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Resumo  

O deslize após partidas e viragens assume um papel determinante no 

rendimento final numa prova de natação, sendo importante optimizar ao máximo 

esta fase. Há muito tempo que a investigação em natação pura desportiva se tem 

preocupado em estudar o arrasto hidrodinâmico (D) em várias posições de 

deslize, uma vez que um pequeno decréscimo nos valores do D pode levar a 

melhorias significativas na performance do nadador. O arrasto hidrodinâmico pode 

ser determinado em duas grandes situações