercado devido ao seu processo 
de extrusão. Tem a vantagem de ser muito leve e totalmente à prova de água, 
adquirindo as mesmas vantagens de um núcleo em Polipropileno (PP). Sendo de alta 
densidade obtém vantagem nas manobras, apresenta maior durabilidade e suporta 
melhor as pressões sobre a sua estrutura, mantendo-a sem deformações por mais tempo.  

O B.P.P. é um PP adequado para águas mais quentes, cuja principal vantagem 
é ser à prova de água e leve, apresentar uma grande flexibilidade, sendo ideal para 
manobras.  

E.F.C. é o PP atualmente fabricado com menor densidade, aportando à prancha 
maior leveza e flexibilidade, com a capacidade de manter o rocker (curvatura da 
prancha) da prancha direito. Este material é produzido individualmente num molde 
específico para bb, o que permite combinações de stringers enquanto se produz o 
núcleo, evitando que este seja perfurado para a colocação dos stringers, eliminando 
desta forma alguns pontos fracos. Com este processo é possível produzir pranchas para 
todos os tipos de condições de ondas e temperaturas.  

2C é um dual core, ou seja possui dois núcleos onde a principal diferença se 
encontra no núcleo superior, possuindo menor densidade que o inferior, oferecendo 
superior conforto e flexibilidade.  
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3C, tal como o nome indica é um núcleo composto por três camadas, sendo 
este projetado para Bodyboarders mais exigentes. Os núcleos superior e inferior 
apresentam menor densidade, ou seja, maior flexibilidade, apresentando na parte 
intermédia um bloco mais rígido que lhe confere superior consistência e durabilidade. 
É uma conjugação perfeita de materiais para os profissionais e os mais aventureiros por 
suportarem grandes drop (quando o surfista28 inicia o seu deslize na parede da onda), 
velocidade e manobras aéreas. 

Ambos os núcleos (PP e PE) proporcionam diferentes características, consoante 
o nível do praticante e o tipo de mar a surfar. Segundo o sítio buysecondhand, que 
apresenta uma muito boa e pormenorizada descrição das características de cada um 
dos núcleos, o PE é o material mais usado, do qual é exemplo a primeira prancha 
criada por Tom Morey, a Mach 7-7 da Moreyboogie. O núcleo em PE é mais flexível, 
especialmente em circunstâncias pesadas, ou seja em mar grande, e também 
relativamente mais barato que o PP.  

Outro ponto a considerar é que o PE é ligeiramente mais pesado do que o PP, e 
absorverá água sobre um período de tempo prolongado ou se houver um corte ou 
fissuras na prancha. É um core indicado para água fria porque esta faz com que as 
características moleculares deste termoplástico se mantenham mais estáveis. 

O PP é um core 100% impermeável, mais duro e durável que o PE. É perfeito 
para os praticantes que necessitem de uma prancha que resista a choques constantes. 
O PP pode ser reforçado por um stringer, não sendo no entanto este essencial, devido 
às suas propriedades de dureza. Neste caso são aconselhados stringers flexíveis, 
alternativamente aos mais rígidos em fibra de carbono. Algumas pranchas de menor 
qualidade são fabricadas apenas com o PP  (sem stringer), que fornece um nível de 
desempenho adequado para praticantes de nível iniciante e intermédio. São mais 
indicadas para água quente por serem mais rígidas que o PE, logo, o uso em águas 
quentes fará este termoplástico libertar um pouco as suas moléculas e assim ficar mais 
flexível. 

As pranchas de PP apresentam melhores performances em ondas de beach-
break (ondas que quebram junto à areia, onde se necessita gerar e manter a 
velocidade), dado que, sendo mais duras, ajudam na projeção em secções pequenas, 
conferindo também maior velocidade em ondas pequenas. As pranchas PE são mais 
eficazes em ondas pesadas, porém as de PP são mais fáceis de controlar numa parede 
de onda mais vertical. 

Slick- É o material que se coloca na parte inferior da prancha, conferindo a esta 
o poder para deslizar sobre a água suavemente, ou seja, com o mínimo possível de 
atrito. É um composto de resinas de etileno, um material que se apresenta sob uma 
forma rígida embora muito flexível, permitindo assim um ajuste perfeito ao núcleo da 
prancha. Alguns atletas mais rigorosos usam uma malha (mesh) anterior ao slick para 
obterem ainda maior rigidez e durabilidade. No slick encontramos na zona do tail os 
chamados canais. Estes são depressões que alteram o comportamento da prancha na 
onda. Existem vários designs de canais que proporcionam diferentes comportamentos 
sobre a onda. 

                                                
28Surfista - O termo “surfista” como “surfar” é frequentemente usado para ambos os atletas de surf e 
bodyboard e até por mais praticantes de modalidades, talvez por ser uma palavra curta e fácil de exprimir. 
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Deck- É a cobertura da prancha que protege o núcleo. O deck é, de um modo 
geral, feito PE, contendo algumas apresentações visíveis que são feitas no core como as 
Embosses (depressões) que sevem para assegurar maior conforto e estabilizar melhor a 
zona dos cotovelos, permitindo deste modo um melhor controlo do Nose com a mão. 

Rail- São finas tiras de material (PE/PP) que se colocam nas bordas da prancha. 
Por baixo destas existe ainda o Pin rail, outra tira de material que serve para conferir 
maior espessura, impermeabilidade e dureza às bordas da prancha.  

Stringer- É um ou mais componentes tubulares, geralmente feitas em fibra de 
carbono que se colocam dentro do core (núcleo) depois de devidamente perfurado, de 
forma a que a resistência da prancha não seja afectada em manobras ou impactos mais 
agressivos. Sendo em fibra de carbono estes tubos são muito leves e extremamente 
duros, sendo muito difíceis de quebrar. Existem stringers de secção retangular que 
asseguram maior flexibilidade à prancha quando comparados com os tubulares. 

 
 

4.2.3- Características de pranchas de bodyboard 
 

Um praticante de bb que encare seriamente esta modalidade, não só numa 
aceção profissional como também como um hobby, deve ter em consideração alguns 
aspetos específicos da prancha, do tipo de mar e do próprio praticante. 

Apesar de, seguramente, Tom Morey ter efetuado cálculos relativamente às 
dimensões e densidade que uma prancha deve possuir para determinado tipo de corpo, 
existem atualmente medidas padrão pré-definidas, fruto da evolução desta modalidade, 
tal como sucede no surf, onde o praticante escolhe as dimensões da prancha em 
função de, entre outros critérios, a sua altura e peso. Regra geral, é entendido que o 
nose da prancha deve coincidir com o umbigo do praticante, estando o tail assente no 
chão. Contudo existem também atualmente gráficos com padrões que definem as 
dimensões da prancha indicada para determinado peso e altura, sendo estas dimensões 
definidas em polegadas, de acordo com a figura seguinte: 

 

 

Tabela 12- Dimensões standard para pranchas de bodyboard 
Fonte: www.decathlon.pt 
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Figuras 43- Widepoint, (Centro de prancha) e Rail, (Ângulo das bordas da prancha) 
Fonte: www.refreshboards.com 
 
 

Widepoint- Em pranchas de bb esta questão é mais simples que em surf, uma 
vez que existem três tipos de shapes, relacionados com o respetivo widepoint (que se 
refere ao centro da prancha). Com o widepoint localizado mais na parte dianteira da 
prancha, o chamado Prone é indicado para ondas pequenas, por concentrar o peso na 
sua parte dianteira. Com o widepoint a meio da prancha, é chamado de Versátil, e tal 
como o nome indica, é adequado para surfistas que surfam os dois estilos, em prone e 
dropknee, sendo indicado para ondas maiores e rápidas. Por último, com o widepoint 
ligeiramente mais recuado que no caso anterior, é indicado para o estilo dropknee, por 
ter uma curvatura mais estreita até ao nose, semelhante às pranchas de surf, sendo por 
isso que os praticantes deste estilo surfam “quase em pé”. 

Ângulo de Rail- Existem dois tipos de Rails, os números indicam o ângulo que 
fazem sensivelmente a meio da prancha. 50/50 - Oferece melhor controlo em ondas 
grandes. O vértice do seu ângulo fica a meio da prancha, obtendo assim velocidade ao 
cortar a onda. 60/40 - Com o vértice do ângulo mais em cima, fica com uma parte 
inferior maior, proporcionando maior estabilidade, ideal para ondas mais pequenas. 

 

 
Figura 44- Tail, (rabo da prancha) 
Fonte: www.refreshboards.com 
 

 



 
Body2rescue - Alternativa de equipamento para apoio ao Nadador Salvador e resgate a banhistas 

 
104 

Tail- Apelidado de “rabo” da prancha, pode ter dois tipos de formas. Crescent-
Tail é o mais comum nas pranchas por ser o mais versátil. Bat tail apresenta um volume 
maior, tornando-a mais estável, sendo por isso recomendável para ondas grandes como 
para mar pequeno, por assegurar melhor flutuabilidade ao praticante. 

 

 
Figura 45- Nose: Tail bumpers e Nose Bulbs 
Fonte: www.refreshboards.com 
 
 

Reforços para nose e tail da prancha- Nose Bulbs são pequenos reforços para os 
cantos do nose, onde o praticante costuma segurar a prancha, proporcionando superior 
conforto e aderência. Nose e tail bumpers são proteções extra para a prancha, pois são 
estas as partes com maior tendência a se deteriorarem. 

 

 
Figura 46- Embossos e Canais 
Fonte: www.refreshboards.com 
 
 

Depressões- As depressões no deck da prancha apresentam várias formas, 
podendo ter em alguns casos expressões mínimas e noutras expressões muito vincadas. 
Estas depressões servem de modo geral para criar melhores zonas de conforto, 
principalmente na área do cotovelo onde o praticante está constantemente apoiado. A 
aplicação deste detalhe tende a encarecer a prancha, sendo por este facto mais 
aconselhável para praticantes profissionais. Os canais no bottom da prancha servem 
principalmente para conferir maior velocidade e poder de tração ao apanhar uma onda, 
permitindo uma saída mais fluída da água na parte anterior da prancha. Apenas no 
estilo de dropknee se prefere geralmente um bottom liso, porque ao se encontrar o 
praticante numa posição semelhante à do surf, o ponto de gravidade é mais central em 
cima da prancha em vez de ficar situado na parte traseira da prancha como na posição 
de prone, adquirindo uma boa tração e mobilidade. 

 

  



 
Body2rescue - Alternativa de equipamento para apoio ao Nadador Salvador e resgate a banhistas 

 
105 

4.2.4- Acessórios de surf e bodyboard  
 

Existem acessórios que asseguram a correta interação entre homem e prancha, 
de modo a facilitar a adaptação do homem ao meio aquático, que seguidamente se 
referem.  

 
Painéis de tração- São os antiderrapantes normalmente encontrados na traseira 

da prancha de surf, que, tal como o nome indica, servem para que o atleta obtenha 
melhor estabilidade e tração quando em pé sobre a prancha. 

 
Wax (cera)- Proporciona uma melhor aderência do utilizador sobre o deck da 

prancha, tendo um propósito similar aos dos painéis de tração, embora com menor 
grau de aderência que estes. No bb usa-se com o mesmo fim do das pranchas de Surf, 
embora na de bb seja colocado no nariz da prancha, onde o praticante coloca as mãos. 
O local exato de aplicação desta cera varia conforme as preferências do atleta. Existem 
essencialmente dois tipos de cera, as próprias para águas frias e outras para águas mais 
quentes.  

Fatos- Atenuam o efeito das baixas temperaturas verificadas na água, 
assegurando em alguns casos, através da sua composição, uma maior aderência à 
prancha em pontos estratégicos, como no peito, através de um material em borracha 
que permite ao surfista ficar mais estável quando rema deitado sobre a prancha.  

 
Leash (cabo)- Une o surfista à prancha, sendo que em caso de queda a prancha 

nunca se afasta. Na figura 49 apresenta-se um destes cabos usados no surf. No bb o 
cabo é diferente, formando uma espiral, sendo fixo à prancha junto ao nose da mesma. 
Esta forma em espiral serve por um lado, para não atrapalhar o atleta e por outro, evita 
que a prancha dê grandes esticões quando se solta do praticante após uma queda. No 
surf, o cabo não perturba o praticante por se fixar na zona do tail, logo, fica sempre 
para trás da prancha quando esta se move sobre a água. 

 
Pés de pato- Os pés de pato são o objeto fundamental no bb, sendo estes que 

fazem mover o praticante, visto que este se encontra com os membros inferiores 
totalmente debaixo de água. Muito semelhantes a barbatanas, embora de dimensões 
mais reduzidas, ao contrário destas conferem maior agilidade e poder de arranque.  
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Figura 47- Várias cores de Cera para pranchas. 
Fonte: www.tactics.com/sticky-bumps/day-glo-cool-cold-surf-wax 
 
 

 
Figura 48- Guia para colocação de cera nas pranchas de surf 
Fonte:www.surfscience.com/topics/learn-to-surf/surfing-101/how-to-wax-a-surfboard/ 
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A figura seguinte apresenta um exemplo de leash, existindo vários modelos e 
marcas que produzem este acessório.  

 
Figura 49- Acessório Leash 
Fonte:www.ronjonsurfshop.com/surf/accessories/leashes/fcs_5_competition_surfboard_leash.aspx?Departm
entId=633 
 
 

A constituição em Uretano deve-se ao facto de este material ser duro e ao 
mesmo tempo possuir alguma elasticidade, que lhe permite absorver grandes forças 
através dos diversos esticões que ocorrem quando existem quedas, desta maneira não 
partindo e não correndo o risco de ver a prancha voltar e chocar com surfista ou atingir 
terceiros. O rolamento metálico existente nos leashes é fundamental, para que o cabo 
não enrole em si mesmo, evitando que fique demasiado curto. 

 
 

4.2.5- Considerações finais, surf e bodyboard 
 

Estando o homem ambientado ao seu meio natural, a terra firme, é natural e até 
necessário que, para se ambientar à locomoção no meio aquático, observe e copie 
estilos e formas de seres deste meio. Evidência desta realidade são as formas boleadas 
que caracterizam a maioria dos transportes aquáticos. Contudo o peso e agilidade são 
também fatores importantes a considerar no fabrico de um objeto aquático. Assim 
sendo e com especial expressão na indústria do plástico, têm sido dados passos 
importantes para gerir de forma mais eficaz estes dois fatores nos processos de fabrico 
de pranchas.  
 
“Na medida em que as pranchas vão evoluindo seu desempenho também aumenta 
juntamente com uma maior especificidade. A evolução dos equipamentos utilizados no 
surf deixa evidente que o desporto passa por medidas de modernização, de 
especificação, e de crescimento tecnológico, acompanhando as tendências 
sociais.”(Marco et al 2012) 
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Atualmente existe toda uma panóplia de materiais políméricos que tende a 
melhorar aspetos relacionados com a performance da prancha, habilitando uma 
melhor performance do atleta ou utilizador. Presentemente começam também a surgir 
iniciativas recorrendo a materiais naturais em processos de fabrico, bem como ações 
ambientais relacionadas com eventos desportivos, dado que a preocupação ambiental 
nestes desportos como no nosso quotidiano é progressivamente considerada de forma 
mais séria. É nesta vertente que o Design pode e deve assumir um papel de vanguarda, 
como o terá sido seguramente no avanço dos polímeros, sendo progressivamente da 
responsabilidade desta disciplina o contributo, criatividade e determinação de soluções 
para um futuro melhor e mais sustentável. 

 
A abordagem mais extensa nos detalhes sobre os materiais anteriormente 

referidos (PP e PE) deve-se ao enquadramento destes como os escolhidos para o fabrico 
da B2r, bem como às possibilidades de combinação dos mesmos.  

 
 
Contributo dos desportos náuticos em Portugal 

 
Face ao evidente potencial do turismo em Portugal, estranha-se o facto de não 

se registar um investimento mais generalizado e evidenciado nas várias atividades 
náuticas da sua costa. É de destacar, no entanto, um desporto que tem sobressaído nas 
atividades costeiras. Desde 2009 que se tem realizado a principal prova de Surf 
mundial na localidade de Peniche, atraindo todos os anos essa prova mais turistas e 
adeptos deste desporto a Portugal no geral e particularmente a Peniche, tendo por este 
facto sido apresentada a notícia de um estudo efetuado sobre a atração que o surf 
gerou em Portugal durante a prova do circuito mundial de surf referente ao ano de 
2010. 

“Os turistas que marcaram presença no Mundial de Surf Rip Curl Pro 2010, que se 
realizou em Peniche há dois anos, contribuíram com mais de sete milhões de euros 
para a economia local. A conclusão é de um estudo elaborado pela Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche (ESTTM29).(...) estima-se que as 120 mil 
pessoas que assistiram à prova tenham deixado em Peniche 7,1 milhões de 
euros.(...)De acordo com os investigadores da ESTTM, 73% dos espetadores da prova 
foram portugueses e 23% estrangeiros.(...).Segundo o estudo da ESTTM, o público terá 
gasto cerca de 189 euros diários por pessoa. Ao todo, estima o relatório, foram gastos 
cerca de quatro milhões de euros.(...) A estes quatro milhões juntam-se as despesas da 
organização do campeonato e da imprensa, que elevam o valor para 7,1 milhões de 
euros. “(Boas notícias 2012) 

O Bodyboard também recebe, desde há alguns anos, uma prova do circuito 
mundial na Praia Grande, em Sintra. Todavia, o impacto nos media não revela ser o 
mesmo que o Surf. Ciente do sucesso de Mundial de surf em Peniche, o Turismo de 
Portugal aposta novamente nesta área, confirmado pela seguinte notícia:  

  

                                                
29Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 



 
Body2rescue - Alternativa de equipamento para apoio ao Nadador Salvador e resgate a banhistas 

 
109 

 
“(...) o Turismo de Portugal acaba de lançar uma campanha dirigida aos turistas 
internacionais amantes do surf que garante ondas de qualidade. Se, por uma qualquer 
razão, o surfista não encontrar ondas na sua estadia, ganha uma nova viagem a 
Portugal.(...)Portugal é um destino de excelência para os surfistas porque tem o maior 
número de 'spots' de surf, a curta distância uns dos outros. Ou seja, em Portugal, para 
quem quer fazer surf, há (quase) sempre ondas garantidas.” (...)  A onda nacional de 
30 metros surfada por Garret McNamara, em 2011, na praia do Norte, na Nazaré, 
catapultou a fama de Portugal a nível internacional como destino de surf. A onda da 
Nazaré entrou para a história como a maior onda de sempre alguma vez surfada. 
(...)Em 2011, o Rip Curl Pro teve um retorno mediático de 12,3 milhões de euros e o 
site da prova contabilizou 9,5 milhões de visualizações.(...)A Ericeira foi também 
classificada como Reserva Mundial de Surf pela associação Save the Waves, tornando-
se na primeira na Europa e a segunda no mundo (a seguir a Malibu).“(Boas notícias 
2012) 

 
Figura 50- Onda na praia do Norte, Nazaré, Portugal 
Fonte: praiadonorte.com.pt 
 
 

Esta divulgação e aposta são de extrema importância, não só para o retorno 
advindo das receitas do turismo em geral, como particularmente para este projeto, 
dado potenciar o incremento do afluxo de turistas nas nossas praias entre eles, mais 
surfistas, banhistas, etc.  

A consequência expectável é haver uma maior necessidade do número de N.S. 
nas praias, com a respetiva necessidade da existência de equipamentos necessários 
para o exercício da sua atividade, inovadores, rápidos e eficazes de forma a garantir a 
segurança de todos os banhistas. 
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4.3- Casos de referências  

 
À semelhança do projeto Bodyrescue, foram considerados alguns projetos e 

protótipos existentes. Porém nesta fase do projeto, com um objetivo mais definido, foi 
dada primazia a produtos que cumprissem na íntegra tanto a função do resgate em 
água, como a outros que simplesmente suportassem mais que uma pessoa. Para o caso 
foi feita uma análise a pranchas de dimensões maiores, como sejam as Bullyboard e 
Lifesled e a uma prancha comercializada pela Decathlon, a Weezmi.  

A Weezmi partilha o mesmo princípio que a Bullyboard, embora com ligeiras 
limitações. Segundo a própria Decathlon, será apenas aconselhada para um adulto e 
uma criança, concluindo-se ser uma prancha destinada à aprendizagem e 
interatividade de uma criança com o mar, acompanhada de um adulto.  

 

 
Figura 51- Prancha Weezmi  
Fonte: www.decathlon.co.uk/bodyboard-tandem-weezmi-id_8130661.html 
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4.4- Bullyboard 

 

 
Figura 52- Bullyboards 
Fonte: bullyboard.com 
 
 

A Bullyboard é um modelo ainda relativamente desconhecido, pelo menos na 
Europa. O seu público-alvo é principalmente constituído pelos nativos do Hawai, zona 
onde foi criada. Estas pranchas são produzidas pelo mesmo fabricante das pranchas de 
resgate a surfistas, as conhecidas “Lifesled” que também fabrica a famosa cola 
“Solarez”, muito usada na reparação de todo o tipo de pranchas bem como de fatos em 
neoprene. Lifesled são pranchas de transporte frequentemente vistas em resgaste a 
surfistas que surfam ondas muito grandes, e que navegam atrelados a uma mota de 
água. O apurar que o fabricante das Bullyboard é o mesmo das “Lifesled” validou 
positivamente este estudo de caso para o projeto, dado que a Bullyboard apresenta 
características que se pretendem adotar no B2r, principalmente a nível de dimensões, 
materiais e custos. 

 
• Modelo Poi-Boy- Apresenta um comprimento de 1,14 m por 60 cm. de largura 

com uma espessura de 7,3 cm. Suporta aproximadamente um peso de 102 kg 
com um valor aproximado de 185 €, sem portes de envio incluídos. 

• Modelo Blalah- Apresenta um comprimento de 1,18 m. por 65cm. de largura 
com uma espessura de 7,6 cm.. Suporta aproximadamente um peso de 113 kg 
com um valor aproximado de 190 €, sem portes de envio incluídos. 

• Modelo Original- Apresenta um comprimento de 1,20 m. por 68,5 cm. de 
largura com uma espessura de 8,5 cm. Suporta aproximadamente um peso de 
147 kg com um valor aproximado de 220 €, sem portes de envio incluídos. 

• Modelo Buffalo- Apresenta um comprimento de 1,44 m. por 86cm. de largura 
com uma espessura de 8,3 cm. Suportando aproximadamente um peso de 181 
kg com um valor aproximado de 265 €, sem portes de envio incluídos. 
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Todos estes modelos são fabricados em HDPP, ou seja em Polipropileno de alta 
densidade, um derivado do tradicional PP usado nas pranchas de bb comuns, o que 
implica que, se o PP já é naturalmente mais rígido que o PE, o HDPP será ainda mais 
rígido e menos denso. 
 

 
Figura 53- Dois adultos num modelo bullyboard. 
Fonte: connect.hawaiinewsnow.com/Media/View/877722 
 
 

Nota: Serão apresentados mais adiante os critérios que determinaram a adoção, 
dentro da gama de modelos apresentados, do modelo Buffalo como base para a B2r.   
 
 
4.5- Lifesled 

 
Lifesled é o equipamento e marca mais usado no mundo para o salvamento em 

condições extremas, tal como explicado no seu sítio online: 
 

“Lifesled rescue board is used with PWC (personal watercraft) in extreme conditions 
including ocean storm, surf rescue, tow-in surf, rip current, floodwater, river, swift 
water, ice rescue and other life-threatening situations. Lifesled PWC rescue sled is an 
extremely effective means of extrication.”(lifesled, 2013) 
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Figuras 54- Lifesled S1 e Lifesled a reboque de mota de água 
Fonte: lifesled.com/; www.flickr.com/photos/k38shawn/2453759947 
 
 

No seu sítio online estão disponíveis três modelos de pranchas diferentes. 
 

• Lifesled S1- Apresenta 1,57 m. de comprimento por 91,5 cm. de largura com 
uma espessura de 11,5 cm. pesando cerca de 17 kg com o valor aproximado de 
1090 € sem portes de envio incluídos. 

• Lifesled S2- Apresenta 1,88 m. de comprimento por 1,04 m. de largura com 
uma espessura de 11,5 cm. pesando cerca de 24 kg com o valor aproximado de 
1315 € sem portes de envio incluídos. 

• Lifesled SUV- Apresenta 2,44 m. de comprimento por 1,21 m. de largura com 
uma espessura de 11,5 cm. pesando cerca de 32 kg com o valor aproximado de 
1690€ sem portes de envio incluídos. 

 

Como se pode verificar, estas “pranchas de reboque” possuem grandes 
dimensões, principalmente na sua espessura, sendo que 11,5 cm. é uma espessura 
demasiado elevada para uma mão humana agarrar. É por este facto que as mesmas são 
unicamente usadas a reboque de motas de água, dado que a sua enorme espessura 
permite um maior poder de flutuação. Em comparação, a sua congénere Bullyboard, 
modelo Buffalo, que apresenta uma espessura de 8.3 cm., encontrando-se no limite 
para uma mão humana agarrar com firmeza. Ainda assim, a Bullyboard, tanto no 
modelo Buffalo como no Original contém pegas no convés, de forma a facilitar a 
aderência e mobilidade. Os objetivos nas Bullyboard e Lifesled diferem, sendo que a 
grande aposta nas Lifesled assenta no poder de flutuação, conforto e segurança. Este 
equipamento, como foi apresentado, é dispendioso, apresentando valores algo 
elevados para os normalmente praticados em pranchas. No entanto, comparando-as 
com as pranchas bb mais comuns, realça-se que estas são fabricadas em PE, contendo 
também no seu núcleo três stringers reforçados, de modo a que a prancha não dobre 
ou quebre. Esta prancha tem o nariz reforçado por um material em borracha, de modo 
a não se danificar, sendo esta uma das zonas mais propícias a tal. No seu convés estão 
colocados pegas em fibra de aço revestidas por material plástico, de modo a suportar 
grandes forças de tração. 
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4.6- Outros equipamentos de salvamento a banhistas   

 
Relativamente aos produtos para resgate em água, referem-se os mencionados 

no questionário, localizado no ponto 5.8, destinado ao N.S., o utilizador principal 
destes equipamentos. São eles, Emily, Kymera, Wavejet, Dolphinsurfcraft e a C4 
Waterman. 

 

4.6.1- Emily (Emergency Integrated Lifesaving Lanyard)  
 

Emily é um veículo elétrico telecomandando para uso náutico. Segundo os 
fabricantes, tem cerca de 1.27 m. por 38 cm. e uma espessura de 20 cm. (sem contar 
com o casco, ou seja a parte que fica sobre a água). Pesa cerca de 11 kg, sendo capaz 
de suportar sensivelmente seis pessoas agarradas a si. Presume-se que não se destinará 
a mover estas seis pessoas em simultâneo, mas sim como apoio de socorro até à 
chegada do N.S. Possui uma bateria de 1 kw que lhe permite deslocar-se a uma 
velocidade de 35 km/h, com uma autonomia de 8km em 500 minutos até terminar a 
carga. Este robô terá aproximadamente um custo de 7.470 € numa versão standard, 
10.470 € numa versão com kit de iniciante e 18,732 € numa versão Deluxe, sendo que 
estes preços não incluem portes de envio. 

 
Figura 55- Emily 
Fonte: www.hydronalix.com/ 
 
 

Os fabricantes revelam ser este equipamento especialmente vocacionado para 
salvar banhistas de correntes e outras situações de perigo, sem colocar o N.S. em risco, 
superando também em seis vezes a velocidade deste a nadar quando se dirige ao 
banhista. O Emily pode também ser lançado a partir de um helicóptero, contendo 
também o útil detalhe de estar programado para localizar vítimas por sonar, através dos 
movimentos dos braços. Este objeto é rápido em parte pelo seu casco semelhante ao de 
um barco (versão miniatura), permitindo-lhe, aliado à velocidade, passar facilmente 
pela rebentação. 

Este equipamento é evidentemente útil, muito rápido, sendo um excelente 
apoio de flutuação para as vítimas, adequado a algumas situações de emergência. 
Contudo e segundo o manual do Nadador Salvador não cumpre um requisito 
extremamente importante que só a presença do N.S. assegura: no caso de uma vítima 
se encontrar em pânico, é fundamental que o N.S. a acalme. As desvantagens assentam 
também no facto de não poder prestar apoio a banhistas inconscientes e o seu elevado 
preço. 
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Figura 56- Emily (vista do casco) 
Fonte: www.hydronalix.com/ 
 
 

Em Portugal foi desenvolvido um projeto para um equipamento semelhante ao 
Emily, de nome Roaz, pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto. O Roaz foi 
apresentado em 2008 pelo ISEP na Feira de Hannover, Alemanha, e segundo 
Silva(2011) destacou-se por apresentar um elevado nível de autonomia e custo 
reduzido. 

 
Este estava mais vocacionado para o resgate em naufrágios, apresentando 

dimensões consideravelmente maiores, semelhantes às de um catamarã. É um robot de 
monitorização marítima de superfície, que pode analisar a qualidade da água, realizar 
levantamentos batimétricos e detetar náufragos. 

 
Significa que tem a capacidade de procurar náufragos no fundo do mar através 

das ondas de calor emitidas por um corpo humano, apresentadas no computador de 
bordo do mesmo. O ROAZ estava capacitado para transportar uma pessoa, podendo 
ser também telecomandado a partir de terra ou de uma embarcação maior. Segundo 
Silva(2011) os investigadores admitem que o robot também possa, em determinadas 
circunstâncias, trazer o banhista para terra, podendo navegar a cerca de 20 km/h, o 
que lhe permitirá chegar rapidamente à pessoa que necessita de socorro. Existem já 
dois modelos deste projeto, o Roaz e Roaz II. 
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Figura 57- Robo Roaz II 
Fonte: www.lsa.isep.ipp.pt/pages/roaz_roaz2.html 
 
 

4.6.2- Kymera Body Board  
 
 O Kymera assume-se como a fusão entre uma mota de água e uma prancha. A 
designação deste equipamento inclui bodyboard no seu nome pela semelhança da sua 
utilização com esta modalidade. Nos estudos de referência para o modelo Bodyrescue 
foi incluído outro modelo semelhante a este conhecido pelo nome de “Exoconcept”, 
um produto Francês. Este protótipo, tal como o Kymera foi inicialmente projetado, 
destina-se especialmente ao lazer, e ainda se encontra em fase de desenvolvimento, 
não apresentando o sítio do Exoconcept novidades desde 2011. 

Evidencia-se neste trabalho o Kymera em relação ao Exoconcept pelo 
direcionamento atual do primeiro para a área do salvamento, bem como pela 
divulgação ativa que tem sido feita, especialmente no Facebook, onde recentemente 
revelaram um novo protótipo diretamente relacionado com o salvamento a banhistas.  
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Figura 58- Kymera body board 
Fonte: www.facebook.com/Kymerajet/photos_stream 
 
 
 O protótipo Kymera, numa primeira fase, destinava-se ao lazer, apostando num 
motor a gasolina. Atualmente, esta segunda versão do protótipo é apresentada em dois 
modelos que se distinguem pelas suas cores, um destinado ao lazer e outro ao resgate a 
banhistas. Ambos, tal como o Exoconcept, apresentam versões com motor elétrico. Na 
reportagem disponível no sítio www.gizmag.com, o seu criador revela alguns dos 
detalhes deste equipamento. 

Ao projetar este novo modelo o seu criador não quis abandonar o conceito do 
motor a gasolina mantendo assim uma versão que obtém maior velocidade face ao 
motor elétrico. Estas versões estão divididas por dois protótipos que diferem no 
tamanho e na potência dos seus motores, alargando assim o potencial leque de escolha 
destes protótipos para quatro Kymeras. O modelo mais baixo da gama tem cerca de 
1.67 m. de comprimento e 5 hp (cavalos) no motor a gasolina e 2 kw no elétrico. O 
modelo de topo terá 1.98 m. de comprimento com motor a gasóleo de 10 hp e motor 
elétrico de 3.5 kw. O motor elétrico poderá recarregar as suas baterias em 2 horas se 
estiver ligado à corrente elétrica convencional.  

Contudo a Kymera afirma estar a desenvolver um kit para recarregamento 
através da energia solar em painel semi-flexível com uma área de 1.83 m./1.22 m., que 
levaria 3h.30 min. a recarregar no pico mais alto do sol. Perspetiva-se que o modelo 
atinja velocidades entre os 20 km/h a 35 km/h, estando sempre dependente das 
condições atmosféricas e do peso do utilizador. O seu casco foi originalmente 
construído em material compósito, porém este modelo será produzido em poliuretano 
moldado, que, segundo o fabricante, é mais usado na construção de caiaques. O peso 
destes modelos rondará os 21 kg (com motor elétrico).  
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O seu criador afirma que está prevista uma nova versão com apenas 17 kg e 
um motor a gasolina com 20 hp. Ainda segundo o criador, estão previstas a inclusão de 
um comunicador por rádio e também o controlo remoto do aparelho. O seu preço é 
estimado em 3.000 € sem custo de envio incluídos, inicialmente apenas disponível nos 
E.U.A. (Quick 2012) 

 
Figura 59- Locomoção em Kymera 
Fonte: www.facebook.com/Kymerajet/photos_stream 
 
 

Existindo duas versões de cada protótipo, o seu criador apenas informa sobre o 
peso de um modelo, não estando ainda determinado o peso da versão a gasolina. Este 
modelo será possivelmente pesado, embora transportável. De acordo com as imagens, 
não possui nenhum tipo de pega para o poder arrastar pela areia até à água. Entende-se 
serem os 20 kg um peso excessivo para transporte debaixo do braço, como é exemplo 
uma prancha convencional. Outro detalhe constatado foi o facto de este não estar 
habilitado para o transporte de duas pessoas. Este último facto inviabiliza este 
equipamento para salvamento de banhistas. 

Comparando este equipamento ao Exoconcept, constatam-se algumas 
semelhanças, sendo no entanto este último apenas destinado ao lazer. Em termos de 
design o Exoconcept possui uma viseira provavelmente destinada a cortar o vento e 
salpicos de água na cara, algo que poderá ser útil mas que em caso de despiste poderá 
tornar-se perigoso funcionando como objeto de corte. Este protótipo, segundo os 
fabricantes é comercializado em dois modelos, um construído em fibra de carbono e o 
outro em ABS moldado. O primeiro pesará cerca de 40 kg com um preço aproximado 
de 19.500 €, sendo que o segundo pesará cerca de 50 kg e custará cerca de 7.250 €. 
Ambos atingem velocidades em torno dos 50 km/h. (Cozworth 2011) 
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Como é possível verificar este modelo é bastante mais caro e pesado, contudo é 
mais rápido que o modelo Kymera. 

 

 
Figura 60- Exoconcept 
Fonte: www.exo-concept.com/us/index.html 
 
 

4.6.3- Wavejet  
 
 É talvez o projeto mais modesto encontrado na área das pranchas motorizadas, 
dado que o seu motor apenas confere algum impulso extra quando se inicia a braçada, 
sendo esta questão apresentada em vídeos e alguns dos blogs que foram analisados 
relativos a este projeto, bem como pelas indicações dadas pelo seu fabricante através 
do seu sítio. Embora modesto, este projeto já possui protótipos comercializados nos 
E.U.A., tendo inclusivamente sido feitas demonstrações ao público, numa das quais o 
conhecido surfista de ondas grandes, Garrett McNamara, põe à prova uma destas 
pranchas Wavejet (ver sítio oficial). 

 

Figura 61- Locomoção de prancha Wavejet com motor ligado 
Fonte: wavejet.com 
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Para este projeto existem cerca de onze protótipos, desde o modelo de surf e 
bb, passando por alguns modelos longboards, incluindo também um modelo exclusivo 
para o resgate a banhistas. Todos estes modelos incluem o mesmo motor elétrico 
removível que pesa cerca de 7 kg. Estas pranchas são fabricadas em material epóxi 
com um núcleo de esferovite, seguindo a linha moderna das pranchas convencionais 
de surf, conferindo um melhor suporte para o seu motor. As pranchas variam nos seus 
tamanhos; relativamente ao modelo de salvamento não estão disponíveis dimensões, 
contudo comparando-a outros modelos supõe-se possuir medidas em torno dos 3m de 
comprimento, por 78 cm. de largura e uma espessura de 9.2 cm. A mais-valia deste 
produto está no seu motor removível, em primeiro lugar por ser elétrico e, portanto, 
não poluindo o ambiente, segundo porque este é acionado por um comando, de 
tecnologia semelhante ao bluetooth, neste caso uma bracelete, a qual desliga 
automaticamente o motor quando este se afasta mais de 3 m. do mesmo. Por último, 
permite ao surfista deslocar-se a uma velocidade quatro vezes superior à remada 
manual. 

O motor ou, como o fabricante o designa, “Pod” possui uma autonomia de 30 
a 45 min. (sem pausas) e leva cerca de 3 horas e meia a recarregar novamente. 
Funciona pela sucção de água para um par de rotores de alumínio através de duas 
grelhas de metal. Os rotores, acionados pela bateria de iões de lítio do Pod e 
controlados pelo utilizador com um centro de comando de pulso, puxam depois a 
água através das suas pás e ejetam-na por escapes na traseira. O Pod é recarregado 
ligando-se a uma bateria contida numa pasta estanque, que o pode reabastecer 
totalmente. 

Este processo gera cerca de nove quilogramas-força de propulsão, equivalente a 
uma velocidade máxima de 11 km/h. Na aquisição da prancha está incluído, para além 
do motor e bracelete, um kit para recarregar o motor através da corrente elétrica. Estas 
pranchas são comercializadas por valores que rondam os 4000 €, podendo-se adquirir 
o seu motor em separado pelo valor de 2000 €. Por último e segundo os seus 
fabricantes, esta prancha não foi concebida para conferir vantagem sobre surfistas que 
não utilizam pranchas motorizadas, mas sim para tirar partido de ondas sem força bem 
como para reduzir o esforço em remar contra a ondulação.   

 
Figura 62- Equipamentos Wavejet 
Fonte: wavejet.com 
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Figura 63- Acessórios Wavejet 
Fonte: wavejet.com 
 
 

Comparativamente aos preços praticados nos modelos anteriores, a Kymera e 
Emily, entendem-se ser os preços da WaveJet excessivamente elevados, especialmente 
considerando que este produto não apresenta diferenças significativas para as pranchas 
convencionais de surf e bb que justifiquem o preço. Crê-se que o modelo da WaveJet 
destinada a salvamento poderá vir a ser útil em mares cuja ondulação seja pequena 
devido ao seu design simples e plano, podendo servir para combater a força de 
algumas correntes marítimas.  

A Wavejet apresenta também um modelo de bb de dimensões reduzidas face 
aos outros modelos da marca, com um comprimento de 1,17 m. por 61 cm. de largura 
e uma espessura de 8,80 cm. Supondo que o custo dos materiais será inferior aos 
restantes modelos, afigura-se estranho que seja comercializada praticamente ao mesmo 
preço (3295 €), sendo apenas inferior em cerca de 300 € face ao modelo de 
salvamento. Ainda numa perspetiva pessoal, dadas as características deste modelo, 
considerando ainda aquele que a WaveJet usa para resgate, crê-se que este poderia 
constituir uma alternativa também para modelo de resgate, podendo ser mais ágil de 
forma a intervir em outros tipos de ondulações. 
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Figura 64- Pranchas de salvamento Wavejet destinadas a Nadadores Salvadores 
Fonte: wavejet.com 
 
 

4.6.4- Canoa australiana  
 

A referência a este caso é completamente distinta dos anteriormente 
mencionados. Este equipamento de salvamento não apresenta nenhum tipo de 
tecnologia que o faça sobressair. Porém é muito utilizado nas praias australianas para o 
resgate a banhistas, uma vez que, devido às suas dimensões, consegue suportar 
facilmente duas pessoas. Na verdade esta “canoa” é chamada de prancha por um dos 
seus fabricantes, talvez devido às dimensões e principalmente ao tipo de locomoção 
sobre a água. Nesta prancha, o praticante coloca-se de joelhos, sentando-se sobre os 
pés, ou entre eles. Desta forma o praticante consegue obter maior impulsão ao remar, 
pois encontra-se numa posição muito mais favorável, com os braços sensivelmente a 
90º em relação à prancha. Comparativamente, no surf, o praticante tem os braços 
paralelamente à prancha, o que não permite usufruir da sua máxima força. Este método 
peculiar de remar, juntando as dimensões e características da prancha, tornam esta 
prancha bastante rápida face aos restantes modelos de pranchas não motorizadas 
existentes no mercado. 

 
Figuras 65- Posição de remada em prancha Dolphin Surf Craft e N.S. surfando em prancha salva-vidas 
Australiana 
Fonte: www.dolphinsurf.com.au/; www.lifeguards.com.au 
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Na pesquisa por este tipo de pranchas foram encontrados alguns sítios online, 
nos quais este tipo de prancha é designado como kneeboard, ou seja, surfar de joelhos, 
constituindo esta outra vertente do surf. 

Contudo o melhor sítio online onde foram encontradas fortes referências às 
instituições salva-vidas foi o Dolphin Surf Craft , um dos principais fabricantes 
Australianos de equipamento de pranchas de salvamento, entre outras. Este fabricante 
produz cinco modelos de prancha de resgate, usando um poliestireno esponjoso, com 
acabamentos em epóxi, tendo estes modelos performances semelhantes, variando no 
peso, dimensão e velocidade. Quanto ao valor comercial, os preços para a prancha em 
espuma são de 825 € e os restantes modelos têm um preço que ronda os 1000 € que 
ainda poderá aumentar face aos extras que o cliente pretenda (estes preços não têm 
portes de envio incluídos). As suas dimensões não são referidas, afirmando-se apenas 
que os modelos em epóxi pesam cerca de 9 kg e que o modelo em esponja suporta no 
mínimo 170 kg. 

 

 
Figura 66- Modelos de pranchas salva-vidas Dolphin surf craft 
Fonte: www.dolphinsurf.com.au/index.htm 
 
 

Este exemplo foi referido porque se entende que representa uma evolução face 
às longboard usadas pelo I.S.N. Possuem dimensões elevadas sendo no entanto mais 
adaptáveis aos vários tipos de mar, sendo evidente a sua eficácia, comprovada nas 
praias Australianas, conhecidas pela sua forte ondulação. Através de testemunhos de 
residentes locais, é indiscutível o respeito dos cidadãos australianos pela tarefa dos N.S. 
Estes modelos de canoa/prancha poderiam constituir excelentes alternativas para o 
I.S.N., apresentando um preço relativamente razoável, ao contrário de todos os 
protótipos anteriormente mencionados. Crê-se representar um caso de sucesso, tanto 
em Design como Ergonomia, na perspetiva do N.S., otimizando as suas capacidades 
não naturais sobre a água. 
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Figura 67- Projeto Mass Rescue Board  
Fonte:www.jamesdysonaward.org/Projects/Project.aspx?ID=1727&RegionId=2&Winindex=0 
 
 
Inspiração para o projeto Mass Rescue Board, segundo a autora 

 
“Due to the strong culture associated with beach-related recreational activities and the 
growing trend toward coastal living in Australia, beach safety has become an issue of 
increasing social importance. (...) Therefore, it is imperative to help surf lifesavers due 
to the major role they play in maintaining beach safety and preventing drowning. 
(...)The surf rescue board was chosen as the design foundation because it is a widely 
used and effective piece of rescue equipment. (...)Because of its foundation, the Mass 
Rescue Board is familiar to lifesavers, avoiding the need for costly retraining and 
enabling its immediate adoption. It has improved functionality, usability, safety and 
durability over the existing rescue board and makes mass-rescues more manageable.” 
(Heggie 2012) 
 
 

Ao referenciar a prancha australiana, é justo mencionar este projeto realizado 
para os James Dyson Awards30, pela estudante em Design Heggie(2012), que se baseou 
em modelos já existentes e de certa forma os melhorou. Segundo Heggie, o seu modelo 
é capaz de salvar até oito pessoas simultaneamente e, para além da área da prancha, 
possui ainda boias autoinsufláveis fixadas à mesma, que não reduzem a área desta, 
facilitando a ação do N.S.  

Outra inovação que este modelo apresenta é o revestimento na parte traseira da 
prancha com um material plástico mais resistente, conferindo-lhe maior proteção e 
resistência numa zona mais sujeita a danos. O seu projeto tem a particularidade 
referida pela Designer de ser um objeto já conhecido entre a cultura e população de 
N.S. australianos, facilitando assim o seu uso.  

                                                
30 James Dyson Awards - São prémios referentes à James Dyson Foundation, uma instituição que tem o 
objetivo de promover o estudo e o desenvolvimento de novos produtos. Para isso, a organização realiza 
competições entre estudantes de design e engenharia de 18 países - como França, Canadá, Espanha, Itália, 
Japão, Alemanha e Austrália. Pretende incitar a criatividade e encorajar as próximas gerações desses 
profissionais. Para os melhores criadores são oferecidos prémios em dinheiro (que variam entre mil a 10 
mil euros), certificados e troféus.  
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4.7.5- Prancha insuflável C4 Waterman  
 
 A escolha deste produto para o estudo prende-se ainda ao projeto Bodyrescue, 
que usufrui de núcleo em material insuflável. De acordo com o descrito no restante 
deste ponto, a consulta a estas pranchas não aportou um contributo base para a B2r, 
dado que, sendo estas pranchas insufláveis, o processo de fabrico difere 
substancialmente daquele que se concebe para o presente projeto. Igualmente, a 
eventual fragilidade, com risco de perfuração e como consequência, perdas de ar do 
material insuflável não coincide com a fiabilidade que se pretende conferir à 
Body2rescue. 

Adicionalmente, estas pranchas contrariam o conceito atualmente estabelecido 
sobre a eventual reduzida resistência do material insuflável.  

 
 

 

Figura 68- Pranchas C4 Waterman, modelo Inipper, Isled, Irescue  
Fonte: www.rescueresponse.com 
 
 

No sítio da C4 Waterman, encontram-se três pranchas indicadas para o resgate 
tanto de banhistas, como de surfistas e também náufragos. 

 Inepper- Modelo de prancha mais ágil face aos restantes, com um comprimento 
de 1,80 m. por 43 cm. de largura e uma espessura de 10 cm. Pesa 3,5 kg com um Psi31 
de 15 e um custo aproximado de 500 € sem portes de envio incluídos. 

Isled- O modelo, tal como o nome indica, é um Lifesled insuflável, com um 
comprimento de 1,78 m. por 105 cm. de largura com uma espessura de 10 cm., 
pesando cerca de 10,5 kg com psi de 10, sendo comercializada por 1125 € sem portes 
de envio incluídos. Este modelo, pelas suas largas dimensões é o mais aconselhado 
para resgate de surfistas ou náufragos em alto mar. O sítio rescueresponse.com 
apresenta um vídeo de demonstração com este modelo em ação, realçando o facto de 
suportar um total de três pessoas num só salvamento.  

 

                                                
31 Psi (pounds per square inch) ou libra força por polegada quadrada, é a resultante de uma força de uma 
libra-força aplicada a uma área de uma polegada quadrada. 
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 Irescue- O último modelo, existe em duas versões que diferem no seu 
comprimento e largura, sendo o modelo Standard de 3,30 m. por 63 cm. de largura e o 
modelo Junior com 3 m. por 58 cm. de largura, sendo a espessura de ambos de 10 cm. 
Pesam cerca de 10,5 kg com um psi de 15, estando à venda por 1110 € sem portes de 
envio incluídos. Este é o único modelo oficial insuflável, usado pelos N.S. americanos; 
é o mais indicado para salvamentos em praias com fraca ondulação, semelhante à 
tradicional longboard. 

O seu fabricante garante não existir no mercado nenhum produto insuflável 
melhor que o seu. As pranchas com dupla folha de PVC têm no seu interior cola e um 
conjunto de fibras chamadas “Cilia” que conferem a esta uma forte rigidez. Em alguns 
dos seus vídeos de demonstração são apresentados episódios onde a prancha embate 
sobre rochedos escarpados e resiste ao peso de uma carrinha Pickup. As pranchas 
Inipper e Irescue têm quilhas embutidas na própria película de PVC.  

Segundo os fabricantes, se a prancha estiver deformada, por estar arrumada no 
seu saco, poderá ser novamente colocada na forma de origem devido à sua elevada 
memória, bastando para tal expor a prancha ao sol por pouco tempo. Outra 
característica interessante é a sua válvula de segurança, que permite entrada de ar sem 
perdas, ao contrário de muitos dos equipamentos insufláveis que, quando se retiram a 
bomba ou boca começam instantaneamente a perder ar. Esta válvula assegura portanto 
uma menor complexidade para manter a prancha insuflada. De acordo com a 
demonstração apresentada nos vídeos, demora cerca de um minuto até ficar 
completamente cheia. Ao adquirir um produto C4, está incluída uma bomba com 
manómetro, a prancha e um saco de transporte, o que lhe confere uma fácil utilização 
em qualquer situação. Em contacto com a marca, relativamente a uma dúvida referente 
à importância em respeitar o psi indicado, foi transmitida a influência do psi no 
controlo da prancha, sendo que, com um psi baixo, o controlo e agilidade não serão os 
mesmos, com o psi excessivamente alto, a prancha poderá correr o risco de rebentar 
ou rasgar o tecido mais facilmente. É de notar que apenas o modelo Isled apresenta um 
psi baixo, possivelmente por este ser normalmente usado a reboque, de forma a 
acomodar melhor os utilizadores e não as fazer saltar da prancha, efeito idêntico ao do 
trampolim. 
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A RescueResponseGear, responsável pela comercialização de vários produtos 
de salvamento e segurança, incluindo a C4, define seguidamente as principais razões 
que a levam a optar por pranchas insufláveis: 

• Facilidade de arrumação e transporte de várias pranchas numa só viatura, 
aumentando assim o espaço disponível na mesma. 

• Possibilidade de fazer chegar a prancha à água em locais de difícil acesso 
como encostas perigosas e praias isoladas. 

• Durabilidade: As pranchas são leves e resistentes mesmo em rochas cortantes e 
aguçadas, podendo ser atiradas para junto de uma vítima sem correr o risco de 
a magoar. 

• Fácil de transportar de um local de trabalho para outro. 

É um facto constatado estas afirmações por parte da RescueResponseGear 
corresponderem à verdade, dado que a portabilidade, leveza e simplicidade deste 
produto são notórias. Tal como nas pranchas australianas de resgate, as C4 Waterman 
são adaptações simples de outros equipamentos tradicionais, como pranchas de Surf, 
Longboard e lifeSleds, para as quais a tecnologia e o Design trouxeram um importante 
contributo. Neste caso a diferença assenta no seu material, sendo estas pranchas 
insufláveis sem dúvida as mais leves que se podem encontrar, com capacidade de 
suportar uma ou mais vítimas. Não melhoram a rapidez porque essa ainda está 
dependente do N.S., contudo apresentam um caminho diferente na construção de 
pranchas de salvamento.  

Entende-se porém que, apesar de já ter sido evidenciada a rigidez do material, 
confirmado pelos testes apresentados no seu sítio online, o seu preço é relativamente 
alto, e, tratando-se de material insuflável, existe ainda um risco relativamente elevado 
de o mesmo se romper. Caso o preço fosse mais baixo, poderia ainda assim ser 
considerada como uma alternativa mais viável face aos equipamentos tradicionais. 
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Cap.5- Body2rescue 

 
No seguimento do projeto “Bodyrescue”, ao partir deste para esta dissertação, 

foi assumida de imediato a evidente necessidade de realizar uma pesquisa e trabalho 
mais aprofundado.  

 
A primeira iniciativa tomada foi dar a conhecer o projeto “Bodyrescue” a um 

amigo (Xavier) que foi Nadador Salvador durante alguns anos, que se disponibilizou a 
solicitar por sua vez a colaboração de outro ex-colega, também N.S. Foi feita uma 
entrevista a ambos, na qual foi apresentado o projeto, iniciando-se a identificação dos 
seus pontos positivos e de potencial melhoria. 

 
O feedback destes dois ex-N.S. sobre o “Bodyrescue” foi extremamente 

positivo. Foi compartilhado pelos mesmos o facto de se encontrar ainda em uso 
material de resgate obsoleto e degradado, em muitos casos desde a década de 90, que 
não deveria ser sistematicamente reparado e reaproveitado, conforme ainda parece ser 
a prática comum, documentada pela figura seguinte. Foram também compartilhadas 
algumas técnicas específicas de resgate utilizadas pelos N.S. e também factos tão 
objetivos como as diferentes reações por parte dos banhistas aquando do salvamento, 
questões relacionadas com diferenças importantes nas medidas corporais das vítimas e 
outras. Estas importantes informações, além de constituírem um importante contributo 
para o novo projeto “Body2rescue”, conduziram à necessidade de direcionar a 
investigação a várias questões como o Manual do Nadador Salvador e fatores 
antropométricos. 

 

 
Figuras 69- Pranchas longboard de salvamento em uso no verão de 2012, em praia ponta da Galé, Cascais 
Fonte: Baleia 2013 
 

Esta entrevista conduziu à realidade que a Marinha Portuguesa atribui 
atualmente fundos consideravelmente limitados ao I.S.N. Este fator, novo nesta fase do 
projeto atual, contribuiu para, desde logo, constatar a necessidade de reequacionar os 
materiais inicialmente em consideração (núcleo insuflável e casco em fibra de vidro), 
conduzindo por consequência ao passo seguinte, o contacto com fabricantes de 
pranchas, no sentido de adequar desde o início este projeto aos condicionalismos 
constatados.  
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Esta tarefa revelou-se relativamente acessível, devido ao elevado número de 
fabricantes de pranchas de surf existentes em Portugal. Contudo, os contactos com os 
fabricantes nem sempre foram frutíferos, dados estes usarem normalmente a fibra de 
vidro nos seus processos de fabrico, algo que a consulta aos N.S. tinha identificado 
como pouco viável. por ser dispendiosa e trabalhosa.  

 
Foi então que foi tomado contacto com o único fabricante de pranchas de 

bodyboard em Portugal, a “Refreshboard”, que de imediato se posicionou no âmbito 
das necessidades deste projeto, dado utilizar a espuma PP e PE nos seus processos de 
fabrico, resultando em produtos finais menos dispendiosos.  

 
No intuito de obter um feedback tão abrangente quanto possível por parte de 

especialistas nestas matérias, foi também apresentado o projeto Bodyrescue à 
Refreshboard, que partilhou ser bastante complexo ser concebida uma prancha com 
todas as depressões do modelo desse projeto, usando os seus processos de fabrico, 
devido aos limites físicos do material usado (PP e PE). A prática desta modalidade 
conferiu também de imediato a perceção da adequação das características físicas e de 
performance destas pranchas aos requisitos deste projeto. 

 
Em conclusão do anteriormente exposto, ou seja, em função das informações 

dos N.S., dos condicionalismos económicos apresentados, do contacto com a 
Refreshboard e da realidade de que se pretendia a conceção de um equipamento de 
salvamento para o uso do N.S. e transporte de um banhista, requisitos que o 
Bodyrescue não cumpria, começou-se a entender que todo um novo conjunto de 
requisitos apontavam não para uma evolução do projeto anterior, senão para todo um 
novo projeto, concebido de raiz, nascendo então o Body2Rescue.  

 
A par destas questões, considerando também os materiais normalmente usados 

pelos fabricantes, foi questionada à Refreshboard a adequabilidade da cortiça para o 
modelo B2r, tendo em conta as suas propriedades que poderiam substituir alguns 
polímeros, em termos de densidade e impermeabilização. Foi recebida a seguinte 
resposta:  
 
“Não fizemos ainda testes com a cortiça, não conseguimos fazer tudo, e isso ainda não 
é uma prioridade em relação a outras que temos que resolver ou fazer.” (Barrela 2012) 
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As reservas expostas pela Refreshboard quanto à possibilidade de uso da 
cortiça no fabrico das suas pranchas são expectáveis e compreensíveis. Para além de 
não existir concorrência à sua atividade em Portugal no fabrico das pranchas de Bb, 
salvo nas marcas importadas, o que não cria a necessidade eminente de apostar em 
novos materiais e tecnologias como o caso da cortiça, este material será certamente 
mais dispendioso que os polímeros, devido à disponibilidade de quantidades muito 
menores de cortiça que plástico no fabrico das pranchas. À semelhança do que que 
inicialmente ocorria com o plástico, a cortiça atualmente ainda só tem especificações 
como material de construção; enquanto no plástico essa situação é diferente.  
 
 
5.1- Influência do bodyboard e surf para o Body2rescue 

 
Na sequência do anteriormente descrito, ou seja, da recolha de importantes 

contributos para este projeto por parte de especialistas (como sejam N.S., fabricantes e 
shapers), iniciou-se o estudo de um novo conceito de prancha de resgate.  

 
Achou-se importante considerar as melhores práticas do mercado das 

modalidades de Surf e Bb, tanto em termos gerais na diversidade de características e 
atributos específicos e design das pranchas utilizadas, como também especificamente 
nos materiais com que são fabricadas. Foram também considerados relevantes fatores 
ergonómicos e antropométricos, ambos anteriormente detalhados neste trabalho. 

Estas questões são apresentadas nas tabelas seguintes:  
 

 
 
 

Tabelas 13- Principais características do design adaptado para o modelo Body2rescue 
Fonte: Baleia 2013 
 
 

A prática do surf e bb partilha pontos em comum, sejam conceptuais, enquanto 
forma de lazer, contacto com o mar, convivência entre praticantes e sentido de 
comunidade entre estes, como também práticos e de exercício de responsabilidade e 
cidadania, enquanto desportistas que prestam um apoio frequentemente precioso aos 
N.S. 

Porém, os equipamentos que as caracterizam, as pranchas, diferem em várias 
características e atributos, como sejam desde logo o seu design, materiais com que são 
concebidas, dimensões, formas de uso e outras.  
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Como já foi referido anteriormente o bb é um desporto de deslize, mas 
sobretudo de impulsão. O praticante concentra a sua energia na parte superior do 
corpo, de modo a adquirir maior velocidade para realizar uma manobra. Para isto é 
fundamental o uso de pés de pato, de modo a conferir superior maior impulsão no 
arranque quando se apanha a onda. O bb é mais aconselhado para ondas “cavadas” 
ou seja, ondas profundas de paredes muito verticais. 

 
Do bb é de realçar a agilidade e conforto que as pranchas proporcionam ao 

praticante, com uma maior facilidade no chamado “DuckDive” onde o praticante 
mergulha com a prancha por baixo da onda para evitar a rebentação.  
 

 
Figuras 70- Bico de pato (duck dive) em surf e bodyboard 
Fonte: www.boston.com/bigpicture/2012/08/winners_national_geographic_tr.html; Utilizador Facebook  
 
 
5.2- Densidade/Dimensões de Body2rescue 

 
No âmbito da investigação já efetuada, concluiu-se que para a prancha 

Body2rescue deveriam ser consideradas dimensões superiores à prancha do projeto 
Bodyrescue. Deveria suportar sensivelmente 150 kg, considerando o peso de uma 
pessoa (banhista), o peso de “meia pessoa” (N.S.), o peso do motor e finalmente o peso 
previsto (4 kg a 5 kg) da prancha.   

 
Foram procuradas através da internet referências a pranchas que partilhassem 

estas características, ou seja, pranchas que suportassem pessoas pesadas ou até mais 
que uma pessoa. A Resfreshboards aconselhou a pesquisar por pranchas Lifesled, 
alertando porém para os seus preços excessivos. A busca na internet aportou dados 
interessantes, sendo que o mais relevante para o projeto foi a prancha Bullyboard. Esta 
prancha é algo similar à prancha convencional de bodyboard, apresentando no 
entanto medidas superiores, pensadas para pessoas largas e pesadas. É afirmado no seu 
sítio que o seu produto de maiores dimensões suporta um peso total superior a 180 kg, 
o que coincide com um dos pressupostos referidos para a B2r. 
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Como tal, foram também efetuados cálculos volumétricos para a conceção da 

prancha, necessários para a determinação das medidas da mesma, conforme se 
apresenta seguidamente: 
 
I=V.p.g. 
 

Explicam-se alguns conceitos que devem ser entendidos, antes de aplicar o 
teorema de Arquimedes relativamente ao Volume: 
 
1m.³ (metro cúbico) = 1 000 litros  
1dm.³ (decímetro cúbico) = 1 litro  
1cm.³ (centímetro cúbico) = 1 mililitro 
 

A densidade (µ) de uma substância é a razão entre a massa (m) de uma 
quantidade da substância e o volume (V) correspondente:  

µ= m/v 

Como já referido anteriormente, a unidade usual para a massa específica é o 
g/cm3 , mas no SI a unidade é o kg/m3 . A relação entre elas é a seguinte: 

1 𝒈
𝒄𝒎𝟑 =  𝟏𝟎

!𝟑𝒌𝒈
𝟏𝟎!𝟔𝒎𝟑 =103 kg/m3 

Assim, para transformar uma massa específica de g/cm.3 para kg/m3, devemos 
multiplicá-la por 1.000.  

Neste projeto, sendo o peso total estipulado aproximadamente de 150kg, o 
impulso vertical apresentará aproximadamente os mesmos 150 kg, ou 1471 N. 

 
Para determinar as dimensões exatas para a construção da prancha, dever-se-á 

calcular o seu volume, através da equação V= m x g/ d x g. 
 
Considera-se g (gravidade junto ao nível do mar) aproximadamente 10m/s2 e p 

(densidade da água do mar à superfície) aproximadamente 1.025 g/cm3. 
 

Face aos dados apresentados, peso de uma pessoa, de “meia pessoa” (já 
anteriormente referidos quanto ao seu perfil), o motor elétrico, mais uma estimativa de 
peso para a restante prancha (entre os 3 kg a 5 kg), estima-se um total aproximado de 
150kg, correspondente a um volume de 0.15m3.  

 
 



 
Body2rescue - Alternativa de equipamento para apoio ao Nadador Salvador e resgate a banhistas 

 
133 

 
Figura 71- Imagem referente às principais perguntas colocadas ao especialista Prof. Nuno Fonseca da 
Faculdade do IST 
Fonte: Baleia 2013 
 

m = Massa referente ao peso relativo em quilogramas 
 

d = Densidade da água (neste caso, do mar, à superfície) = 1,025 g/cm3 

g = Aceleração da gravidade (Força da pressão atmosférica ao nível do mar) =    
= 9,81m/s2 

v = Volume = ? 

N (Newton) = Força exercida sobre um corpo. 1 kg = 9,81 m/s2   

 

I =V.p.g 

m.g = I 

m.g = V.p.g 

V = m.g / p.g 

V = m / p 

V = m objeto x g ms2 / d água g / cm3 x g m/s2 =  

V = 150 kg x 9,81 m/s2/1,025 g/cm3 x 9,81 m/s2 =  
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    = 150 kg x 9,81 m/s2/1025 kg/m3 x 9,81 m/s2 =  

    = 1471,5 N / 10055,25 N/m3 = 

    = 0,14634 m3 

(Nota: 0,146 m3 são 150 litros por metro cúbico) 
 

I = V.p.g. 

I = 0,14634 m3 x 1025 Kg/m3 x 9,81m/s2 = 

I = 1471 N  

 
Quanto à primeira questão referida na figura 71, o Volume seria 0,146 m3. 

Relativamente à segunda, apenas poderá ser respondida recorrendo ao software 3D. 
Ao reproduzir o modelo B2r face aos dados adquiridos do volume, verifica-se que o 
seu peso é de 80 kg, contudo ao multiplicar pela densidade do material (0.05 g/cm.3) 
resultaria num peso de 4 kg referente ao material em PP ou PE, juntando ao peso do 
motor (segundo os fabricantes), aproximadamente 7 kg, resultaria um peso total de 11 
kg. Sabendo o volume foi possível achar as dimensões necessárias para o B2r através 
de simulações computorizadas. 
 

Consultaram-se, por um lado, especialistas, bem como a existência de pranchas 
de dimensões superiores que pudessem ser equiparadas às do projeto. Foram 
encontradas as Bullyboards (já anteriormente referidas), pranchas projetadas para 
praticantes com peso e dimensões corporais superiores, existindo modelos que, 
segundo os fabricantes, podem suportar pesos superiores a 180 kg. Analisando estes 
modelos constatou-se que apresentavam dimensões de pranchas muito semelhantes às 
definidas para este projeto.  

 
Ao conferir estes dados com o professor Nuno Fonseca, especialista em 

hidrodinâmica, foi referido que supostamente não seria possível a Bullyboard suportar 
até e mais de 180 kg. Fazendo a reprodução deste modelo num software 3D, obteve-se 
um valor aproximado de 0.09 m3 de volume, confirmando assim a opinião do professor. 
No entanto, o professor Fonseca referiu também exemplos de coletes salva-vidas, para 
os quais a regulamentação exige (em algumas condições) flutuabilidade de 150 N, 
aproximadamente 15 kg, coletes que, nos sítios dos fabricantes (tomando como 
exemplo o sítio www.nauti4u.com.pt,) se recomendam para flutuar pessoas até cerca 
de 80-90 kg.  
 

Assim sendo, é um dado que se poderá justificar em primeiro lugar porque a 
prancha de PE ou PP é comprovadamente um equipamento com flutuabilidade 
demonstrada; segundo porque dentro de água os materiais sólidos ficam mais leves 
(peso aparente); e terceiro porque, para o caso, o N.S. tem cerca de 40% do seu peso 
normalmente fora da prancha, contribuindo também para uma maior flutuabilidade da 
mesma. O corpo humano apresenta sensivelmente uma densidade de 0.9 a 1 kg/m3 
sendo difícil calcular a sua exatidão devido às oscilações que variam de indivíduo para 
indivíduo.  
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A figura seguinte apresenta as diferenças das dimensões entre modelo Buffalo 
da marca Bullyboard e a Body2rescue. Face ao estudo do impulso, que determinou o 
volume, justifica-se esta diferença pela dúvida colocada sobre a flutuabilidade da 
Bullyboard e pelo melhor transporte de um possível banhista na B2r. Como medida de 
precaução e com base nos cálculos efectuados anteriormente, o modelo B2r foi 
aumentado face ao buffalo. Ao incrementar o volume é um dado adquirido que 
certamente a B2r flutuará ao mesmo tempo que transporta um banhista. 
 

 
Figura 72- Comparação de dimensões entre modelo Body2rescue e modelo Buffalo da marca Bullyboard. 
(Software Rhino) 
Fonte: Baleia 2013 

 
 

Outros dados a ter em conta são a propulsão do motor e a do N.S. através dos 
pés de pato, constituindo elementos que podem projetar a prancha para cima através 
da velocidade. No projeto B2r o maior ponto de pressão encontra-se na parte traseira 
da prancha (tail), dado que o N.S. estará normalmente apoiado nesse ponto. Sendo 
assim o motor terá de ser colocado sensivelmente um pouco acima do meio da 
prancha com intuito de equilibrar a pressão exercida pelo N.S.  
 

Na conclusão desta temática da densidade, foi consultado um blog, criado por 
um shaper de pranchas, que se crê poder contribuir na definição do volume final da 
B2r. Deste se cita o mais relevante, onde se comenta um vídeo de uma pessoa a surfar 
uma prancha “S.U.P.32“de dimensões “gigantes” feita pelo próprio surfista/shaper. 
 
 

                                                
32 Stand Up Paddel (SUP) – Surfar em cima de uma prancha de surf de grandes dimensões, com auxílio de 
remo. Ao contrário do surf normal, aqui o surfista nunca se deita na prancha, para remar, ao invés, utiliza 
o remo para dar propulsão. 
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Figuras 73- Imagem referente ao vídeo; Outro exemplo de prancha do mesmo shaper 
Fonte: kanecasurfboards.blogspot.pt/2008/11/tamanho-x-volume-nas-pranchas-de-sup.html 
 
 
(...) 
“Então, qual o tamanho ideal para as SUP?  
Hoje, acho que entre 10 e 9 pés.  
A medida mais importante nas SUP’s é a largura. A grande diferença entre uma SUP e 
uma prancha de surf, longboard ou shortboard, é que estas são regidas por leis de 
hidrodinâmica, enquanto nas SUP’s também se aplica hidrostática. 
Claro, a SUP também tem que funcionar parada, porque se o cara não conseguir se 
manter em cima, como é que vai remar? 
(...)  
Abaixo de 130 litros, começa a ficar desconfortável.  
Eu consigo 150 litros facilmente numa 10 pés, então porque ir mais longe?  
(...) 
Largura demais dá estabilidade, mas também deixa a prancha dura.  
Largura de menos deixa a prancha instável.  
Tem um ponto certo, uma mistura certa.  
São estes pontos e estas misturas que devemos procurar agora, para fazer pranchas 
menores, estáveis e com boa flutuação.  
Qual o tamanho mínimo? Eu já chego a 9 pés com 135 litros. Podemos descer 
mais”.( Kanecasurfboards 2008) 

 
9 Pés corresponde aproximadamente a 2,70 m., uma medida que para o 

projeto excede largamente os valores pretendidos. Contudo fica a ideia que se podem 
obter boas soluções na gestão das variáveis volume, tamanho, largura e densidade do 
material.  

 
Ainda quanto às medidas das pranchas de surf, o sítio greenoceansurfing.org 

refere a sua definição para as seguintes variáveis: 
 
Comprimento: influencia a velocidade da prancha de surf, sendo que quanto 

mais longa for a prancha mais fácil e rapidamente se apanha uma onda; se for mais 
curta será mais difícil apanhar a onda. 

 
Largura: influencia a estabilidade da prancha. Quanto mais larga, mais estável 

será. Com uma prancha estreita, um principiante terá dificuldade em manter o 
equilíbrio sobre a prancha. 
  



 
Body2rescue - Alternativa de equipamento para apoio ao Nadador Salvador e resgate a banhistas 

 
137 

Espessura: influencia a flutuabilidade da prancha. O mais difícil no ato de surfar 
não é ficar em pé na prancha, mas aprender a remar em cima da prancha corretamente 
(apenas a função de remar em cima será aconselhável para o projeto, embora talvez 
seja possível ficar em pé se apenas suportar uma pessoa). Quanto maior a espessura de 
uma prancha, maior será a sua flutuabilidade, o que possibilitará uma remada com 
menor esforço. 

 

Figura 74- Diferença entre modelo 3D Body2rescue e modelo 3D Buffalo da Bullyboard 
Fonte: Baleia 2013 
 
 

Assim sendo, a B2r apresentará, na definição das suas dimensões, o 
comprimento tendo como base as pranchas de surf e a largura e espessura de uma 
prancha de bb, bem como o seu material de PE e PP. Serão ainda acrescentadas pegas 
em nylon (semelhantes às encontradas nas mochilas) ao longo do rebordo da prancha 
para ajudar tanto os banhistas como o N.S. a controlar a prancha e a executar melhor o 
“Duck Dive”. Estas pegas serão fixadas no deck através de parafusos em plástico 
(semelhantes aos encontrados nos “copos de bodyboard”); por fim será colocada, à 
semelhança do projeto Bodyrescue, uma pega em plástico, fixada na parte frontal da 
prancha. Este último acessório servirá para assegurar um apoio mais rígido a uma 
possível vítima e um ponto para transporte, quer para o N.S. como, caso necessário, a 
reboque de uma possível embarcação. 

 
Body2rescue é um projeto pioneiro em Portugal, pelo que a sua realização 

deverá recorrer ao tradicional método “experiência/erro” (referido pelos Shapers da 
Refreshboards e também pelo professor Nuno Fonseca), usado em toda a fase pioneira 
do fabrico de pranchas e outros objetos, sendo que para tal a investigação científica se 
assume como fulcral no intuito da prevenção de erros e agilizar todo o processo até se 
chegar a um protótipo final.  
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5.3- Inclusão do Motor (Wavejet) 

 
Conforme anteriormente apresentado, o motor proveniente da marca Wavejet 

possui uma potência relativamente reduzida. Este facto, considerando o pressuposto da 
adaptação deste motor ao B2r, pode parecer contraditório face ao objetivo de 
minimizar os esforços do N.S., quando tem de vencer as correntes marítimas e 
ultrapassar ondulação elevada (entre os 0.5 m. e 1.5 m.). No entanto, dada a sua 
aplicação às características das pranchas tanto de surf como bb, especialmente 
considerando a sua capacidade de motorizar as longboards, confirma a sua 
adequabilidade à Body2rescue.  

Como referido anteriormente, após análise aos tipos de motores constantes nos 
estudos de caso de referência atualmente em uso nos equipamentos náuticos, aquele 
considerado mais adequado para tomar como base para este projeto foi o usado no 
equipamento WaveJet.  

Apesar de ser um motor relativamente dispendioso, ainda assim afigura-se mais 
lógica a adoção do mesmo para o Body2rescue, comparativamente à alternativa da 
concepção e fabrico de um novo, por obrigar a conhecimentos pertinentes na 
engenharia de motores, custos que sempre envolveriam não só o fabrico como a 
conceção, o que provavelmente resultaria em valores ainda superiores relativamente 
ao WaveJet e, também dispêndio de significativo tempo acrescido com esta questão. O 
próprio motor do WaveJet começou a ser desenvolvido na década de 1990 e só em 
2012 se iniciou a sua comercialização, facto este que confirma a inviabilidade de 
considerar para o B2r o design de um motor novo.  

Ao contactar novamente o professor Nuno Fonseca sobre este assunto e face ao 
preço do motor Wavejet, afirmou que:  

 
“2000€ parece um exagero, mas de facto não faço ideia quanto poderia custar 
fabricando em Portugal. Se for mesmo importante para o trabalho terá que decompor o 
produto em várias partes (motor elétrico bateria, sistema de controlo, carena, …) e 
recolher informação sobre o custo de cada parte. Imagino que a única coisa que seria 
necessário fabricar à medida seja a carena.”(Fonseca 2012) 
 
 

O preço elevado deste motor parece estar relacionado com o tempo 
despendido no seu fabrico, que, compreensivelmente, repercute no seu custo, até que 
o volume da comercialização do mesmo, bem como a oscilação normal dos preços de 
mercado ao longo do tempo conduza à redução destes preços. 
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Figura 75- Motor Wavejet e pulseira de controlo  
Fonte: www.wavejet.com 
 
 

Este motor apresenta a particularidade de ser carregado através de energia 
elétrica, uma energia que atualmente pode ser obtida a partir de fontes renováveis, 
como energia eólica, hidráulica, solar e outras. O motor Wavejet apenas ainda 
contempla a possibilidade de se ligar à corrente elétrica para carregar as suas baterias, 
porém foi pensado introduzir este motor na vertente mais ecológica, uma vez que, em 
ambientes como a praia, será fácil adquirir energia através do sol, ou seja energia 
fotovoltaica. Ao contactar a WaveJet sobre esta ideia, referindo possuir um painel solar 
portátil de 12 volts, questionando-os se seria possível recarregar o motor com este 
painel, foi recebida a seguinte resposta: 

“The charger requires 24 volts due to the level of battery power.  It will charge on a car 
charger or through a normal electrical outlet but a 12 volt solar panel won't 
unfortunately have the power.(KV) 
 
 

A resposta obtida apenas se referia à voltagem necessária para carregar o motor 
e não à fonte da energia propriamente dita, o que não invalidou a possibilidade de o 
motor ser recarregado por energia solar, conquanto fosse assegurada a voltagem 
necessária.  

Neste sentido, foram efetuadas pesquisas na internet, onde se constatou que 
painéis solares portáteis na maior parte dos casos são de 12 volts, indicados para 
carregar pequenos equipamentos, como telemóveis ou computadores portáteis. Foram 
também encontrados painéis solares portáteis desenvolvidos para o exercício, flexíveis 
e leves, porém com a mesma limitação de apenas fornecerem 12 volts.  
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Finalmente foi possível encontrar painéis de 24 volts, que, embora não 
apresentem um formato tão flexível e sejam algo mais rígidos, são no entanto 
transportáveis, cumprindo o objetivo pretendido. Na figura seguinte constam exemplos 
de painéis solares que se poderão adequar ao projeto B2r, no que se refere ao 
fornecimento de energia renovável para carregar as baterias do motor. Esta carga, 
efetuada através de energia solar, poderá requerer um tempo superior porém as 
baterias possuem uma autonomia de sensivelmente 40 min., que se prevê ser suficiente, 
visto que acidentes não ocorrem de forma contínua ao longo do dia.  

 

 

Figura 76- Painel solar militar P3 124 Watt 12 ou 24 volts 
Fonte: www.sunshineworks.com/military-solar-chargers.htm 
 
 

 

Figura 77- Painel solar de Harbor Freight, 12/24 volts 
Fonte: www.richardsjohnson.net/id23.html 
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Não foram considerados para este projeto outros tipos de motor com maior 
potência, normalmente usados em equipamentos como exemplo no Kymera (analisado 
anteriormente), e em outros identificados durante a pesquisa, como o Surfjet, Green 
Samba, entre outros (ex.: figura 78), dado serem destinados a equipamentos com maior 
porte, peso, características diferentes e, também, destinados ao lazer, pelo que não 
serão analisados neste trabalho. 

 

 
Figuras 78- Green Samba e Jet Surf 
Fontes: www.gizmag.com/green-samba-first-viable-electric-pwc/15141; www.jet-surf.com/en 
 
 

Ao longo da presente dissertação foram analisados projetos interessantes neste 
ramo da náutica, sendo claro que a maioria dos produtos sofre uma grande evolução 
até chegar a uma versão final. O B2r não será uma exceção. Tendo tido como ponto 
conceptual de partida o Bodyrescue, já incorporou uma evolução significativa, 
mantendo provavelmente esta tendência até uma versão final de protótipo funcional, 
sendo que nesta fase não será realizado um protótipo, apenas um modelo à escala real. 
Crê-se que a utilização deste motor no projeto B2r potencia um passo importante face 
aos equipamentos existentes, sobretudo em Portugal.  

De facto só as motas de água poderão superá-la em rapidez e apoio ao desgaste 
do N.S., porém estas constituem equipamentos demasiado dispendiosos para muitas 
das concessões existentes. Outro fator que impede algumas concessões de adquirirem 
motas de água é o facto de estarem estabelecidas em praias cuja ondulação é 
maioritariamente elevada (Costa Oeste de Portugal). Tratando-se de um veículo pesado, 
com a maré cheia e sem a existência de um porto, torna-se quase impraticável colocar 
no mar uma mota de água. 

Perante este facto, crê-se que o B2r constitui a solução ideal para este problema, 
dada a sua fácil colocação no mar no tipo de ondulação que limita a mota de água, 
assegurando uma muito mais rápida resposta aos salvamentos. Adicionalmente, será 
uma vantagem acrescida, constituindo não um equipamento para a substituição de 
outros mas sim uma forte alternativa aos já existentes, bem como um complemento 
para os mesmos.  
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5.4- Logótipo  

 
Para finalizar o projeto em 3D e face à nomenclatura Body2rescue, 

considerando-se a evolução conceptual já referida do projeto Bodyrescue, procedeu-se 
à decomposição do seu nome e alguns dos aspetos gráficos a ter em conta. 

O número 2 surge colocado entre as palavras body e rescue de forma a se obter 
um significado na língua inglesa de body to rescue (corpo para resgatar). Foi decidido 
criar um logótipo de forma a potenciar a imagem do produto. Embora a criação de 
logótipos seja normalmente acompanhada da elaboração do respetivo manual de 
regras e definições, não foi considerada esta questão, dado o âmbito atual de projeto 
do B2r, que não se encontra em fase de fabrico a ser patenteado. Foram no entanto 
criadas várias imagens que exemplificam algumas das regras e conteúdos do logótipo. 

 
O número 2 foi tomado como referência para o logótipo, ao juntar um pequeno 

círculo cheio no canto superior direito do número 2, dando a sensação de uma pessoa 
(neste caso o N.S.) a iniciar o mergulho de cabeça, quando este impulsiona os seus 
braços para trás antes de mergulhar ou mesmo quando nada no estilo mariposa como 
poderá ver-se na figura seguinte.  

 

 
Figura 79- Inspiração para o Logótipo  
Fonte: Baleia 2013 
 
 

As imagens seguintes exemplificam tamanho, cor, e tipografia. Contudo, à 
exceção do tipo de letra que se mantém, as suas cores podem variar consoante as do 
fundo, que neste caso são vermelho e amarelo, devido às cores que foram definidas 
para o projeto e por serem estas as representativas das cores oficiais de todas as 
instituições de salvamento em praias. Porém admite-se que numa versão digital ou 
mesmo escrita, o logótipo possa aparecer apenas na versão vermelha com um fundo 
branco de modo a ser mais legível e visualmente menos pesado. 
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Figura 80- Dimensões de logótipo para prancha de salvamento 
Fonte: Baleia 2013 
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As aplicações na figura anterior mostram o logótipo sobre o fundo amarelo, 
porém este funciona no sentido invertido, logótipo amarelo sobre fundo vermelho. 

Estes tamanhos foram os usados para impressão real no modelo, à exceção da 
segunda (canto superior direito da figura) versão Large size, que apenas se apresenta 
como alternativa à primeira. Para aplicações digitais admite-se uma versão na íntegra 
do modelo maior (esquerda) por se entender representar melhor toda a simbologia que 
lhe foi atribuída, ou seja, o N.S. a saltar para água, o “2” do nome do equipamento, a 
marca Body2rescue colocada a 90º antes e ao longo do número 2 que, juntando tudo, 
origina um “R” de rescue.  

 
Figura 81- Cor e tipografia 
Fonte: Baleia 2013 
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As cores descritas para impressão poderão variar dentro das tonalidades da sua 
gama, determinando-se o CMYK como sistema de referência, pois estas teriam de ser 
expostas à verdadeira cor do objeto e possivelmente alteradas face ao Pantone usado 
pelo I.S.N. nos seus objetos. 

O tipo de letra Eurostile Bold foi o escolhido por ser o mais idêntico com a 
fonte tipográfica original do I.S.N. português. O tipo Candara foi escolhido por gosto 
pessoal e principalmente pela curva superior que o número 2 apresenta, obtendo 
resultados de acordo com o que se projetou para o logótipo B2r. 

 
 
5.5- Imagens foto realistas do equipamento no seu ambiente 

 
Face aos dados recolhidos foi declarado como concluído todo o modelo 3D do 

projeto, podendo desta forma o produto ser apresentado tanto a fabricantes de 
pranchas como às instituições para as quais este produto foi pensado. Apresentam-se 
seguidamente algumas das principais perspetivas do produto em imagens foto realistas, 
podendo-se ainda consultar em anexo os respetivos desenhos técnicos. 

 
Figura 82- Body2rescue (Vistas principais) 
Fonte: Baleia 2013 
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Figura 83- Body2rescue (Vista frontal e traseira) 
Fonte: Baleia 2013 
 
 

 
Figura 84- Body2rescue (Vista Explodida isométrica) 
Fonte: Baleia 2013 
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Figura 85- Body2rescue (Vista explodida lateral) 
Fonte: Baleia 2013 
 
 

Para o projeto B2r pretendeu-se seguir o princípio normalmente adotado pelos 
shapers de bb e surf, colocando a assinatura e logótipo da marca. Foi pensado 
inicialmente  incluir também as siglas do I.S.N., como consta na seguinte figura, 
todavia, embora seja um produto que visa servir esta instituição, não se pretendeu 
nesta fase limitar o direcionamento do mesmo apenas para instituições de salvamento, 
deixando em aberto a possibilidade da sua utilização também no lazer. 
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Figura 86- B2r com iniciais do I.S.N. 
Fonte: Baleia 2013 
 

 

Figura 87- Body2rescue preparada para uso 
Fonte: Baleia 2013 



 
Body2rescue - Alternativa de equipamento para apoio ao Nadador Salvador e resgate a banhistas 

 
149 

 

Figura 88- N.S. em alerta com ângulo de visão maior 
Fonte: Baleia 2013 
 
 

 

Figura 89- N.S. em alerta, com alguns acessórios disponíveis para resgate 
Fonte: Baleia 2013 
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Figura 90- N.S. em alerta junto ao mar 
Fonte: Fonte: Baleia 2013 
 

 

Figura 91- N.S. a entrar no mar 
Fonte: Fonte: Baleia 2013 
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Figura 92- Modo de utilização alternativo caso o nadador esteja cansado de usar os pés 
Fonte: Baleia 2013 
 
 

 

Figura 93- Imagem demonstrando o tipo de condições para as quais este equipamento estará preparado 
Fonte: Baleia 2013 
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Figura 94- Modo de locomoção designado para duas pessoas 
Fonte: Baleia 2013 
 
 

 

Figura 95- N.S. salvando banhista inconsciente 
Fonte: Baleia 2013 
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5.6- Modelo à escala real  

 
Não será elaborado nesta fase do projeto o protótipo porque, em primeiro lugar, 

no projeto se contempla a inclusão de um motor elétrico, o qual, conforme 
anteriormente exposto, ainda não será adquirido. Em segundo lugar porque, ao 
procurar-se um apoio para a sua conceção junto dos fabricantes de bb (Resfreshboards), 
constatou-se existirem presentemente algumas limitações, tanto a nível monetário 
como a nível de materiais. Os fabricantes contactados informaram não ter condições 
para produzir as espumas PP e PE com as dimensões pretendidas devido a não terem as 
máquinas com medidas necessárias para o corte e shaping do B2r.  

A título de exemplo quanto à limitação das dimensões refere-se o 
comprimento: a máquina disponível para laminação está apenas programada para 
pranchas bb, ou seja, o comprimento máximo de 1.10 m., enquanto o comprimento do 
Body2rescue é de 1,80 m. Foi transmitido pela Resfreshboards que seria eventualmente 
possível a aquisição de espumas com as medidas necessárias, que neste caso seriam as 
usadas no fabrico de pranchas Lifesled, contudo o seu preço, ao se pretender adquirir 
apenas uma para o projeto, seria por este facto desnecessariamente elevado, além de 
que o fabricante não a poderia laminar, dado não possuir os meios para tal.  

Face a estes impedimentos, passou-se para a construção do modelo, tendo sido 
projetada a sua conceção de acordo com processos tão próximos quanto possíveis dos 
reais. Foram incluídas no núcleo duas folhas de poliestireno (PS) extrudido, tentando 
obter uma densidade tão próxima quanto possível do PE e PP, utilizando no processo 
uma laminação e modelagem caseira.  

Para o efeito foram utilizadas nove folhas de 3 cm. de espessura. De acordo 
com a figura seguinte, estas foram coladas e sobrepostas em grupos de três, formando 
três “pranchas33” de 9 cm. cada. Seguidamente foram coladas duas destas três pranchas 
com um dos lados longitudinais maiores, de modo a conceber a maior parte da 
estrutura da prancha, fazendo da terceira espuma o seu “rabo”. Devido à possibilidade 
de esta parte se apoiar em menos material que os restantes, foram colocados dois 
“stringers” de madeira, de modo a fortalecer a junta de união dos três materiais.  

Como se observa na figura seguinte, foi impressa a planta à escala real, com o 
objetivo de auxiliar a pré-forma do modelo. Foi também impresso um modelo de 
dimensão inferior destinado a servir os utilizadores do sexo feminino, contudo esse não 
será produzido, apenas foi exposto junto com uma prancha de bb e com a planta da 
escala real de modo a se obter uma melhor dimensão do projeto B2r. 

 

                                                
33	  Entende-se nesta situação como prancha o conjunto de placas de poliestireno extrudido, agrupadas pelo 
processo de colagem	  
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Figura 96- Integração da planta para pré-shape 
Fonte: Baleia 2013  
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A seguinte figura retrata a pré-forma da prancha. Tratando-se de um trabalho 
manual, esta fase assumiu alguma complexidade acrescida. Embora se trate de um 
projeto conceptual, pretendeu-se alcançar um nível de detalhe tão próximo da 
realidade quanto possível. Para tal recorreu-se ao material estuque, de forma a vedar 
algumas das fissuras mais salientes que ao cortar e lixar, partiram ou ficaram com 
algumas rugosidades.  

 

Figura 97- Enchimento de fissuras com estuque 
Fonte: Baleia 2013 
 
 

Depois de ser obtida a forma devidamente polida, deu-se início à construção 
da pega frontal do objeto. Para tal foi necessário escavar um pouco da forma na sua 
parte frontal superior, polir bem esta zona e aplicar estuque para cobrir todas as 
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imperfeições. Seguidamente foi construída a pega frontal, também em poliestireno 
extrudido. Sendo esta destinada a um tipo de polímero rígido, foi aplicada uma massa 
composta de cola de madeira e farinha, de modo a fazer uma cobertura rígida, sendo 
que uma vez mais o detalhe na diferenciação de materiais não foi esquecido. 

 

 

Figura 98- Corte de para pega frontal/criação da mesma e polimento final para pintura 
Fonte: Baleia 2013 
 
 

Tendo sido definidas as formas foi então aplicada a cor, sendo usadas apenas 
tintas aquosas de modo a não danificar a espuma usada para o núcleo. Como é visível 
na figura seguinte, foi usada como cor primária o branco, com a finalidade de unificar 
a cor da espuma azul do poliestireno e do estuque branco e também garantir uma 
melhor aderência das cores secundárias que iriam ser aplicadas à posteriori. A pega 
frontal, nesta fase mais adiantada no processo de construção que o resto da prancha, 
foi pintada com spray aquoso amarelo brilhante de modo a ficar semelhante ao 
resultado real. 

O verso da prancha e laterais foram pintados de amarelo da mesma tonalidade. 
O verso foi depois ainda coberto por cola de madeira, pintado com o mesmo spray 
amarelo usado na pega frontal, de forma a garantir maior rigidez e uma cor brilhante 
mais uma vez semelhante ao original encontrado nas pranchas de bodyboard (slick). 
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Figura 99- Aplicação de cores primárias e secundárias 
Fonte: Baleia 2013 
 

O conjunto de imagens constantes da figura seguinte, refere-se aos furos que 
foram feitos para todas as pegas, não estando ainda presentes os furos para as pegas 
laterais.  

Para a fixação das pegas à prancha nestes furos, foi escolhido um tipo 
específico de buchas, ligeiramente diferentes das normalmente usadas nas pranchas de 
bb. Estas foram consideradas, no âmbito deste projeto, mais eficazes quanto a garantir 
a fixação destas pegas. Estas buchas são próprias para unir material esponjoso e não 
necessitam de um lado “fêmea” para se fixar, o que pode diminuir o atrito da água 
sobre o verso da prancha (figura 102). 
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Figura 100- Perfuração para aplicação de pegas e acabamento de pinturas 
Fonte: Baleia 2013 
 

As linhas brancas representam o “Pin rail” na prancha (referente à primeira 
camada de material colocada sobre o núcleo, de modo a conferir maior proteção numa 
bb). Estas foram pintadas com ajuda de alguma fita-cola de modo a delinear melhor as 
suas formas. 
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A figura seguinte apresenta imagens do modelo à escala real praticamente 
concluído, com especial incidência nos restantes acessórios que completam o modelo 
de prancha salva-vidas. As pegas laterais em nylon foram colocadas com relativa 
simplicidade, tendo apenas o custo de colocar as argolas metálicas para proteger a 
forte fita de nylon. Outro dos acessórios criados foi a proteção que cobre parte da zona 
da pega frontal. Esta tem como intuito proteger a cabeça do banhista e do N.S. de 
algum tipo de impacto, visto que a pega frontal é uma superfície dura. Este acessório 
estaria pensado para ser um material flexível com uma borracha, porém no mercado 
não foi encontrado nenhum produto que se assemelhasse ao que se pretendia, pelo 
que se optou por um material esponjoso e fino encontrado num tapete de fitness. 
Estava previsto que o material escolhido para este acessório fosse colado com cola de 
contacto, para melhor poder resistir aos impactos e à deterioração por parte do 
ambiente. Porém o modelo em esponja para a maqueta foi fixado por velcro de modo 
a que seja possível a sua remoção e demonstrar todas as peças que o cobrem. Este 
velcro com maiores dimensões poderá constituir uma opção válida para esta parte da 
prancha caso venha a ser produzida. A sua deterioração no meio naturalmente usado, 
o mar, é lenta, facto comprovado nos chops de bb e surf. 

 

 

Figura 101- Colocação de buchas para fixação de pegas 
Fonte: Baleia 2013 
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A figura seguinte apresenta o modo de colocar as fixações da bucha na pega 
frontal. Esta bucha, apresenta uma característica que pode substituir o “copo” 
frequentemente usado nas pranchas de bodyboard, por não precisar de um lado fêmea 
no verso da prancha para se fixar. Ao invés, contém uma espécie de prego que entra 
pela cabeça da bucha, fazendo-a dilatar no seu interior, tornando-a muito difícil de 
retirar. 

 

 

Figura 102- Buchas próprias para unir material esponjoso, não necessitando de um lado “fêmea”  
Fonte: Baleia 2013 
 
 

 

Figura 103- Fixação final de pega frontal com buchas e modo de funcionamento da borracha protetora 
para a cabeça com fixação por velcro 
Fonte: Baleia 2013 
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Figura 104- Perspetiva do equipamento (Frente) 
Fonte: Baleia 2013 
 
 

 

Figura 105- Perspetiva do equipamento (Verso) 
Fonte: Baleia 2013 
 

O conjunto de figuras seguintes do projeto B2r apresentam toda a arte gráfica 
final colocada no verso e na parte superior da prancha, com especial evidência para o 
motor, o único elemento do projeto que, conforme anteriormente esclarecido, não será 
contemplado nesta fase. Tanto no surf como no bb ambas as pranchas possuem a 
assinatura do seu criador, como de uma obra de arte se tratasse, e o logótipo da 
respetiva marca, como alguns patrocínios, se for o caso. 
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Figura 106- Todos os componentes da prancha, desde a arte gráfica aos diversos acessórios 
Fonte: Baleia 2013 
 
 
A figura 107 ilustra duas situações de salvamento, que inicialmente não tinham sido 
contempladas, mas que surgiram naturalmente nesta fase de conceção do modelo à 
escala real.  

A prancha b2r, embora não tendo sido inicialmente projetada para salvamento 
a vítimas inconscientes, poderá ser usada nestas situações caso o N.S. ache pertinente, 
pelo que, considerando esta possibilidade, foi feita a adaptação das pegas laterais. 
Juntaram-se mais quatro fitas de nylon tendo em duas delas fechos rápidos macho e 
nas outras duas fechos rápidos fêmeas (semelhantes aos que se encontram nas 
mochilas) e em cada extremidade uma abertura que permita os cintos de nylon passar 
pelas pegas laterais, formando assim, quando unidas, um cinto de segurança, podendo 
acomodar em segurança uma vítima inconsciente, mantendo-a sempre junto à prancha. 
Estas fitas estão cruzadas, ou seja, de um lado existe macho e fêmea e do outro fêmea e 
macho, de modo a que estas se possam unir num modo vertical, criando assim uma 
pega extra de cada lado da prancha, podendo ser adaptadas para um melhor transporte 
(tipo mochila), ou mesmo para transporte de helicóptero. Ambas as fitas que contêm os 
fechos machos possuem também um regulador a meio, que tanto serve para apertar 
como para aliviar a tensão. 

Entende-se que estas funcionalidades requerem os testes práticos necessários, 
no entanto permanece a ideia das funções de salvamento que esta prancha pode 
assegurar.  
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Figura 107- Possíveis adaptações 
Fonte: Baleia 2013 

 

Com a realização da maqueta (modelo) à escala real (com as medidas de 180 
cm. de altura, 90 cm. de largura e 9 cm. de espessura) e em função das questões da 
diversidade antropométrica já referidas neste trabalho, estima-se a possibilidade de, em 
fase de fabrico, poderem-se considerar duas medidas adicionais da prancha: uma, 
considerando a divisão à escala 1:2 e outra a multiplicação à escala 1:1, no intuito de 
poder abarcar o maior número possível de praticantes.  

A modelo à escala real teve um custo total aproximado de 150 €. Para a 
construção deste modelo em material idêntico ao das pranchas bb, o valor rondaria os 
400 a 500 euros, tendo como referência as pranchas Bullyboard, dado ser a B2r um 
equipamento de dimensões similares. Os materiais anexos como as pegas e buchas 
teriam um custo pouco significativo no final, quando encomendados em grandes 
quantidades. A pega frontal teria de ser concebida de raiz num molde próprio, 
estimando-se que o seu custo não seja elevado quando fabricado em grandes 
quantidades. O motor considerado para este projeto seria sem dúvida o elemento mais 
dispendioso, como já referido anteriormente, com um custo de aquisição à Wavejet  
aproximado de 2.000 €. 

De seguida apresentam-se imagens do modelo no seu ambiente normal de 
utilização. As imagens estão repartidas por três blocos, correspondendo a uma 
simulação deste tipo de uso. Essas simulações são comuns a algumas das fases do 
salvamento para as quais os N.S. estão habilitados quando executam as suas tarefas. As 
fases em questão são a fase de reconhecimento, planeamento e ação, embora a fase de 
ação não possa ser reproduzida na totalidade por se tratar de uma maqueta à escala 
real e não um protótipo. Existe ainda num primeiro bloco de imagens referentes à 
caracterização entre os elementos, praia, N.S. e prancha B2r. 
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Figura 108- Definição do conceito e apresentação do equipamento desenvolvido para a atividade de 
salvamento incluídos no Body2rescue (em Praia do Abano, no Guincho) 
Fonte: Baleia 2013 
 



 
Body2rescue - Alternativa de equipamento para apoio ao Nadador Salvador e resgate a banhistas 

 
165 

 
Figura 109- Fase de Reconhecimento e planeamento (observação e escolha do material adequado, neste 
caso, prancha Body2rescue e pés de pato) 
Fonte: Baleia 2013 
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Figura 110- Fase de ação (início da ação) 
Fonte: Baleia 2013 
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5.7- Principais características de equipamentos de salvamento aquático 

 

 

Tabela 14- Principais características dos equipamentos investigados e desenvolvidos 
Fonte: Baleia 2013 
 
 
Notas:  

− Todas as dimensões representam os modelos standard dos equipamentos de 
resgate.  

− Alguns valores ainda se encontram omitidos. 
− O custo da Body2rescue é uma estimativa 

 
Conclui-se que face ao desenvolvimento tecnológico, os equipamentos tendem em 
aumentar os seus preços, especialmente em objetos motorizados. Para o uso de 
motores com potencia elevada, como são os casos dos equipamentos Kymera e Emily, 
a espessura do seu casco aumenta face a produtos cujo a capacidade de motor é 
reduzida (caso Wavejet). A espessura como já foi referida anteriormente, remete para a 
flutuabilidade, estes dois equipamentos podem ter grande flutuabilidade e velocidade 
originada pelo motor, porem falta-lhes estabilidade (largura), sobretudo no Kymera, 
que afirma no seu sitio, poder transportar um N.S. e um banhista simultaneamente. Os 
restantes objetos encontram-se dentro dos parâmetros normais das pranchas, nas 
variáveis: Comprimento, Largura, Espessura. O B2r baseou-se nestas variáveis, 
auxiliada ainda pelo motor da Wavejet, de forma a não alterar estrutura normal de uma 
prancha, ficando desta forma mais apta para uma futura produção. 
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5.8- Questionário  

 
Para o desenvolvimento deste projeto foi realizado um inquérito aos N.S. Este 

foi dividido em três partes: uma relacionada com as características antropométricas dos 
N.S. e banhistas a socorrer, outra com as condições de trabalho e uma última que visa 
os materiais de salvamento. De um modo geral, este questionário pretendeu apurar os 
dados antropométricos dos elementos envolvidas num salvamento, as dificuldades dos 
N.S. no desempenho das suas funções, bem como avaliar e comparar os materiais de 
salvamento com os casos de referência já referenciados neste documento. 

O questionário teve como principal objetivo não só a validação de alguns 
aspetos formais escolhidos para a prancha Body2rescue, como também a recolha de 
algumas informações que pudessem ser úteis numa eventual alteração no equipamento 
final B2r. Por outro lado, pretendeu-se igualmente conhecer a opinião dos N.S. a 
respeito dos meios de salvamento disponíveis e obter um conhecimento mais 
detalhado da sua profissão, na medida em que este pudesse resultar em melhorias de 
desempenho do equipamento.  

Devido à não conceção de um modelo protótipo foi pensado que este inquérito 
seria o meio mais apropriado para comparar o equipamento B2r com outros 
equipamentos (referidos nos casos de referência), sendo o projeto exposto aos N.S. sem 
se referir especificamente o equipamento, no intuito de manter a imparcialidade e 
distanciamento “emocional” necessárias à objetividade da dissertação. 

 O questionário foi enviado para dois amigos e N.S. que colaboraram 
ativamente em parte da disseminação pela sua facilidade de contacto com alguns ex-
colegas. Um deles, já anteriormente referido, o Xavier, foi o único com quem foram 
compartilhados alguns detalhes do projeto, (neste caso, ainda Bodyrescue), tendo-lhe 
no entanto sido pedido sigilo em relação ao modelo 3D que iria ser inserido no 
questionário.  

O outro método usado foi através do canal fechado do I.S.N. na plataforma 
Facebook. Canal fechado significa que só através da autorização do administrador da 
página era possível aceder à mesma, aumentando a probabilidade de fiabilidade das 
respostas obtidas uma vez que apenas indivíduos relacionados com a instituição 
poderiam aceder à referida página para colaboração no inquérito. 
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Figura 111- Imagem referente à primeira parte do questionário, com a devida introdução logótipo e layout 
de página online. 
Fonte: Baleia 2013 
 
 

Como já referido anteriormente no desenho da investigação, o questionário foi 
misto e de ordem qualitativa, composto maioritariamente por perguntas de resposta 
rápidas e algumas respostas abertas de forma a filtrar alguma informação considerada 
mais pertinente. Contudo, a opção pelo maior contributo de perguntas fechadas deve-
se à facilidade em se obterem dados estatísticos automáticos gerados pela plataforma 
online.  Para este efeito foi utilizada a plataforma www.freeonlinesurveys.com, que 
permitiu uma validação credível dos resultados. 

Foram obtidos mais de 60 inquéritos respondidos, porém apenas foram 
validadas 48 respostas, por serem essas que se encontravam completas num prazo de 
um mês. Dessas 48 pessoas, 5 não colocaram o seu nome. Os nomes serviriam para 
validação perante o I.S.N., caso se pretendesse confirmar se os inquiridos são, ou 
foram, Nadadores Salvadores.  

Nota: O questionário encontra-se disponível em anexo. 
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Análise dos Questionários: 

 
Conforme referido anteriormente, com a 1ª parte do questionário pretendeu-se 

obter algumas conclusões relativamente aos dados antropométricos do N.S. português, 
ou seja, dados que permitissem projetar as dimensões adequadas para o equipamento 
de salvamento, bem como perspetivar os bons modos de utilização por parte do N.S. 
para este.  

 As respostas obtidas apontaram para uma amostra maioritariamente masculina, 
com uma altura aproximada de 1,80 m e com peso inferior a 80 kg. Estes resultados 
confirmam o estudo já referido neste trabalho no capítulo da Ergonomia sobre os dados 
antropométricos da população masculina portuguesa, confirmando o sucesso na aposta 
em projetar o produto para o individuo Português do sexo masculino. 

As restantes perguntas da 1ª parte, com exceção da 1ª, tiveram como objetivo 
observar o tipo de experiência de cada Nadador Salvador e comprovar que o produto 
servirá os seus objetivos formais e a integração no seu meio, tendo sido confirmada a 
sua experiência maioritariamente em praias situadas na costa Oeste de Portugal. A 
experiência dos N.S. em outras zonas de costa ou em rios também foi considerado um 
importante contributo para a determinação da adequação da B2r a outros ambientes, 
visto que se for útil na costa Oeste, será também útil nos restantes meios por 
apresentarem características ambientais menos agressivas. 

 
 

A 2ª parte do questionário começa por uma questão (8) do foro emocional e 
motivacional, querendo, por um lado, aproximar o N.S. ao tema desenvolvido, por 
outro, perceber a motivação com que estes profissionais trabalham, permitindo, em 
caso de resposta negativa, a possibilidade de o N.S. se exprimir de livre vontade face à 
sua problemática. Destacam-se as seguintes afirmações: 

-Não há contratos com regalias como um contrato deve ter ( seguro, subsídios ...) além disso o 
I.S.N., não nos protege, não há advogados, psicólogos ( caso haja uma morte mesmo que seja 
por congestão ...exemplo é complicado lidar com...sobretudo novatos )... não há um bom plano 
de campanha sobre vigilância, treinos de inverno, os cursos são em piscinas...enfim...é tudo ao 
desenrasca para que os concessionários que são quem paga os nadadores possam abrir as 
praias..); 

-As pessoas não imaginam a responsabilidade que temos em cima dos ombros, a maioria não 
respeita as nossas instruções que visam salvaguardar a sua integridade física, muitas das vezes os 
próprios concessionários tentam-se intrometer no nosso trabalho; 

-Salvamentos sem ajuda (...), não reconhecidos, e em dois deles batalhei para conseguir sair da 
corrente e voltar para terra. Praia perigosa, sem respeito por parte dos banhistas, e todos os 
meses despediam o outro nadador por ausência permanente, incompetência, irresponsabilidade, 
recusando sempre os salvamentos mais perigosos.(...) 

-Ninguém respeita o nadador salvador, não é visto pelos banhistas como uma autoridade, 
infelizmente; 

-Não existe uma cultura de segurança em Portugal. As pessoas desrespeitam-nos 
deliberadamente; 

-Algumas faltas de respeito por parte dos banhistas (sem razão), salário baixo e horas a mais de 
trabalho; 
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-Fui chamado de incompetente por diversas vezes pela polícia marítima; 

-Devido aos riscos que correm os nadadores, por vezes não somos reconhecidos pelos banhistas 
nem pela própria Associação (Falo na Associação em que trabalho como Nadador-Salvador) 

 

Como foi constatado nos resultados dos inquéritos, a maioria dos N.S. está 
descontente e por vezes desmotivada com o nível de problemas associados à prática 
da sua profissão. As queixas recaem sobretudo na falta de apoio aos próprios N.S., 
pelas suas entidades patronais, como pelo desrespeito dos próprios banhistas. Trata-se 
de uma profissão exercida frequentemente em situações de risco, não sendo 
devidamente reconhecido este facto.  

A pergunta 9 teve como objetivo a especificação das respostas obtidas na 
questão anterior, tendo sido constatado que, dentro das situações problemáticas 
enfrentadas, o comportamento dos banhistas evidencia largamente a maior dificuldade.  

A questão 10 tem como principal objetivo avaliar o impacto económico do 
investimento em um novo equipamento em relação ao período de tempo da sua 
utilização nas praias. Sendo a B2r projetada para o mercado português, a atual duração 
da época balnear limita o seu uso apenas nos meses de verão.  

É frequentemente afirmado que o período da época balnear em Portugal 
deveria ser aumentado por diversos motivos, sendo talvez mais determinante o fator 
climatérico. Sendo este normalmente muito favorável em Portugal, resultando na 
utilização das praias em períodos bem mais alargados que os coincidentes com a 
época balnear, gera-se a situação incontornável de, ao longo do ano, estarem banhistas 
nas praias sem vigia. Por consequência, um potencial alargamento da época balnear 
aumentaria o retorno do investimento na Body2rescue e poderia também constituir 
uma vantagem na aprendizagem e manuseamento do mesmo. 

Na questão 11 teve-se como objetivo, mais do que determinar a evidência da 
nacionalidade associada aos comportamentos errados dos banhistas, o determinar da 
adequação dos estudos antropométricos realizados aos pressupostos da conceção da 
B2r. A informação transmitida pelos N.S., confirmada pelo próprio I.S.N., (disponível 
em anexo ou na tabela 6) confirma que o maior número de salvamentos ocorre com 
banhistas masculinos portugueses. 

A pergunta 12 teve como objetivo perceber se os N.S. estavam conscientes das 
diferenças entre o I.S.N. e as congéneres internacionais. É reconhecido que, a nível 
internacional, com especial incidência nas congéneres americana e australiana, é feita 
uma significativa aposta na área do salvamento, contando também com grandes 
investimentos financeiros, facilmente confirmado pelas suas plataformas online, nas 
quais se constata uma forte divulgação dos seus conteúdos e uma forte aposta em 
equipamentos. 
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A questão 13 surge no enquadramento da pergunta anterior, ao sintetizar 
algumas das razões “óbvias” podendo ainda o N.S. ter a liberdade para expressar 
algumas ideias na escolha Outras, nas quais se citam: 

-Combinação de objetos/equipamento e organização da atividade 

-Nos objetos de salvamento, organização, infraestruturas e a forma de como as equipas atuam. 
Em Portugal há muitas concessões que, não sei porquê, podem aldrabar, por exemplo, o nº de 
nadadores salvadores que supostamente era obrigada a ter consoante os metros de praia. 

-Formação deficiente em Portugal 

-No nosso país não existe cooperação entre o triângulo I.S.N., Policia Marítima e N.S., para as 
autoridades marítimas o nadador salvador tem de estar o dia todo sentado à beira mar e a olhar 
para os banhistas. 

-Não pode realizar um treino físico diário, não pode praticar com os meios e não tem direito a 
um período de descanso da vigia. 

-Quando os N.S. de uma determinada praia se organizam entre eles e criam o seu próprio 
método de trabalho, que lhes permite manter a forma e obter sempre os melhores níveis de 
atenção, e esse método de trabalho que desde que comecei a trabalhar nisto (há cerca de 6 
anos e que se utiliza imenso na França e Austrália) não agrada ás referidas autoridades 
marítimas pois não consta das legislações e portanto os N.S. são autuados... 

-Concordo com as multas, fazem todo o sentido. Tem também que haver o bom senso de haver 
upgrades nas legislações e ouvir o nosso lado, pois as leis são feitas por pessoas que passam a 
vida a trabalhar numa secretária e não por pessoas que todos os dias salvam 4 e 5 vidas. 

 

É de salientar que, de um modo geral, as respostas dos N.S. anteriormente 
referidas se encontram em concordância com as das respostas fechadas. Estas respostas 
já referenciam materiais de salvamento, embora, neste enquadramento específico, 
tenha sido a questão menos assinalada nas perguntas fechadas. Entende-se no entanto 
que o investimento num novo equipamento poderá constituir não só uma evidente 
melhoria das condições de trabalho e salvamento como também um fator de 
motivação para os N.S., embora no enquadramento desta questão ainda não seja 
percecionado como tal. Crê-se também que este investimento poderá conferir uma 
imagem de maior profissionalismo dos N.S., conduzindo a um maior respeito por parte 
dos banhistas.  
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Na 3ª parte do questionário são abordadas avaliações e comparações de 
produtos já existentes, que poderão também conduzir às vantagens da aposta numa 
alternativa aos meios de salvamento disponibilizados pelo I.S.N. em Portugal, 
reforçando a relevância deste projeto. 

 
As respostas recebidas quanto à pergunta 14 confirmam o que já se tinha 

apurado em entrevistas aos N.S., referindo os pés de pato como um objeto essencial a 
ser considerado independentemente do equipamento projetado.  
 

A pergunta 15 teve como finalidade entender a perceção da necessidade dos 
N.S. em poder contar com um novo equipamento de salvamento, diferente dos atuais, 
que assegurasse uma mais-valia para o exercício da sua profissão. As respostas foram 
esmagadoramente afirmativas, confirmando uma vez mais a viabilidade e vantagem 
acrescida deste projeto.  

 
A questão 16 direciona-se especificamente às características consideradas mais 

determinantes em equipamentos de salvamento existentes. 
 
Das 48 respostas obtidas, 35% escolheram a resposta “Todas”. Porém a maioria 

escolheu apenas uma opção, onde a opção “Motor” obteve 27% das escolhas, bastante 
superior às restantes opções individuais. A escolha pela inclusão de um motor num 
novo meio de resgate vai ao encontro de um dos pressupostos mais importantes deste 
projeto, na medida em que este mecanismo representaria uma diminuição do tempo de 
chegada à vítima, bem como de uma redução do esforço físico do N.S. 

 
Ainda na mesma pergunta, foi igualmente dada a opção “Outra”, podendo o 

N.S. sugerir outro tipo de hipótese ou outras ideias que melhorem o ato de resgate. A 
título de exemplo, salientam-se os seguintes testemunhos:  
 
-Capacidade de transporte em segurança da vítima a terra, fácil manuseamento por parte do 
N.S.; 
 
-Motor, refiro-me a mota de água ou jet-ski; 
 
-Binóculos, porque permite visualizar situações que à vista desarmada são difíceis. Também 
permite assegurar vigilância além da zona de concessão. O intercomunicador também é muito 
importante, principalmente em praias com várias concessões juntas, permitindo a cooperação 
entre N.S. das diferentes concessões; 
 
-Um Bodyboard com pegas, claro que os restantes seriam úteis mas o BB é sem dúvida o melhor 
mais rápido e seguro meio de salvamento que conheço. 
 
 

Das quatro respostas, pode concluir-se que em duas delas se requer algo ágil, 
que permita o transporte do banhista e do N.S. em segurança. Assim sendo, o 
pressuposto neste projeto da prancha de bodyboard como base para a B2r, é 
confirmado por estas respostas, dado assumir-se como uma alternativa precisamente 
caracterizada pela agilidade e rapidez de utilização.  
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As respostas à pergunta 17 reforçam as conclusões da pergunta anterior, 
podendo-se verificar que praticamente todos os N.S. afirmam que estas características 
trariam benefícios no resgaste a banhistas.  
 

A questão 18 foi elaborada com o objetivo de perceber se os N.S. são 
praticantes de desportos náuticos e em que medida haveria alguma semelhança, ao 
nível do design e performance, entre as pranchas utilizadas nesses desportos e a 
prancha Body2rescue. Constatou-se que muitos N.S. são praticantes de mais que uma 
modalidade. Com efeito, os desportos mais votados foram o surf e o bodyboard, que 
representam os desportos náuticos com maior número de praticantes em Portugal, já 
anteriormente confirmados pelos dados da F.P.S. Estes resultados confirmam a 
metodologia usada para definir o design do equipamento com base nestas duas 
modalidades.  

 
A pergunta 19 surge no seguimento da pergunta anterior, servindo para 

confirmar a opinião dos N.S. da relevância da prática destas modalidades no exercício 
da sua profissão. Como se poderá verificar, os resultados são esmagadoramente a favor 
de “muitos benefícios” com uma percentagem de 97% e com 3% apenas a considerar 
que trazem “alguns benefícios”. Destaca-se não ter sido registada nenhuma resposta 
negativa. 
 

A última pergunta do questionário teve como objetivo apurar o entendimento 
dos N.S. quanto à adequação dos equipamentos (apresentados nos casos de 
referência ) atualmente existentes (com exceção da Body2rescue) considerados mais 
adequados ao exercício da sua profissão. 

À imagem da B2r, estes equipamentos são na sua maioria o resultado de 
projetos individuais de pessoas que decidiram apostar nesta área, com exceção das 
pranchas/canoas australianas e a prancha Insuflável C4, que fazem parte de alguns 
produtos oficiais das instituições de salvamento no seu país. Nesta pergunta foi 
disponibilizada a possibilidade de visualizar uma apresentação em rotação 3D a 360º 
da prancha Body2rescue para ser comparada com as restantes alternativas.   

Os resultados dos inquéritos mostram que o projeto mais votado seria o Kymera 
Body Board. Este equipamento é relativamente leve e ágil, atingindo velocidades 
consideráveis sobre a água. O projeto Body2Rescue foi a 2ª alternativa mais escolhida 
pelos inquiridos, seguido do projeto Wavejet. Considera-se muito positivo o facto de, 
partilhando o mesmo motor, os N.S. terem expressado a sua preferência pelo projeto 
Body2rescue, crê-se por este aparentar ser mais ágil, confortável e inovador que o 
Wavejet.  
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Outro fator importante a salientar é o de as opções por equipamentos não 
motorizados se encontrarem sempre em último lugar, corroborando assim as respostas 
obtidas nas perguntas 16 e 17. Daqui pode surgir uma questão premente: 

 - Já que se investe num produto caro, porque não investir num melhor (ainda que um pouco 
mais caro) mas que representem soluções diferentes às dos tradicionais objetos de salvamento 
manuais, que permitam efetivamente reduzir perdas mortais neste tipo de ocorrências? 

 
 

Em conclusão, crê-se poder entender com este questionário a noção de que o 
binómio N.S./novo equipamento poderá constituir um importante meio de preservação 
da vida humana, especificamente no caso da segurança e bem-estar dos milhares de 
banhistas que atualmente acedem às praias portuguesas, pelos quais os N.S. assumem, 
muitas vezes a qualquer custo e quantas vezes com o risco da sua própria vida, a total 
responsabilidade. 

 

 

Gráfico 6- Gráfico representativo do número de pessoas e percentagem correspondente ao produto que  
elegeram para a função de auxilio ao Nadador Salvador. 
Fonte: Baleia 2013 em www.freeonlinesurveys.com 
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3ª Parte – Conclusão 
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Contributos do questionário 

 
Constatou-se a impossibilidade, nesta fase, da construção de um protótipo da 

Body2rescue devido ao facto de o mesmo necessitar da adaptação do modelo de motor 
da Wavejet, algo que não seria financeiramente concretizável. Assim sendo, perante a 
impossibilidade de sujeitar a B2r a uma análise comparativa real com outros 
equipamentos, procurou-se, através do questionário, da forma mais abrangente e 
objetiva possível, a recolha de informações e a determinação de conclusões sobre a 
viabilidade do projeto. 

No âmbito da área de Design do Produto, o questionário foi também uma 
ferramenta fundamental na validação de questões tão importantes como a 
determinação das características antropométricas da população alvo que iria usar a B2r, 
localização geográfica para enquadramento de uso, a Costa Oeste Portuguesa, 
avaliação dos equipamentos do I.S.N. e comparação entre outros produtos destinados 
ao salvamento de banhistas.  

Com o presente questionário foi possível, em função das respostas obtidas, 
direcionar no projeto desde logo a definição de várias características da B2r, como 
sejam, por exemplo, as dimensões a definir para a prancha para assegurar plenamente 
o cumprimento das suas funções, como também a aposta no motor como uma forte 
mais-valia, sendo este o fator que permitirá alcançar um dos principais objetivos do 
projeto: rapidez no alcance da vítima e a redução do esforço físico por parte do 
Nadador Salvador. Conclui-se ainda que o design da B2r, suportado principalmente 
pelas características funcionais e design das pranchas de surf e bodyboard foi 
extremamente bem-sucedido, gerando uma opinião positiva por parte do N.S., 
sobretudo tendo em conta que, dos seis projetos anunciados, é o único que ainda não 
se encontra integralmente concretizado. 

No que se refere às preocupações mais evidenciadas pelos N.S., afigura-se 
compreensível a aparente prioridade pela gestão dos comportamentos e 
consciencialização dos banhistas, dado que uma atitude mais cautelosa por parte 
destes poderia diminuir o número de ocorrências de salvamento e, consequentemente, 
facilitar o seu trabalho. Contudo esta questão não se enquadra no âmbito deste projeto, 
considerando-se também que, esta preocupação não invalida a necessidade premente 
de equipamentos adequados. É assumido que a mudança a operar nas mentalidades 
nunca é rápida, tempo durante o qual os episódios de salvamento continuarão a 
ocorrer.  
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Benefícios 

 
Crê-se que o presente projeto, considerando o componente teórico da 

investigação, bem como a abordagem pragmática da consulta a especialistas, se 
revelou um forte contributo para o conhecimento na área dos desportos náuticos, na 
qual ainda existe também uma escassa bibliografia. 

Sendo que em Portugal não se tem constatado existir um investimento visível 
na área do salvamento, crê-se que este projeto terá também contribuído para despertar 
o interesse pela inovação nesta área. 

Este trabalho terá também potenciado um maior conhecimento sobre o I.S.N., o 
propósito inquestionavelmente relevante da sua missão e os condicionalismos com que 
opera. 

Sendo Portugal um país com uma projeção progressivamente internacional, 
pelo potencial do seu turismo, por se enquadrar no circuito mundial do Surf e outros 
fatores, crê-se que este projeto poderá no seu enquadramento, por um lado receber 
uma boa aceitação e por outro, evidenciar o posicionamento de vanguarda do Design 
Português, tanto a nível geral como especificamente nas áreas do salvamento ou 
atividades de lazer. 

Contribuiu também este projeto para trazer à luz um ainda desconhecido 
conjunto de problemáticas, necessidades e expetativas legítimas dos N.S. no exercício 
da sua profissão, habilitando-os também a poder assegurar mais eficazmente a sua 
função de salvamentos a banhistas. 

Para estes últimos é também direcionado este projeto, do qual seguramente 
receberão o importante benefício de verem a salvaguarda das suas vidas melhor 
assegurada. 

Este projeto aportará seguramente benefícios aos praticantes de desportos 
náuticos, com especial incidência naqueles que se iniciam nestas práticas. 

Por último, mas não menos importante, aportou este projeto para o seu autor 
um muito incremento relevante no conhecimento teórico e prático na diversidade das 
questões abordadas no mesmo. 
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Respostas às principais questões da investigação 

 
Este projeto evidencia a preponderância e competências específicas do Design 

na criação de novas soluções e realidades contemporâneas. Sem desvirtuar o 
contributo do atual desenvolvimento tecnológico, só com os caminhos desbravados 
pelo Design podem as tecnologias desenvolver o seu potencial máximo. É na 
conjugação destas duas áreas que foi definido o espaço criativo que permitiu a 
conceção da Body2rescue. 
 

Os principais fatores que contribuem para a eficácia no salvamento aquático 
são a própria capacidade física do N.S., a capacidade de integração e coexistência 
com outros N.S. como a escolha do equipamento necessário determinado tipo 
salvamento. 
 

Poder-se-á encurtar o tempo de resgate de uma vítima na água, tendo um bom 
levantamento da situação de socorro, desde a analise atmosférica à escolha do 
equipamento adequado, do qual, com ajuda motorizada poderá ainda mais reduzir o 
tempo de atuação no resgate a uma vítima. 
 

O equipamento mais utilizado pelos N.S. no resgate a banhistas são os pés de 
pato, por serem um meio artificial de fácil colocação, no qual o seu utilizador, ganha 
maior velocidade e propulsão apenas com a própria capacidade física. Este objecto é 
também essencial para o resgate de vitimas submersas.  
 

As principais tentativas de evolução nesta área, passam pelos equipamentos 
descritos nos casos de referências (cap. 4.6), onde equipamentos através da colocação 
de motores, no emprego de materiais diferentes, como no Design, são ainda as poucas 
tentativas e alternativas existentes, de modo que o projeto B2r tentou suprimir ainda 
mais esta lacuna na diversidade de equipamentos de resgate. 
 

Fatores críticos de sucesso 

 
Para o sucesso da presente dissertação entendeu-se que fui fundamental a 

existência de uma boa base literária de forma a compor todo o contexto histórico do 
projeto para a apresentação dos diversos temas inerentes à temática. 
 

A orientação, disponibilidade e sentido crítico do orientador foi fulcral no 
desenvolvimento do presente documento. 
 

A realização de entrevistas N.S., shapers e os diversos especialista consultados, 
foram preponderantes na realização do projeto B2r. 
 

Também o questionário foi uma peça fundamental na validação de dados já 
investigados para o presente projeto, como para a envolvência na área do salvamento a 
banhistas. 
 

Por último foi determinante a realização de um protótipo à escala real, para 
que desta forma fossem tiradas elações relativamente às aplicação finais sobre as 
dimensões do equipamento B2r. 
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Considerações finais e recomendações  

 
Ao longo desta dissertação foram abordadas áreas e questões técnicas tão 

diversas como o Design, hidrodinâmica, lazer, materiais e outras, sendo a eventual 
complexidade da descrição acrescida da terminologia técnica inglesa necessária. 
Porém, procurou-se fazê-lo de forma objetiva e direcionada aos equipamentos 
descritos, evitando, tanto quanto possível, uma descrição e abordagem excessivamente 
extensa destas questões. 

Abordaram-se também questões relacionadas com características e atributos, 
tanto dos equipamentos descritos, como dos materiais e processos de fabrico 
envolvidos. De novo, procurou-se apresentar de forma devidamente fundamentada esta 
informação, de modo abrangente, mas também, tanto quanto possível, sem existir 
dispersão por questões que de alguma forma pudessem não ser pertinentes. 

O projeto Body2rescue tem como objetivo central a criação e conceção de 
uma nova alternativa para salvamentos, concretizada por uma prancha que define um 
novo conceito de segurança que beneficiará tanto o banhista como o próprio Nadador 
Salvador. 

Esta prancha, apresentando as dimensões especificadas neste projeto, assegura 
ser tanto transportável por uma pessoa em terra, como também transportar duas 
pessoas no mar.  

Comportando um motor elétrico adaptado da marca Wavejet, habilitado para o 
transporte de uma pessoa, pode-se afirmar que, na prancha Body2rescue, com 
dimensões e peso menores, estará seguramente habilitada ao transporte do banhista e 
parte do corpo do N.S. 

Este projeto evidencia a preponderância e competências específicas do Design 
na criação de novas soluções e realidades contemporâneas. Sem desvirtuar o 
contributo do atual desenvolvimento tecnológico, só com os caminhos desbravados 
pelo Design podem as tecnologias desenvolver o seu potencial máximo. É na 
conjugação destas duas áreas que foi definido o espaço criativo que permitiu a 
conceção da Body2rescue. 

Fundamentando-se nas melhores práticas atuais no design de pranchas, 
principalmente nas de surf e bodyboard, pretende-se ter concebido um novo 
equipamento de salvamento, tendo contado sem dúvida com os importantes 
contributos de especialistas em náutica, ergonomia e shapers, fundamentais para a 
projeção da Body2rescue como um valor acrescentado para os interesses do país na 
área do salvamento a banhistas. 

Pelo facto de a Body2rescue ter sido concebida para enfrentar uma ondulação 
até cerca de um 1,5 m. de altura, constitui facilmente uma solução também para outros 
ambientes náuticos como rios, lagos, e outros, habilitando-a para um amplo espectro 
de utilizações. Adicionalmente, caso seja fabricada nas dimensões referidas no capítulo 
5.6, poderá abarcar a mais ampla faixa populacional portuguesa possível, podendo ser, 
numa fase posterior, extensível a realidades antropométricas de outros países o que 
potenciaria a possibilidade de se poderem contactar investidores de países como os 
E.U.A., Austrália, Brasil, etc. 
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Não menos importante que o anteriormente exposto, foi equacionada a forma 
de ser obtido o investimento necessário para este projeto, nas vertentes do 
desenvolvimento, conceção e fabrico da Body2rescue. Após análise de alternativas 
possíveis, recomenda-se uma solução já utilizada em outras circunstâncias para 
obtenção de fundos, o Crowdfunding ou financiamento coletivo), que consiste 
basicamente na obtenção de capital para iniciativas de interesse coletivo através da 
agregação de múltiplas fontes de financiamento, em geral pessoas físicas interessadas 
na iniciativa. Este modelo de financiamento foi o escolhido a título de exemplo pela 
empresa portuguesa Ahua, que recorreu ao Crowdfunding português para obter fundos 
que assegurassem o desenvolvimento do seu projeto. 

Finalmente, sugere-se aos leitores desta dissertação a consulta do sítio 
pedrobaleia.wix.com/portfolio onde constam este e outros trabalhos do autor, onde 
poderá encontrar o sítio pedrobaleia.wix.com/body2rescue dedicado especificamente 
a este projeto e ainda o canal na plataforma Facebook. As imagens  referentes a estes 
domínios serão apresentadas em apêndice. 

 

 
Figura 112- Ideia para equipamento? (Austrália)  
Fonte: sls.com.au 

  



 
Body2rescue - Alternativa de equipamento para apoio ao Nadador Salvador e resgate a banhistas 

 
182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Body2rescue - Alternativa de equipamento para apoio ao Nadador Salvador e resgate a banhistas 

 
183 

Glossário 

ANS - Associação Nacional de Surfistas é a instituição que tutela o surf 
profissional em Portugal, desde 1997, disponível: http://www.surfans.com/. 

ASP - Association of Surfing Professionals foi fundada em 1983 substituindo a 
International Professional Surfing e é o organismo responsável pelos eventos de 
surf profissional a nível mundial, sendo constituída por sete regiões (Africa, 
América do Norte, América do Sul, Ásia, “Australásia”, Europa, Havai), 
disponível: http://www.aspworldtour.com/. 

Blank - Bloco de espuma próprio para a construção das pranchas, que 
normalmente inclui a longarina de balsa. 

Bodyboard - Prancha para deslizar nas ondas na maior parte das vezes deitado 
e com o auxílio de barbatanas, normalmente são de espuma, com 
aproximadamente 1m de comprimento; termo que designa a disciplina 
desportiva onde são utilizadas estas pranchas. 

Body2rescue - Corpo para(2) resgatar 

Bodysurf - Disciplina desportiva onde se desliza deitado nas ondas com o 
auxílio de barbatanas e sem prancha. 

Cera(wax) - Colocada no convés da prancha é utilizada como antiderrapante, 
sendo constituída maioritariamente por parafina. 

Channel - Canais que são zonas de maior profundidade entre os bancos de 
areia ou entre coral/rocha; também existem no fundo das pranchas, 
normalmente junto da cauda, tendo como função orientar a água em direção às 
quilhas. 

CNC - Controle Numérico Computadorizado, para prototipagem rápida de material 
plástico com recurso a software 3D  

CAD - Desenho com Auxílio de Computador, software para desenho 2D ou 3D 

Convés - Parte de cima da prancha. 

Copo - Peça colocada na prancha durante o seu fabrico, fica no convés junto 
da cauda e tem um eixo que permite amarrar a cordinha; peças colocadas na 
prancha durante o seu fabrico, situadas no fundo e permitem a colocação das 
quilhas amovíveis. 

Cordinha - Corda de nylon atada ao copo e onde se prende o “leash”. 

Corrente - Deslocação da água que pode ser para o mar, para a praia ou lateral. 

Crista - Parte mais alta da onda a partir da qual a onda começa a rebentar. 
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Deck - Convés da prancha. 

D.S.C - Dolphin Surf Craft 

Dropknee - Manobra do “bodyboard”, quando se desliza com um joelho 
apoiado na prancha. 

Fibragem - Cobertura da prancha com fibra de vidro envolvendo a espuma.��� 

Fin(Quilha) - Uma espécie de barbatana invertida alojada no verso de uma 
prancha de surfe, que origina maior velocidade e agilidade ao praticante 
enquanto desliza sobre a onda. 

Flat - Mar sem ondas. 

Foam - Espuma com a qual se fazem as pranchas.  

FPS - Federação Portuguesa de Surf é a instituição que tutela o surf amador em 
Portugal, desde 1989, disponível: http://www.surfingportugal.com/. 

Glassy - Quando não há vento a superfície do mar fica lisa com aspecto vidrado 
e com ondas perfeitas. 

Grab - Pega. 

Gun - Prancha grande para ondas grandes. 

Ground swell - Ondulação provocada pela tempestade no oceano. 

Hybrid - Prancha que associa características mais antigas com pormenores de 
construção mais recentes. 

I.B.A. - International Bodyboard Association 

I.S.N. - Instituto de Socorro a Náufragos 

Kneeboard - Prancha para deslizar de joelhos, mais larga do que as pranchas de 
surf pequenas. 

Layback - Quando é executada uma manobra e no final há uma inclinação à 
retaguarda com o contacto das costas na onda. 

Leash/chop - Cabo, com elasticidade que permite prender a prancha ao surfista, 
ficando com uma extremidade amarrada à cordinha na prancha e com a outra 
amarrada ao tornozelo ou ao joelho do surfista. 

Locals - Surfistas locais que praticam habitualmente na mesma praia. 

Longarina - Linha central da prancha no seu comprimento, sendo usualmente 
de balsa. 
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Malibu - Longboard, prancha grande e larga com nariz arredondado. 

Meia maré - Quando a maré se encontra entre a preia-mar e a baixa-mar. 

NIOSH(National Institute for Occupational Safety and Health) - Referente à 
equação que permite identificar os riscos associado à carga física a que estaria 
submetido o operário, e orienta quanto ao peso adequado para a tarefa em 
questão. 
 
Nose - Nariz da prancha. 

N.S. - Nadador Salvador 

Offshore - Quando o vento sopra com uma direção da costa para o mar. 

O.M.S. - Organização Mundial de Saúde  

Onshore - Quando o vento sopra com uma direção do mar para a costa. 

Outline - Silhueta da prancha. 

Pico - Ponto a partir do qual a onda inicia a rebentação. 

Pintail - Cauda da prancha estreita e pontiaguda.���  

Point Break - Rebentação no promontório. 

���Poliuretano - Tipo de espuma utilizado na construção das pranchas. 

Rails - Bordo da prancha.��� 

Rebentação - Quando a ondulação começa a rebentar.��� 

Reef Break - Rebentação em fundo de rocha ou coral. 

Rocker – Curvatura da prancha.��� 

Roundtail - Cauda da prancha com forma elíptica.��� 

Secção – Parte da parede da onda definida por dois pontos em que esta 
quebra. ��� 

Set - Conjunto de ondas maiores num período de tempo.��� 

Shaper - Construtor responsável pelos pormenores do formato das pranchas.  

Surfe - Desporto não motorizado de através de prancha que deslize em ondas 
do mar, o seu material atualmente é diverso, porem são geralmente fabricadas 
em espuma de poliuretano e reforçadas em fibra de vidro. 

Shore break - Rebentação junto à costa.���   
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Vista Isométrica 

Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura de Lisboa

Mestrado Design Produto
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Desenho
Nº1

Body2rescue:
Equipamento para apoio ao N.S 

e resgate a banhistas

Materiais: 
Plásticos rigidos, e 

esponjosos, !tas de nylon



Body2rescue:
Equipamento para apoio ao N.S 

e resgate a banhistas

Componentes A,B,C,D,E,F

Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura de Lisboa

Mestrado Design Produto

Pedro Pimenta Baleia

20102016

Prof. João Paulo Martins 

Materiais: 
Plásticos rigidos, e 

esponjosos, !tas de nylon

Desenho
Nº2

E- Núcleo
(Desenho nº7)

F- Motor
Wavejet
(Desenho nº8)

D- Pega Frontal
(Desenho nº6)

C- Pegas Laterais
(Desenho nº5)

B- Parafusos para
fixação de Pegas
(Desenho nº5)

A- Borracha protetora
(Desenho nº4)
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Equipamento para apoio ao N.S 

e resgate a banhistas
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Prof. João Paulo Martins 

Materiais: 
Plásticos rigidos, e 

esponjosos, !tas de nylon
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A - Borracha protectora para cabeça
(Colocação na área da Pega Frontal da prancha)
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Corte B-B

Mestrado Design Produto

Pedro Pimenta BaleiaUniversidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura de Lisboa

20102016

Prof. João Paulo Martins 

Material: 
Borracha

Body2rescue:
Equipamento para apoio ao N.S 

e resgate a banhistas
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B e C - Pegas laterais e parafusos 
(Parafusos de encaixe para ambas as pegas)

1:1/1:10

mm

Desenho
Nº5

ESCALA 1 :10

Nota 2: O parafuso indica uma aproximação das dimensões pretendidas para o projecto, pode haver diferentes 
             soluções, desde que mantenham as dimensões aproximadas.

Mestrado Design Produto

Pedro Pimenta BaleiaUniversidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura de Lisboa

20102016

Prof. João Paulo Martins 

Material: 
Nylon e PP duro

Body2rescue:
Equipamento para apoio ao N.S 

e resgate a banhistas
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Nota 1: A !ta em nylon tem aproximadamente 1290mm no seu comprimento total.
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D - Pega Frontal
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Desenho
Nº6

Nota: Esta peça terá de ser produzida sempre com o molde do nariz da prancha, as dimensões em relação à 
          curvatura do seu verso são só uma aproximação do modelo 3D. 

Corte C-C
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DETALHE 2

E - Prancha sem acessórios
(Mesmo material que prancha de Bodyboard)
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Mestrado Design Produto

Pedro Pimenta BaleiaUniversidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura de Lisboa

20102016

Prof. João Paulo Martins 

Material: 
Espumas PP/PE no Núcleo
Espuma PE no Rail e Pinrail

Slick em Surlyn

Body2rescue:
Equipamento para apoio ao N.S 

e resgate a banhistas

Nota: Stringer em carbono inserido no núcleo no sentido longitudinal de modo a conferir maior rigidez à prancha
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F - Motor Elétrico
(Adaptado das pranchas Wavejet))
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Desenho
Nº8

Mestrado Design Produto

Pedro Pimenta BaleiaUniversidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Arquitectura de Lisboa

20102016

Prof. João Paulo Martins 

Material: 
Carena em Aluminio

Body2rescue:
Equipamento para apoio ao N.S 

e resgate a banhistas

Nota: Todas estas dimensões são uma aproximação realizada em sofware 3D



Questionário.para.o.N.S. 

  





1. O seu primeiro e ultimo nome? (apenas para validação perante o I.S.N caso seja necessário, não será 
exposto na dissertação)

Kymera
(45.83%)

Body2rescue
(20.83%)

Emily
(8.33%)D.S.C

(6.25%)

C4
(4.17%)

Os nadadores salvadores(N.S) são expostos a condições que podem levar ao limite físico, mesmo 
assim são por vezes subestimados quanto ao valor da sua profissão. É notório que os objetos de 
salvamento primários em Portugal estão largamente ultrapassados, desatualizados e em condições 
precárias, factor que dificulta o desempenho dos N.S no ato de resgate. Este questionário pretende 
visar algumas opiniões e ideias de modo a reunir alguns elementos que fortaleçam o desenvolvi-
mento de um novo tipo de objecto de salvação, que permita reduzir o tempo de chegada a um náu-
frago como reduzir o próprio esforço do N.S, e ao mesmo tempo mostrar que esta instituição é 
algo sério, e desvincular de vez as comparações ao lazer, que estes profissionais são sujeitos. 

O trabalho é apresentado sobre forma de dissertação de mestrado na Faculdade de Arquitectura de 
Lisboa, cujo tema é: 
 
Design de Produto - Alternativa para apoio a N.S e resgate de banhistas. 

Trata-se de um questionário misto para o nadador salvador do qual as respostas abertas deverão 
ser curtas e objectivas na medida do possível. O questionário contem vinte perguntas, divididas por 
três partes. 

Os seus dados serão usados  para efeitos de um trabalho científico sendo mantidos todos os dados 
de teor pessoal em sigilo. Se estiver de acordo com a divulgação dos referidos dados pode prosse-
guir para as questões! 

-João Martins

-André Sebastião Cardoso

-Nuno Campos

-Fábio Dionísio

-Tiago Silva

-Nelson Luís

-Isaías Júnior

-Bruno Veríssimo

-António Esteves

-David Silva

-Nuno Capilé

-Alice Tulha

-José Américo Barros

-Nuno Leitão

-Marina Pedro

-R. Oliveira

-Nuno

-Surf salva vidas

-André Santos

-Fábio Venâncio

-Edgar Ministro

-Ariana Torrão

-André Bettencourt

-Ana Sousa

-Catarina Queirós

-Catarina Simões de Almeida

-Diogo Pitas

-Luís Cardeira

-Henrique sousa

-Diogo Ramalho

-Ana Rodrigues

-Filipe Barbosa

-Teresa Reis

-Ricardo Cardoso

-Bruno Rasteiro

-Rodolfo Pinto

-Cláudia de Castro

-Diogo Reis

-Bruno Chambell

-José Esteves

-Xavier Peixoto

-José Jerónimo

-Pedro Henriques

-Mário Gomes

1ª Parte - Os seus dados
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3. Sexo?

2. A sua Idade?

  

72.92%

16.67%

10.42%



5. O seu peso?

4. A sua altura?



7. Experiencia como nadador salvador?(anos de serviço)

6. Local de trabalho?



9. Principais dificuldades da sua profissão?

2ª Parte - A profissão de Nadador Salvador

8. Sente-se valorizado no seu trabalho?



11. Qual é o tipo banhista que mais vezes socorre?

10. Acha que o periodo da época balnear em Portugal deve ser ...



13. Se a sua resposta anterior foi afirmativa, a que nível essa diferença se encontra?(em caso negativo, 
não responda)

12. Nota que há diferenças entre o I.S.N Português e outros serviços equivalentes estrangeiros?



15. Se fosse o responsável, investiria num produto que fosse uma mais valia no resgate a vitimas?

3ª Parte - Produtos para salvamento

14. Classifique, numa escala de 1 a 5, sendo "1" o menos importante e "5" o mais importante, os seguintes 
produtos disponíveis para salvamento e apoio a banhistas.



17. Acha que um produto de salvamento com algumas das características anteriormente referidas, traria 
vantagens para um salvamento?

16. Das seguintes características assinale qual a que acha indispensável num dos produtos disponíveis para 
o salvamentos a banhistas.



19. Se a sua resposta anterior foi afirmativa, acha que a prática no seu desporto trás benefícios no uso de 
alguns materiais técnicos de salvamento? (Em caso negativo, não responda)

18. É praticante de alguma das seguintes modalidades aquáticas não motorizadas? Assinale quais.(em caso 
negativo não responda)



20. De seguida irá encontrar alguns projetos de produtos para salvamento aquático, depois de os analisar, 
      assinale o que pensa que se adequaria melhor às suas funções de Nadador Salvador.



8) Sente-se valorizado no seu trabalho?

Kymera
(45.83%)

Body2rescue
(20.83%)

Emily
(8.33%)D.S.C

(6.25%)

C4
(4.17%)

Anexo

Resposta abertas

-Não há contratos com regalias como um contrato deve ter ( seguro, subsídios ...) além disso o I.S.N, não 
nos protege, não há advogados, psicólogos ( caso haja uma morte mesmo que seja por congestão ...exem-
plo é complicado lidar com...sobretudo novatos )... não há um bom plano de campanha sobre vigilância, 
treinos de inverno, os cursos são em piscinas...enfim...é tudo ao desenrasca para que os concessionários 
que são quem paga os nadadores possam abrir as praias..) 

-Pouca informação por parte dos banhistas, ausência de carreira profissional, etc. 

-As pessoas não imaginam a responsabilidade que temos em cima dos ombros, a maioria não respeita as 
nossas instruções que visão a salvaguardar a sua integridade física, muitas das vezes os próprios conces-
sionários tentam-se intrometer no nosso trabalho. 

-A profissão não é valorizada como alto risco nem de segurança primaria e intervenção em 1ºs socorros 
perante o cidadão comum 

-Recebemos muito pouco pelo nosso trabalho 

-Salvamentos sem ajuda do outro nadador, não reconhecidos, e 2 deles batalhei para conseguir sair da 
corrente e voltar p terra. Praia perigosa sem respeito por parte dos banhistas, e todos os meses despediam 
o outro nadador por ausência permanente, incompetência, irresponsabilidade, recusando sempre os salva-
mentos mais perigosos. Em 2 anos na praia das Maçãs, como nadadora, devo ter trabalhado com uns 12 
nadadores, pois eram sempre postos fora do concessionário por falta de respeito à farda. Só gostei de 
trabalhar com um nadador salvador, que nunca me desapontou. 

-Tanto a população bem como o próprio ISN não nos reconhece como uma mais valia em Portugal 

-Não me sinto valorizado porque os banhistas não respeitam nada, a única coisa que me faz sentir bem e 
orgulho é de trabalhar a alguns anos numa praia de alto risco onde todos os anos morria pessoas e em 
todos os anos que lá trabalhei nunca morreu minguem . 

-Falta de respeito 

-Quer para quem trabalhamos como para os banhistas que frequentam as praias. (apesar de que também 
há pessoas e pessoas) 

-A atividade não é reconhecida como profissão. 

-Risco constante, sem valor. 



8) Sente-se valorizado no seu trabalho?(continuação)

Kymera
(45.83%)

Body2rescue
(20.83%)

Anexo

Resposta abertas

-Ordenado e falta de respeito pelos banhistas 

-Ninguém respeita o nadador salvador, não é visto pelos banhistas como uma autoridade infelizmente

-Os banhistas não dão valor ao trabalho do nadador salvador 

-Não existe uma cultura de segurança em Portugal. As pessoas desrespeita-nos deliberadamente. 

-Falta de reconhecimento 

-Isto depende do onde trabalhamos. 

-Falta de ser considerada profissão a tempo inteiro 

-Na maioria da vezes os banhistas não valorizam o trabalho do nadador salvador. nem têm noção do que 
é o nosso trabalho. 

-Algumas faltas de respeito por parte dos banhistas (sem razão), salário baixo e horas a mais de trabalho. 

-Fui chamado de incompetente por diversas vezes pela polícia marítima. 

-A maioria sim, mas como há sempre os "xicos espertos" todos os dias que não respeitam os nossos avisos 
e sinalizações de bandeiras, sou forçado a dizer que muitas vezes não sou respeitado. 

-Devido aos riscos que correm os nadadores, por vezes não somos reconhecidos pelos banhistas nem 
pela própria Associação ( Falo na Associação em que trabalho como Nadador-Salvador) 



13) Se a sua resposta anterior foi afirmativa, a que nível essa diferença se encontra?(em caso negativo,
 não responda)

Kymera
(45.83%)

Body2rescue
(20.83%)

Anexo

Resposta abertas

-Procure surf salva vidas Portugal no Facebook, mais, procure ainda, surf live saving ( da Austrália por 
exemplo ) e compare com o site da marinha ...só rir :) 

-Respeito pela parte dos "civis" e mais apoio pela parte das autoridades competentes 

-Combinação de objetos/equipamento e organização da atividade 

-Nos objetos de salvamento, organização, infraestruturas e a forma de como as equipas atuam. Em Portu-
gal há muitas concessões que, não sei porquê, podem aldrabar, por exemplo, o nº de nadadores salvado-
res que supostamente era obrigada a ter consoante os metros de praia. 

-Formação deficiente em Portugal 

-No nosso país não existe cooperação entre o triângulo I.S.N, Policia Marítima e N.S, para as autoridades 
marítimas o nadador salvador tem de estar o dia todo sentado à beira mar e a olhar para os banhistas.
-Não pode realizar um treino físico diário, não pode praticar com os meios e não tem direito a um período 
de descanso da vigia. 

-Quando os N.S de uma determinada praia se organizam entre eles e criam o seu próprio método de traba-
lho, que lhes permite manter a forma e obter sempre os melhores níveis de atenção, e esse método de 
trabalho que deste que comecei a trabalhar nisto(há cerca de 6 anos e que se utiliza imenso França e Aus-
trália) não agrada ás referidas autoridades marítimas pois não consta das legislações e portanto são os NS 
autuados... 

-Concordo com as multas, fazem todo o sentido. Tem também que haver o bom senso de haver upgrades 
nas legislações e ouvir o nosso lado, pois as leis são feitas por pessoas que passam a vida a trabalhar 
numa secretária e não por pessoas que todos os dias salvam 4 e 5 vidas. 



15) Se fosse o responsável, investiria num produto que fosse uma mais valia no resgate a vitimas?

Kymera
(45.83%)

Body2rescue
(20.83%)

Anexo

Resposta abertas

-Bandeiras em vez de placas claro....e mais tipos de materiais de treino, assim como infraestruturas para 
que a manutenção do nadador salvador se mantenha...como pines para exercícios de atletismo, bolas de 
rugby, vólei, futebol, coisas que todos jovens gostam...poderia se ainda ter campeonatos destas modali-
dades a nível de toda a linha de costa...os chamados jogos de praia, ...já tentei implementar mas esta se 
tudo nas tintas. a resposta é sim investia! 

-Um martelo para os banhistas que me chamavam nomes por ter avisado para não entrar (naquela zona; 
nas condições em que se encontrava; por não ter a mínima noção do mar e das correntes). Esses 
banhistas que foram avisados e teimaram, alguns foram resgatados pondo a vida dos nadadores e 
surfistas em risco, e ainda refilam depois do salvamento.

-Não iria ter benefícios nenhuns e teria despesa, caso investisse numa mota de água, teria de andar 
sempre a fazer salvamentos e não seria valorizado por isso

16) Das seguintes características assinale qual a que acha indispensável num dos produtos disponíveis
para o salvamentos a banhistas.

Kymera
(45.83%)

-Capacidade de transporte em segurança da vitima a terra, fácil manuseamento por parte do N.S.

-Motor, refiro-me a mota de água ou jet-ski

-Binóculos, porque permite como é óbvio visualizar situações que à vista desarmada são difíceis. 
Também permite assegurar vigilância além da zona de concessão. O intercomunicador acho também 
muito importante principalmente em praias com várias concessões juntas, permitindo a cooperação entre 
NS das diferentes concessões.

-Um Bodyboard com pegas, claro que os restantes seriam úteis mas o BB é sem dúvida o melhor mais 
rápido e seguro meio de salvamento que conheço.

17) Acha que um produto de salvamento com algumas das características anteriormente referidas, traria 
vantagens para um salvamento?

-Talvez o motor mas isso existe nas motas de água, por causa do reboque a terra, o N.S. já se encontra 
cansado e fazer o reboque é extremamente difícil só com 1 vitima ainda mais com 2 ou 3, o resto das 
características não se adequam aos salvamentos na costa Portuguesa

-O intercomunicador acho também muito importante principalmente em praias com várias concessões 
juntas, permitindo a cooperação entre NS das diferentes concessões.
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Pesquisa e Referências

Para a realização do projeto, sendo este um objecto de características náuticas, tive especial incidência nas novas 
tecnologias e materiais que possam vir a ser úteis, como a hidrodinâmica, energias, ligas de materiais e segurança entre 
outras. 
Para esta pesquisa foram também consultados websites e blogs sobre projectos reais e conceitos lançados por Designers 
que serviram de auxilio no modo correto de definir os traços do meu objecto e, de maneira a não plagiar nenhum 
conteúdo.
Seguidamente irão encontrar alguns dos projectos que penso terem sido determinantes para projetar algumas das minhas 
ideias nos desenhos e conceitos da fase seguinte. 

BODYRESCUE
Auxiliar para Nadadores Salvadores



Projetada para o uso da Guarda Costeira,  
a bicicleta elétrica Sharpshooter aspira ser 
uma alternativa a motociclos e bicicletas 
normais para patrulhas de rotina e 
resgates de emergência. 
Para resgates na água, o corpo pode ser 
curvado e transformado num dispositivo 
de lançamento, suportado por um motor 
eléctrico, e pode ser usado para puxar a 
corda rapidamente.
 Além de ser multifuncional, esta bicicleta 
eléctrica é  ambientalmente amistosa em 
comparação à bicicleta comum. 

Designer: Jurmol Yao 

Bicicleta Para Resgate



Feitas de espuma e fibra de vidro, 
pintadas de preto para sinalizar o 
posicionamento regular ou “goofy”, esta 
prancha tem a vantagem de privilegiar o 
posicionamento da pessoa que surfa a 
onda de costas para esta, de maneira a 
facilitar a  sua agilidade que costuma ser 
reduzida, quando se surfa de frente para 
a onda. 

Designers: Malwitz Custom Surfboards 
in collaboration with Chandelier Creative 
and Saturdays Surf  

‘Surf Assimétrico’



Este designer revolucionou o mundo  amador 
do surf, com a sua prancha de surf  insuflável. 
Acessível, conveniente, inovadora e útil,  é 
ideal para surfistas amadores que aspiram a 
ficar os futuros reis das ondas. 
O seu tecido tridimensional é feito de PVC, 
dando uma rigidez notável à prancha. 
Esta insufla-se em 2 minutos e fica tão 
sólida e estável como uma prancha de surf  
convencional .  
Uma vez vazia, é só enrolar para trás e 
por na mochila, o que torna esta prancha, 
comparativamente aos modelos convencionais 
mais fácil de transportar. 

Designer : Thomas de lussac 
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Bodyboard consiste num motor de água 
elétrico que seguramente impulsionará o 
divertimento por atividades aquáticas. 
O designer industrial Kevin O’Doherty 
apontou para uma população de 
entusiastas de água que gostaria de fazer 
surf  e ao mesmo tempo dar uma olhadela 
subaquática. 
O produto é acionado por uma bateria de 
12V recarregável que pode dar ao veículo 
uma velocidade notável tanto em cima 
como por baixo de água. 
Os painéis solares estão integrados na 
parte de cima da prancha, o que permite 
recarregar durante os períodos de 
desuso, aumentando a carga em 30 %. 
Pode ajustar o poder de flutuação, deslize 
na onda e a de utilização como submarino.
 
Designer: Kevin O’Doherty

‘Bodyboard’



Usando um sistema de LEDs próprio, 
as pranchas têm as bordas iluminadas, 
facilitando o surfista em desempenhar 
manobras no escuro, além de deixar a 
água à sua volta um pouco mais clara e 
visível. 
A prancha personalizada deixa a 
experiência mais agradável para 
quem assiste. Por enquanto, apenas 
quatro unidades do protótipo foram 
construídas, já que se trata de uma 
edição limitada. Todas elas estão com 
os surfistas patrocinados pela empresa. 
Ainda não há informações sobre a 
possibilidade das pranchas com LED se 
tornarem um produto disponível para 
todos, muito menos do preço que eles 
podem ter. 

Designer and prodducer´s : PUKKA´S - 
Juan Mari Indo
Designer: Kevin O’Doherty 
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O Exoconcept é um veículo aquático feito 
de fibra de carbono, bem semelhante a um 
jet ski. Ao contrário da versão tradicional, 
para guiar este jet ski é necessário estar na 
posição horizontal. 
Como é totalmente elétrico - funciona à 
base de baterias , o Exoconcept é menos 
nocivo ao meio ambiente. E, de acordo com 
os seus criadores, mesmo equipado com a 
bateria, o modelo pesa menos de 50 kg, o 
que facilita o seu transporte. 
Tudo no veículo foi pensado para 
proporcionar uma experiência inédita ao 
usuário. 
Um vidro de proteção impede que a água 
atinja diretamente o rosto do usuário, 
permitindo uma boa visibilidade mesmo 
enquanto corta ondas. Da mesma forma, 
as suas linhas ousadas foram projetadas 
para um melhor desempenho sobre a 
água, o que de certa forma explica a leve 
semelhança do Exoconcept com o corpo de 
algumas espécies de peixe. 

Designer: Exoconcept   

‘Exoconcept’



Pipesleds 2011  é uma prancha 
de salvamento que é amarrada na 
traseira de um jet ski, utilizada em 
resgates por NS e surfistas.
Têm 1,55 m de altura x 0,90 m 
largura x 12 cm espessura e são 
umas das mais leves do mercado 
com peso de 13 kg. 
Deck de borracha EVA de 20 mm 
super macia,  fundo em fibra de 
vidro com acabamento em Gel coat 
(mesmo do casco de vários jets) e 
as bordas em borracha de EVA, as 
alças são mangueiras com cordas 
super resistentes.

Designer and prodducer´s : PUKKA´S 
- Juan Mari Indo
Designer: Kevin O’Doherty 

‘Pipesleds’



Adicionando um pouco de tecnologia 
à boia salva-vidas tradicional é este 
conceito inteligente chamado RC - 
Bóia vida controlada. 
Como o nome sugere, é uma boia 
que pode ser controlada pelo salva-
vidas usando controladores de rádio. 
A idéia é ajudar a tornar mais rápida 
a operação de resgate e diminuir o 
stress da pessoa na água.

Designers: Peng Shanzhong, Li Weilin 
& Ju Xinxin

Rádio Controlado por
Nadador-Salvador



Projetos como os que já existem, são 
pensados para o resgate individual.
O Resgate D-Can é uma boia com 
formato de bola de rugby, perfeito 
para atirar, que se separa em duas 
peças obtendo o aspecto semelhante 
a uma raia. Assim, aumentando 
o número de pegas a que várias 
pessoas se podem agarrar, 
diminuindo o tempo de resgate e 
salvamento.

Designer: Tae Hoon Jung

‘D-Rescue Can’



‘Flat-pack’

O flat-pack é um barco de resgate para 
situações após o acidente. O foco está 
em ser um barco confiável que irá ajudar 
a transportar as vítimas de afogamento.
Os tubos do pontão melhoram a  
estabilidade e são ligados quando o 
barco está na água.

As paredes laterais levantam-se para 
terem a função de corrimão e giram 
ainda mais para se tornarem escadas, 
para ajudar as vitimas a subir para o 
barco. Dependendo da sua utilização, 
pode ser usado como um espaço plano 
para carga ou, podem ser puxados 
para cima os assentos dobráveis   para 
acomodar até 26 pessoas.

Em plano terrestre pode ser 
trensformado numa tenda servindo 
como alojamento temporário das vitimas.

Designer: Matthew Spencer   
 



Este projeto é chamado de “Teseo + 
ARIANNA” nomeado após o mito grego 
de Teseu e Ariadne. A raia sendo o 
chamado Teseo. Teseo e Arianna são 
alimentados pela luz solar. Arianna 
carrega baterias com um painel gigante 
de energia solar que fica em sua cabeça. 
Teseo usa essas baterias para alimentar 
seu sistema de propulsão, e também 
para aceitar comandos do recurso de 
piloto automático, através do stand, 
Arianna.

Designer: Davide Anzalone  

‘Scorpion Sting-Ray’



Um dos maiores medos durante a 
evacuação de um navio afundando é a 
possibilidade de os sobreviventes serem 
levados pela maré, e as vitimas se per-
derem no mar. 
O “tubo de rede” é um tubo de resgate 
com propriedades magnéticas e tem 
como objetivo formar um cluster flutuan-
te, aproximar pessoas via GPS. Quando 
as pessoas se juntam, podem se ajudar 
mutuamente, e aumentar as possibilida-
des de salvamento.

Designers: Filho Kijo, Joon Seo Hyoung, 
Uhm Hyung Woo, Choi & Kim Jinyoung 
Junpyo
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Titus Marine Rescue Board: uma prancha 
motorizada para auxiliar os salva-vidas e 
da guarda costeira.
A prancha pesa 31 Kg e com as 12 
baterias a plena carga permite o 
bodyboarder ficar hora e meia na água.

Designer: Marco De Santi 

‘Titus Marine’



Pranchas feitas de madeira seca, retirada de árvores 
mortas, sem recorrer a desflorestação, é a novidade 
que aparece no surf, criada por Marcelo Ulysséa. 
Para criar pranchas mais sustentáveis, Marcelo Ulysséa 
reviu-se nos antigos surfistas. Afinal, a adrenalina dos 
pioneiros não tinha nada a ver com o poliuretano e 
fibra de vidro dos modelos de hoje, feitas a partir de 
blocos de madeira.
Garantiam alta performance e a perfeita integração do 
surfista com a natureza. Marcelo aprendeu a técnica 
de fabrico de pranchas em madeira na Califórnia e 
criou a Agave Hunter Wood Blanks.  Todo o processo 
de fabrico é artesanal e leva entre 30 a 60 dias, 
envolvendo apenas resíduos biodegradáveis, que viram 
adubo orgânico.

Pranchas de Material Reciclado



A sua prancha de madeira é oca, com os trilhos e a pele 
selados a vácuo. O espaço interno é preenchido com 
poliestireno expandido reciclado, conhecido também 
como EPS. A resina usada é menos agressiva, com 
70% de sua estrutura feita de seiva de Pinheiros. 
Apesar de ter minimizado os impactos ambientais, 
Hess procura novas soluções que não prejudiquem o 
desempenho. 
Porém, o peso acaba por ser o problema desta 
prancha, pesando quase 5 quilos, enquanto as 
tradicionais pesam apenas 3,5 quilos.

‘Hess Surfboards’



Foi criado um novo sistema fotovoltaico tridimensional que poderá ficar embutido 
em qualquer ponto da casa ou edifício, utilizando fibras ópticas para armazenar 
a luz do Sol. Quando se fala em energia solar, a primeira imagem que surge é a 
de um painel solar azulado instalado sobre os telhados das casas e edifícios. Mas 
essa imagem poderá não corresponder à realidade do futuro.
Esta mesma pesquisa já havia dado origem a um novo sistema de geração 
de electricidade capaz de produzir energia a partir dos movimentos do corpo 
humano. A fibra óptica capta a luz do Sol que é conduzida até o local onde 
as estruturas podem convertê-la em eletricidade. Desta forma, o gerador 
fotovoltaico propriamente dito não precisa ficar exposto ao Sol. As células solares 
orgânicas (DSC) usam um sistema fotoquímico para gerar eletricidade.  São 
flexíveis e baratas para serem fabricadas, mas possuem uma eficiência bastante 
inferior à das células fotovoltaicas de silício. 

Fibra Fotovoltáica



Storyteling  B.D.



Conceito

Na elaboração do conceito foram realizados esquissos de forma e aparências semelhantes a elementos náuticos, como 
pranchas de surf, bodyboard, jet-skis, barcos e alguns utensílios usados pelos N.S, por possuírem a hidrodinâmica 
necessária para se locomoverem na água. Desta forma cheguei a três conceitos distintos, que elegi entre os vários 
esquissos, sendo eles o Scuba, B2, Bodyrescue.
Depois de analisar as vantagens e desvantagens, de cada um, tendo em conta o seu processo de fabrico a minha escolha 
recaiu sobe o conceito “Bodyrescue”  por ser o mais fiável, apresentando características de pranchas de Surf  e Bodyboard 
como em Barcos insufláveis.
De seguida irão encontrar alguns dos esquissos e métodos que foram usados durante todo o processo de conceito. 

BODYRESCUE
Auxiliar para Nadadores Salvadores



Conceito A

Conceito B

Conceito C



Proposta
Desenvolvimento

Alcançada a fase de desenvolvimento, com um conceito por projetar passei para o 3d do objecto, para desta forma testar 
todas as ideias assimiladas durante projeto, de forma a definir o numero de peças, materiais e a forma final.
Revelou-se o processo mais complicado, por estar envolvida toda uma componente de segurança e ergonomia e pelo facto 
de ser um elemento náutico apresentar formas orgânicas de difícil projeção.
Como resultado final que poderão verificar de seguida, esta proposta consiste em sete peças: casco em fibra de vidro, 
do qual assimilei umas “Snap fits” (Encaixe rápido) para encaixe das pegas frontais, laterais, traseiras em PP moldado, 
roscas para aparafusar toda a estrutura semelhantes  às usadas nos “Copos” para bodyboard, parte superior da 
prancha Insuflável de forma a garantir mais conforto e leveza ao objecto, e por ultimo a introdução de um motor elétrico 
recarregável, baseado no motor da WaveJet do qual tive em conta as suas medidas e redimensionei para o meu modelo.
Como resultado final decidi chamar-lhe “Bodyrescue” inspirado nas formas da prancha de Bodyboard e surf, dai a palavra 
“Body” (corpo) e “rescue”(resgate) por ser um indicador da função e o ambiente em que o objeto estará envolvido.

PS: Esta também, projetada uma mochila que serve de packaging e transporte para o objecto, que incluí um kit de 
primeiros socorros e um painel fotovoltaico que serve de carregador para o motor elétrico.
Não foi possível projeta-lo no suporte 3d, foram feitas foto montagens para projectar a ideia.

BODYRESCUE
Auxiliar para Nadadores Salvadores



BODYRESCUE

3D



roscas de aparafusamento
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Bodyrescue Wavejet

Funcionamento do Motor
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Emails  

  





"Kelly Virgulto, WaveJet" <kellyaevirgulto@yahoo.com> 

Hi Pedro -  
 
The charger requires 24 volts due to the level of battery power.  It will charge on a car charger 
or through a normal electrical outlet but a 12 volt solar panel won't unfortunately have the 
power. 
 
Thanks so much for reaching out and I hope we can get you on a WaveJet soon! 
 
Best, 
KV          25/2/12 

 

info@kymerabodyboard.com 

Thanks so much Pedro! 
 
The board is 48lbs currently and 4~8" thick. 
 
The product is not yet available for sale but we are currently doing everything possible to get 
inventory up to speed ASAP. Once we are up to speed we expect the intro MSRP to be around 
$2500usd and will come down as production ramps up.  
 
Thank you again for your interest and please feel free to contact us with any further questions 
you may have.  
 
Kymera Team,          24/912 

 

Refresh Boards <refreshbodyboards@gmail.com> 

Boas, 
 
Quanto a duvida de flutuação, o que eu queria dizer era:  uma prancha para aguentar um corpo, 
ou neste caso, meio corpo fora de água, tem de ter determinado tamanho e espessura, largura, 
etc.  
Um corpo de 1.90 cm que pese 90 quilos numa prancha de tamanho 40, penso que iria ao 
fundo, mesmo que não fosse, iria estar muito instável certo? CERTO 
 
Acho que posso afirmar que, talvez o primeiro shaper de bodyboard do mundo, o Tom Morey 
que até era engenheiro, usou com certeza a tal equação para saber a que tamanho e peso 
corresponde determinado tamanho de prancha, e com a evolução dos tempos, os novos shapers 
não precisem de usar essas contas, porque já existem tamanhos standard  para peso, altura, etc, 
certo? CERTO 
 
já agora esses tamanhos que penso irem dos 38 ao 44, referem-se a que? inches? SIM, 
polegadas 

Nuno 

Team Refreshboards        28/9/12 

 

 



shape3d.awacs@gmail.com 
 
Hello Pedro, 
 
We are a software editor. We edit the software Shape3D but we don't sell surfboards. 
Yes, you can design bodyboards with Shape3D. Then contact one of the many factories using 
Shape3D to have it built. 
 
Best regards, 
Thomas          28/10/12 
 

Nuno Fonseca <nunofonseca@ist.utl.pt> 

Olá Pedro 
, 
Não sei o que significa, por exemplo para a BUFALLO, “will float 400 lbs”. Com as dimensões 
dadas flutua cerca de metade desse valor. Uma possibilidade é que parte do peso da pessoa 
esteja submerso e portanto não “precisa ser flutuado pela prancha”. 
Por exemplo, a regulamentação para coletes salva-vidas exige (em algumas condições) 
flutuabilidade de 150N, que é aproximadamente 15kg. No entanto são recomendados para 
flutuar pessoas até cerca de 80-90 kg. 
No seu projeto penso que é essencial perceber qual é o peso que pretende que a prancha 
suporte. Talvez seja 1,5 pessoas, assumindo que o náufrago está totalmente sobre a prancha e o 
salva-vidas está metade sobre a prancha. 
 
Cumprimentos, 
Nuno Fonseca         11/10/12 
 
silva.crispim@marinha.pt 
 
Bom dia Pedro 
 
Só lhe estou a responder agora porque estive de férias e só agora voltei ao serviço. 
Relativamente ás questões que me coloca nomeadamente o uniforme dos Nadadores 
Salvadores, este tem as cores que foram determinadas pela I.L.S. (Internacional Live Saving) e é 
uma cor padrão para todos os países que seguem os padrões desta organização. Os 
equipamentos ou material de salvamento por vezes tem essa cor alaranjada que descreve 
devido ao desgaste e exposição solar prolongada o que faz que adquira essa tonalidade, ou seja 
indicia o final da vida útil do equipamento. 
 
Sem mais 
1º Sar TF Rui Crispim         31/10/12 
 
Simao Fernandes - Pronum <simao.fernandes@pronum.pt> 
 
Caro Pedro Baleia, 
 
Nós só fazemos as máquinas e não fazemos maquinações para fora... 
O seu trabalho não será fácil de fazer... Já tentámos vender máquinas específicas para fazer 
pranchas mas o pessoal "prefere" trabalhar manualmente... 
Os nossos clientes têm máquinas para chapas com 100mm de altura úteis e até 3 metros de 
comprimento. Nenhum deles faz maquinações para fora. 
 
Ouvi dizer que a Masterblank tem uma máquina própria para fazer pranchas...  
http://www.masterblock.pt/ 
Experimente  



 
Melhores Cumprimentos, 
 
Simão Fernandes        14/11/12 
Pronum 
 
Dolphin Surf Craft <info@dolphinsurf.com.au> 
 
Hi Pedro, 
 
The soft rescue boards are $1100 and the fibre glass rescue boards are 
$1345. We can freight all over the world, if you let me know your closest 
port or airport I can get you a quote. 
 
Nick 
Dolphin Surf Craft         17/01/13 
 
Refresh Boards <refreshbodyboards@gmail.com> 

 
Boas Pedro, 
  
Sim, podemos vender. 
Deck em vermelho é na boa. 
Rails em amarelo é na boa. 
Slick em amarelo, é que é mais complicado, porque temos sempre poucos, a cor de slick que 
temos mais é branco ou cinzento. 
  
O preço dos rails é o mesmo preço dos decks. (15,00€) 
O preço do slick é superior (20,00€) 
  
Qualquer duvida comunica-nos. 
Obrigado e boas ondas. 
  
Nuno 
Team Refreshboard        31/01/13 
 
Refresh Boards <refreshbodyboards@gmail.com> 

 
Boas Pedro, 
  
Ok, na boa. 
Nós gostaríamos de poder ajudar mais, mas também temos algumas limitações que como 
verificastes, não nos permitem fazer muito mais. 
Sim, quando puderes envia-nos o link para depois podermos verificar o teu trabalho. 
  
Qualquer duvida comunica-nos. 
Obrigado e boas ondas. 
  
Nuno 
Team Refreshboard        01/03/13 
 





Técnicas.do.N.S. 

  





Em todos os salvamentos estão presentes 3 fases:  
 
Reconhecimento  
 

• Alerta S.O.S - 1ªajuda (dirigida a outros N.S., Autoridade Marítima, etc.);  
• Despir/vestir rapidamente o uniforme/fato para facilitar o salvamento;  
• Verificar o número de vítimas ou de náufragos;  
• Localizar onde se encontram;  
• Avaliar as condições do mar (embora os N.S. as devam ter sempre presentes).  

 
Planeamento   
 
Optar pelo método de salvamento adequado à situação após o reconhecimento.  
 

• Alcançar (vara de salvamento); 
• Lançar (boia); 
• Caminhar (entrar na água com pé); 
• Remar (usar uma embarcação); 
• Nadar (utilizar os meios de salvamento); 
• Rebocar (resgate do náufrago).   

 
Ação 
 

• Selecionar o meio de salvamento de acordo com o método definido no planeamento;  
• Entrar rapidamente na água, aproximar-se do náufrago sem nunca o perder de vista;  
• A aproximação ao náufrago deve ser feita em natação de salvamento e com grande 

precaução;  
• Logo que o náufrago esteja a distância audível, falar com ele, aproximadamente 3/4 

metros (área de segurança);  
• Avaliação do estado do náufrago (estado de consciência).  
• Perante a situação de o náufrago estar consciente, deve-se:  
• Falar com serenidade e dar ordens precisas, incutir confiança, para facultar o meio de 

salvamento;  
• Deslocar-se para uma posição segura face ao náufrago interpondo o meio auxiliar de 

flutuação, uma posição posterior poderá causar pânico ao náufrago.  
 
No caso de o náufrago ser encontrado inconsciente, deve-se:   
 

• Sinalizar gestualmente para a restante equipa (agitar o braço sobre a cabeça) para que 
seja ativada a segunda ajuda (chamar 112);  

• Alcançar rapidamente o náufrago inconsciente. A celeridade é vital, se o náufrago 
ainda não está em paragem respiratória isso não tardará a acontecer;  

• Observar continuamente o náufrago na eventualidade de ele submergir;  
• Agarrar o náufrago, trazê-lo à superfície se estiver submerso, verificar as vias 

respiratórias e ministrar 5 insuflações;  
• Dar prioridade à estabilização do estado da vítima, e só depois ocupar-se com o 

resgate;  
• Resgatar o náufrago de acordo com o método/meio de salvamento utilizado;  
• Sair da água com transporte do náufrago para um local seguro.   

  



Método 
 
Qualquer método ou equipamento usado numa situação de salvamento praticada pelo N.S. têm 
em comum alguns componentes idênticos na fase de resgate e aproximação à suposta vítima. 
 

• Aproximação ao náufrago em natação de salvamento (nadar em crawl com a cabeça 
fora de água):  

- Esta fase reveste-se de particular importância porque é altura em que se contacta 
com o náufrago; 

- É sempre um momento de grande incerteza e ansiedade e também de algum perigo, 
sobretudo ao deparar-se com náufragos em pânico, conscientes e combativos; 

- Ao aproximar-se, o Nadador Salvador deve tentar aquilo que lhe é fisicamente 
possível, deve tentar acalmá-lo, confortá-lo e declarar a sua intenção em ajudar, e 
também as formas como o náufrago poderá cooperar para facilitar o resgate.  

 
• Círculo de segurança:   
- Como princípio deve estabelecer um círculo imaginário de 3/4 metros à volta de 

náufrago, delimitado pela possibilidade de ser alcançado subitamente pelo 
náufrago. Este círculo define uma zona inicialmente interdita ao Nadador Salvador 
(distância de segurança ou risco). É a “distância” à qual o Nadador Salvador avalia, 
em segurança, o estado geral do náufrago, sinalizando outros intervenientes na 
manobra de socorro.  

-  
Técnica de entrada na água:  
 

1. O transporte da prancha é feito por arrastamento, agarrando-a pelos bordos laterais ou 
pela alça da frente mais próxima do Nadador Salvador, ou ainda pela alça central do 
lado oposto; 

2. Antes de entrar na água, o Nadador Salvador, ou o técnico qualificado para tal, deverá 
fazer uma rápida leitura das condições do mar; 

3. Por vezes é necessário esperar alguns momentos, até que as ondas mais fortes (Set) 
passem e assim se criem as condições mais favoráveis para uma rápida entrada (Sota); 

4. O Nadador Salvador só devera colocar-se em cima da prancha quando a progressão 
começar a ser dificultada pelo nível da água ou pela rebentação; 

 
5. Quando o Nadador Salvador é surpreendido pela rebentação, deve utilizar a técnica da 

rotação, para evitar o arrastamento.   
 
Técnica da rotação 
 
Segurando as alças dianteiras e utilizando o corpo, realizar uma rotação completa de modo a 
passar a onda. Se ela for inultrapassável sem ter que abandonar a posição sobre a prancha, 
devendo ter especial cuidado em:   
 

1. Estar sempre junto à zona de rebentação; 
2. Segurar a prancha o mais à frente possível e sempre pelas pegas, por ser a forma mais 

segura de não a perder; 
3. Utilizar o corpo para facilitar a rotação; 
4. Se necessário, efetuar o afundamento da proa, chegando-se à frente, com o objectivo 

de furar a onda. 
  



Técnica com náufrago consciente:  
 

1. Após aproar a prancha à praia, o Nadador Salvador dá um bordo ao náufrago, de modo 
a que este fique sempre entre a prancha e a praia, o náufrago deve segurar uma das 
pegas da frente;  

2. O Nadador Salvador fixa a mão no bordo oposto, e sem sair da prancha, dá ordens 
precisas ao náufrago, para que ele suba o mais rápido possível. O nadador salvador 
deve estar colocado na parte traseira da prancha e deverá ajudar o náufrago a subir 
para a mesma;  

3. Uma vez que o náufrago se encontre sobre a prancha, o Nadador Salvador desliza (o 
seu queixo fica sobre o cóccix do náufrago) de forma a controlar o náufrago para evitar 
que este caia da prancha.   

 
Náufrago consciente (saída da água):   
 

1. Ao chegar à praia, o Nadador Salvador deve controlar a prancha pela popa (retaguarda) 
colocando a prancha entre as suas pernas e segurando as pernas do náufrago 
(consciente); 

2. Segurar o náufrago em ambos os lados da prancha; 
3. O Nadador Salvador deve passar os seus braços sob as axilas do náufrago, efetua uma 

rotação, puxa-o e afasta-o da prancha;  
4. Esta ação deve ser efectuada o mais rápido possível para evitar lesões provocadas pelo 

desconforto da prancha;  
5. Evitar sempre a passagem da zona de rebentação com o náufrago em prancha e 

somente utilizar esta manobra com náufragos inconscientes, sendo esta uma técnica de 
último recurso; 

6. Se o Nadador Salvador constatar que vai ser apanhado pela rebentação, deve passar os 
braços sob as axilas do náufrago, tendo a preocupação de segurar ao mesmo tempo as 
alças dianteiras da prancha de forma a bloquear o náufrago entre si e a prancha; 

7. Se a rebentação dificultar o regresso, o Nadador Salvador deve procurar os pontos 
fracos da rebentação (Sota) para tentar sair.   

 
Técnica com náufrago inconsciente:  
 

1. O Nadador Salvador coloca o náufrago de costas, com a zona cervical (caso não haja 
suspeita de lesões na coluna vertebral) encostada ao bordo lateral da prancha, 
colocando o seu braço sob a axila do náufrago, coloca-lhe a cabeça numa posição de 
extensão de forma a verificar as vias respiratórias, continuando a segurar-lhe o queixo 
para evitar que a cabeça caia para a frente (na zona do maxilar inferior); 

 
2. Após ter aplicado 5 insuflações ao náufrago, o Nadador Salvador fá-lo deslizar para a 

água sem perder o contacto com a mão sobre o bordo da prancha, inicia uma rotação 
de modo a que o náufrago fique atravessado sobre a prancha;   

3. O Nadador Salvador agarra o náufrago pelo pulso, evitando abandonar a prancha, 
segura-lhe a mão mais próxima, efetua uma rotação da prancha e coloca a axila do 
náufrago no bordo da prancha; 

4. De regresso à praia, o Nadador Salvador coloca-se nas costas do náufrago, agarrando 
com uma das mãos na região do peito, de modo a poder controlá-lo e manter-lhe as 
vias respiratórias fora de água; 

5. O Nadador Salvador efetua o transporte mais aconselhável para uma zona segura, de 
modo a iniciar o SBV(serviço básico de vida) caso necessário; 

6. Corrigindo a posição do náufrago sobre a prancha para transporte, ajusta a posição dos 
ombros, bacia e pernas, conforme o estado do mar e as necessidades de equilíbrio; 

7. Sempre que for necessário ficar junto ao náufrago para estabilizar o seu estado. A 
prancha adequa-se a esta finalidade por proporcionar uma boa flutuabilidade, alguma 
proteção térmica e melhor visibilidade no caso de busca aérea. 
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Mortalidade de banhistas nas praias de jurisdição maríƟma durante a época balnear do 
ano de 2009 

Período de 01 de Junho a 30 de Setembro praias abrangidas conforme Portaria n.º 
579/2009 de 02 de Junho – 

Praias maríƟmas vigiadas de jurisdição maríƟma – 05 casos 

16 casos mortais 

Data Capitania Praia Sexo Idade Nacionalidade Causa/Obs. 
29Jul Leixões Matosinhos M 18 PT Doença súbita / B. verde 
29Jul Sines V. Gama M 61 PT Doença súbita / B. Verde 

04Ago PorƟmão S. Eulália F 62 PT Doença súbita / B. Verde 
13Ago Peniche Praia Mar M 62 PT Doença súbita /B. Amarela 
22Ago P. Delgada V. D`Areia M 51 PT Doença súbita /B. Verde 
 

Praias/ Zonas não vigiadas de jurisdição maríƟma – 11 Casos 

a) MaríƟmas – 06 Casos 

Data Capitania Praia Sexo Idade Nacionalidade Causa/Obs. 
22Jun Olhão R. Formosa M 09 PT Doença súbita 
10Jul Setúbal L. Albufeira M 74 PT Doença súbita 
26Jul Caminha V.P. Ancora M 43 PT Paragem digestão 
30Jul Sines Brejos M 49 PT Doença súbita 

27Ago P. Delgada M. Verde M 34 PT Afogamento 
08Set VRSA Cacela Velha M 22 PT Afogamento 
 

b) Fluviais – 05 Casos 

Data Capitania Zona Ňuvial  Sexo Idade Nacionalidade Causa/Obs. 
06Jul Lisboa R. Tejo, Seixal M 22 PT Afogamento 
14Jul Douro R. Douro, Gaia F 11 PT Afogamento 
16Jul Douro R. Douro M 45 PT Afogamento 
21Jul Douro R. Douro M 56 PT Afogamento 
23Jul Caminha R. Minho F 13 PT Afogamento 

 

5. Salvamentos efectuados pelos nadadores salvadores 
a) Praias vigiadas por nadadores salvadores nas concessões - 637

6. Actividade operacional dos projectos do ISN na vertente da 
responsabilidade social dos parceiros:
a) Projecto Samsung motos 4x4 de assistência a banhistas e socorro a 

náufragos (12 unidades do projecto) - 251 Salvamentos
b) Projecto Seamaster (18 carrinhas do projecto) - 108 Salvamentos
c) Projecto FV motos de água - 76 Salvamentos



Mortalidade nas Praias de Jurisdição Maritima 

Época Balnear 2007 

(01 de Junho a 30 de Setembro) 

Praias vigiadas (03)

Idade Sexo Nacionalidade Praia / Capitania Data CAUSA / Obs.  
51 M Inglesa P. D`El-Rey-Peniche 10Jun Doença súbita / z. Rebentação 

42 M Espanhola P. Martinhal- Lagos 22Jun Encontrado a boiar / desconhecida 

22 M Portuguesa P. Soltroia - Setúbal 29Ago Remoinhos 

      

Praias não vigiadas (10)

Idade Sexo Nacionalidade Praia / Capitania Data CAUSA / Obs.  
49 M Portuguesa P. Poço Cruz-Aveiro 07Jun Afogamento / correntes marítimas 

54 M Portuguesa P. Apúlia-Viana 10Jun Afogamento / passeava nas rochas

- M Desconhecida P. Nazaré-Nazaré 22Jun Desconhecida / encontrado a boiar 

54 M Suíço P. Baleal Peniche 25Jun Afogamento / C. Marítimas 

62 F Portuguesa P. Salgado-Narazé 01Jul Afogamento / C. Marítimas 

28 M Portuguesa P. Moinho- Sesimbra 11Ago Ao mergulhar bateu cab. Obstáculo 

49 M Portuguesa P. Grande Sintra 14Ago Afogamento / C. Marítimas 

43 M Portuguesa P. Fluvial - Mértola  29Ago Afogamento / C. Marítimas 

09 M Portuguesa P. Fluvial - Mértola 29Ago Afogamento / C. Marítimas 

52 M Portuguesa C. Caparica Almada 26Set Afogamento / Desconhecida 20h00 

Actividade operacional do ISN desenvolvida no ano de 2007:

1. Salvamentos efectuados por Nadadores Salvadores – 926 salvamentos 
2. Salvamentos do Projecto Seamaster praias não vigiadas – 64 salvamentos 
3. Projecto Fundação Vodafone motos salvamento marítimo – 101 salvamentos 
4. Projecto Fundação Vodafone “Talking SOS Mafra – 52 chamadas emergência 
5. Projecto Marinha – Samsung motos 4x4 salvamento – 17 salvamentos 
6. Buscas com sucesso de Crianças perdidas nas praias – 51 
7. Acções de sensibilização efectuadas pelo ISN – 159 
8. Cursos de Formação de nadadores salvadores efectuados pelo ISN – 96 
9. Formados – 1400 Nadadores Salvadores; 

MORTALIDADE NAS PRAIAS DE JURISDIÇÃO MARITIMA 
(PERIODO 01 JUNHO A 30 DE SETEMBRO DE 2008) 

1. PRAIAS MARITIMAS VIGIADAS (06 Mortes) 

IDADE SEXO NACIONALIDADE PRAIA / CAPITANIA DATA OBS 

49 M Portuguesa Praia Falésia / Portimão 28Jun Doença súbita / B Verde 
57 M Cabo-verdiana Praia Baleal / Peniche 29Jun Afogamento / B Vermelha 
69 M Portuguesa Praia STº Amaro / Lisboa 10Jul Afogamento / B. Amarela 
48 M Portuguesa Meia Praia / Lagos 26Jul Doença súbita / B. Verde 
90 M Portuguesa Manta Rota / VRSA 29Jul Doença súbita / B. Verde 
17 M Portuguesa Valadares / Douro 01Ago Afogamento / B. Vermelha 

2. PRAIAS MARITIMAS NÃO VIGIADAS (07 Mortes) 

IDADE SEXO NACIONALIDADE PRAIA / CAPITANIA DATA OBS 

50 M Portuguesa Praia Caxinas / V. Conde 11Jul Afogamento / C. marítimas 
45 M Holandesa Praia Lagido / Peniche 19Jun Afogamento / C. marítimas 
57 M Alemã Praia Prainha / Madeira 15Jul Afogamento / C. marítimas 
53 F Portuguesa Praia samarra / Cascais 23Jul Afogamento/Desconhecido 
35 M Portuguesa Ilha Tavira / Tavira 27Jul Doença súbita  
55 M Francesa Praia Mondaria / Viana 08Ago Afogamento/Desconhecido 
17 M Portuguesa PraiaFragosinho/PVarzim 20Ago Afogamento/C. Marítimas 

3. PRAIAS FLUVIAIS NÃO VIGIADAS DE JURISDIÇÃO MARITIMA (03 Mortes) 

IDADE SEXO NACIONALIDADE PRAIA / CAPITANIA DATA OBS 

18 M Portuguesa Rio Douro / Douro 15Jul Afogamento 
15 M Portuguesa Rio Lima / V. castelo 22Jul Afogamento 
16 M Portuguesa Rio Lima / V. castelo 22Jul Afogamento 

4. OPERAÇÕES DE SOCORRO NAS PRAIAS DE JURISDIÇÃO MARÍTIMA  
A) Salvamentos efectuados por nadadores salvadores praias vigiadas 

428 Salvamentos 

B) Salvamentos efectuados pelo Projecto Seamaster praias não vigiadas 
79 Salvamentos 

C) Salvamentos efectuados pelas motos de água doadas pela Fundação Vodafone  
61 Salvamentos 

D) Salvamentos efectuados pelas motos 4x4 praias não vigiadas 
19 Salvamentos 

E) Prestação de 1os socorros a banhistas praias vigiadas 
1131 Intervenções (ex. picadas peixe aranha e ouriços / pequenas escoriações) 



Mortalidade nas Praias de Jurisdição Maritima 

Época Balnear 2007 

(01 de Junho a 30 de Setembro) 

Praias vigiadas (03)

Idade Sexo Nacionalidade Praia / Capitania Data CAUSA / Obs.  
51 M Inglesa P. D`El-Rey-Peniche 10Jun Doença súbita / z. Rebentação 

42 M Espanhola P. Martinhal- Lagos 22Jun Encontrado a boiar / desconhecida 

22 M Portuguesa P. Soltroia - Setúbal 29Ago Remoinhos 

      

Praias não vigiadas (10)

Idade Sexo Nacionalidade Praia / Capitania Data CAUSA / Obs.  
49 M Portuguesa P. Poço Cruz-Aveiro 07Jun Afogamento / correntes marítimas 

54 M Portuguesa P. Apúlia-Viana 10Jun Afogamento / passeava nas rochas

- M Desconhecida P. Nazaré-Nazaré 22Jun Desconhecida / encontrado a boiar 

54 M Suíço P. Baleal Peniche 25Jun Afogamento / C. Marítimas 

62 F Portuguesa P. Salgado-Narazé 01Jul Afogamento / C. Marítimas 

28 M Portuguesa P. Moinho- Sesimbra 11Ago Ao mergulhar bateu cab. Obstáculo 

49 M Portuguesa P. Grande Sintra 14Ago Afogamento / C. Marítimas 

43 M Portuguesa P. Fluvial - Mértola  29Ago Afogamento / C. Marítimas 

09 M Portuguesa P. Fluvial - Mértola 29Ago Afogamento / C. Marítimas 

52 M Portuguesa C. Caparica Almada 26Set Afogamento / Desconhecida 20h00 

Actividade operacional do ISN desenvolvida no ano de 2007:

1. Salvamentos efectuados por Nadadores Salvadores – 926 salvamentos 
2. Salvamentos do Projecto Seamaster praias não vigiadas – 64 salvamentos 
3. Projecto Fundação Vodafone motos salvamento marítimo – 101 salvamentos 
4. Projecto Fundação Vodafone “Talking SOS Mafra – 52 chamadas emergência 
5. Projecto Marinha – Samsung motos 4x4 salvamento – 17 salvamentos 
6. Buscas com sucesso de Crianças perdidas nas praias – 51 
7. Acções de sensibilização efectuadas pelo ISN – 159 
8. Cursos de Formação de nadadores salvadores efectuados pelo ISN – 96 
9. Formados – 1400 Nadadores Salvadores; 
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Kanecasurf –Volume 

 “Vendo o Rico surfar na sua prancha de 9m (30 pés!), eu vejo como é difícil 
surfar pranchas grandes.  
Depois dizem que quanto maior, mais fácil de usar.  
É claro que prancha maior flutua mais, então é mais fácil num primeiro momento, pra 
navegar, pra remar.  
Só que na onda, pra manobrar, ela trabalha contra, é dura, pesada, as linhas paralelas 
fazem a prancha seguir reto.  
Se você não tiver muita técnica, ela vai te derrubar, vai embicar, enfim, é um 
trambolho.” 
“Então, qual o tamanho ideal para as SUP?  
Hoje, acho que entre 10 e 9 pés.  
A medida mais importante nas SUP’s é a largura. A grande diferença entre uma SUP e 
uma prancha de surf, longboard ou shortboard, é que estas são regidas por leis de 
hidrodinâmica, enquanto que nas SUP’s também se aplica hidrostática. 
Claro, a SUP também tem que funcionar parada, porque se o cara não conseguir se 
manter em cima, como é que vai remar?  
Bom, na hidrostática, o comprimento não importa muito, mas sim o volume e a largura. 
Largura importa duplamente, porque influi no volume, e na estabilidade.  
Eu tenho estudado o volume com muita atenção, afinal, uma prancha de SUP que não 
flutua é o pior dos mundos.  
Para uma pessoa de uns 80 kgs, um volume confortável é 140litros. Acima disto, vai 
ficando muito confortável e dura.  
Abaixo de 130 litros, começa a ficar desconfortável.  
Eu consigo 150 litros facilmente numa 10 pés, então porque ir mais longe? 
O comprimento da prancha tem a ver com o tamanho das ondas que você vai pegar, 
ondas maiores pedem pranchas maiores, mesmo assim, o Tow-in tem demonstrado que 
não e bem assim.  
Largura demais dá estabilidade, mas também deixa a prancha dura.  
Largura de menos deixa a prancha instável.  
Tem um ponto certo, uma mistura certa.  
São estes pontos e estas misturas que devemos procurar agora, para fazer pranchas 
menores, estáveis e com boa flutuação.  
Qual o tamanho mínimo? Eu já chego a 9 pés com 135 litros. Podemos descer mais”.
  
 
Fonte: kanecasurfboards.blogspot.pt/2008/11/tamanho-x-volume-nas-pranchas-de-sup.html em 2008 

 

  



Resfreshboards – Reciclagem 

 

A bomba caiu na internet há pouco mais de uma semana quando a equipa da 
Refresh Boards revelou uma imagem com alguns dos blocos que anda a desenvolver. 
Eu não sei se todos os nossos leitores tiveram conhecimento desta novidade ou se na 
verdade estão minimamente a par com o que se vai passando no R&D (pesquisa e 
desenvolvimento) do bodyboard mundial. Seja como for, a mim pareceu-me pura 
inovação, algo que as grandes fábricas e marcas do bodyboard não apresentaram ao 
mercado até hoje. Além do mais é uma iniciativa verde que visa a reciclagem. Melhor 
ainda! Por esse motivo, pus-me à estrada e procurei saber mais junto de Barrela e do 
shaper Gato, as duas cabeças que estão por detrás do Recycle Core.   
 
Para começar, quanto tempo despenderam na pesquisa e desenvolvimento dos 
Recycle Core?  
A ideia de desenvolver o Recycle Core era um objetivo há muito desejado e a pesquisa 
foi relativamente pouco demorada. Contudo, o projeto de evolução ainda continua, 
seja para melhorar as qualidades do material, seja para reciclar o máximo de 
quantidade possível.  
 
De que material são feitos?  
O Recycle Core é feito a partir dos nossos blocos CELL, 2C e 3C core.   
 
Todos eles apresentam construções diferentes. De forma sucinta, querem explicar 
como se chegou à fórmula final?  
Sim, todos estes cinco blocos são combinações diferentes de forma a podermos testar 
as suas qualidades e durabilidade.  
 
A iniciativa está totalmente apoiada no conceito reciclagem, certo? 
Correto! O projeto do Recycle Core aparece, essencialmente, devido ao facto de existir 
muito desperdício na produção de pranchas de bodyboard. Aliás, como em todas as 
indústrias do planeta. Como se sabe, existem materiais que são reciclados, outros que 
apresentam custos muito elevados para se conseguir reciclar e outros há que não são 
possíveis reciclar. Nós, na Refresh, temos materiais que se inserem em todos os tipos 
referidos acima, por isso, achamos que devemos fazer a nossa parte e assim reciclamos 
todos os materiais que possam ser reaproveitados para produzir o novo bloco - o 
Recycle Core.  
 
Já testaram todos os blocos na sua plenitude? Que trazem eles de novo para o 
mercado? 
Como já dissemos, o projeto ainda está em desenvolvimento. Os blocos Recycle estão 
neste momento em teste com alguns dos nossos team riders, por isso, ainda é muito 
cedo para podermos fazer uma avaliação correta. De qualquer forma, até ao momento, 
a informação que temos recebido tem sido positiva. Os atletas que já têm pranchas 
neste novo bloco estão muito satisfeitos com o seu desempenho e performance. O 
Recycle Core tem o fator de ser o primeiro material reciclado a ser usado numa 
prancha de bodyboard. Nós, bodyboarders, que tanto gostamos de proteger a natureza 
e o planeta, podemos começar por este fator que por si só já é muito importante. Outro 
fator importante é a percentagem de material que usamos para produzir o Recycle 
Core. Neste momento o bloco é quase 90% de material reciclado. A nível de 
performance este novo bloco apresenta novas possibilidades para construir blocos que 



antes eram impossíveis. No entanto, agora podemos produzir o mesmo bloco com 
diferentes flexibilidades ao longo da prancha.  
 
Quando estarão disponíveis para comercialização e qual será o preço médio de uma 
prancha que tenha Recycle Core?  
De momento ainda estamos em fase de testes, mas acreditamos que em breve 
poderemos apresentar oficialmente o Recycle Core. Quanto a valores ainda não está 
nada determinado.  
 
Agora, mais do que nunca, inovar parece ser um objetivo bem real da Refresh Boards. 
Que outras ideias visam colocar em prática?  
A inovação é dos fatores indispensável da Refresh Boards. Outras ideias só serão 
reveladas quando tivermos certezas, ou seja, quando os projetos tiverem fiabilidade 
para serem produzidos.   
 
 
Fonte: www.vert-mag.com/noticia/industria/2826/refresh-inova-com-recycle-core.html em 2013 
 

  



Turismo de Portugal  

Importância do surf para o turismo em Portugal 

“Os turistas que marcaram presença no Mundial de Surf Rip Curl Pro 2010, que 
se realizou em Peniche há dois anos, contribuíram com mais de sete milhões de euros 
para a economia local. A conclusão é de um estudo elaborado pela Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche (E.S.T.T.M.).  

O estudo, baseado em inquéritos realizados ao público durante os dias do evento na 
edição de 2010 e em cálculos médios do valor diário gasto pro cada um, estima que as 
120 mil pessoas que assistiram à prova tenham deixado em Peniche 7,1 milhões de 
euros. 

De acordo com os investigadores da E.S.T.T.M., 73% dos espetadores da prova foram 
portugueses e 23% estrangeiros. Entre os turistas nacionais, Lisboa contribuiu com mais 
de 47,3% do público e Leiria com 33% e os estrangeiros chegaram, principalmente, de 
Espanha (23%), Reino Unido (17%, Alemanha (13%) e França (9%). 

A maioria dos espetadores tinha entre 18 e 24 anos ou entre 25 e 34 anos e possuía 
qualificações ao nível do ensino secundário e do ensino superior, praticando desportos 
de ondas, em especial o surf.  

  
Durante o evento, concluiu a investigação, grande parte do público usou a residência 
habitual nos dias em que assistiu às provas, embora alguns tenham alugado casa 
(23%), outros ficado em hotéis (20%), numa segunda residência (18%), em casa de 
amigos ou familiares (16%), parques de campismo (9%), autocaravanas (7%) ou surf 
camps (6%), uma espécie de alojamento destinada a surfistas. 
  
Segundo o estudo da E.S.T.T.M., o público permaneceu em média cinco dias em 
Peniche e terá gasto cerca de 189 euros diários por pessoa. Ao todo, estima o relatório, 
foram gastos cerca de quatro milhões de euros entre alojamento (31,7%), transportes 
(26,3%) e alimentação (11%), se multiplicarem as 120 mil pessoas pelo número 
médio de dias que assistiram à prova e pelo gasto diário feito por cada uma. 
  
A estes quatro milhões juntam-se as despesas da organização do campeonato e da 
imprensa, que elevam o valor para 7,1 milhões de euros.  
  
Entre os aspetos mais valorizados de Peniche estiveram a diversidade de ondas e locais 
para surfar, a cultura do surf, a altura média das ondas e a paisagem natural, ao passo 
que a temperatura da água, a falta de infraestruturas de apoio no local da prova e o 
estado dos acessos às praias foram os pontos negativos mais mencionados”. 
 
Fonte:boasnoticias.sapo.pt/noticias_Surf-Mundial-gerou-7-milh%C3%B5es-para-a-economia-
local_12884.html em 2012 

  



Turista que não encontra ondas recebe viagem grátis  

“Aproveitando a edição do Rip Curl Pro, o Turismo de Portugal acaba de lançar 
uma campanha dirigida aos turistas internacionais amantes do surf que garante ondas 
de qualidade. Se, por uma qualquer razão, o surfista não encontrar ondas na sua 
estadia, ganha uma nova viagem a Portugal.  
  
A campanha, que decorre até Dezembro de 2012, é válida se os surfistas não 
encontrarem, durante três dias seguidos, ondas com mais de 0,5 metros nas 28 praias 
portuguesas selecionadas e pretende promover o país como destino único na Europa 
que junta as melhores ondas a outros fatores envolventes como a gastronomia, as 
pessoas, a paisagem e a hotelaria. 

 
O Turismo de Portugal promove assim o destino junto de públicos-alvo bem definidos e 
respondendo aos seus interesses específicos. Neste caso, os surfistas, sendo a 
comunicação feita nos seus canais de eleição: a internet e os media sociais.  
  
Portugal é um destino de excelência para os surfistas porque tem o maior número de 
'spots' de surf, a curta distância uns dos outros. Ou seja, em Portugal, para quem quer 
fazer surf, há (quase) sempre ondas garantidas.”  
  
Portugal.e.o.surf.  
 
A onda nacional de 30 metros surfada por Garret McNamara, em 2011, na praia do 
Norte, na Nazaré, catapultou a fama de Portugal a nível internacional como destino de 
surf. A onda da Nazaré entrou para a história como a maior onda de sempre alguma 
vez surfada.  
  
O Rip Curl Pro, o mais importante evento de surf em Portugal, que terminou esta sexta-
feira na Praia Supertubos, em Peniche, é uma etapa do circuito mundial que põe a 
competir os melhores surfistas do mundo. Em 2011, o Rip Curl Pro teve um retorno 
mediático de 12,3 milhões de euros e o site da prova contabilizou 9,5 milhões de 
visualizações. 
  
A Ericeira foi também classificada como Reserva Mundial de Surf pela associação Save 
the Waves, tornando-se na primeira na Europa e a segunda no mundo (a seguir a 
Malibu).” 

Fonte:boasnoticias.sapo.pt/noticias_Turista-que-n%C3%A3o-encontrar-ondas-recebe-viagem-
gr%C3%A1tis_13102.html em 2012 
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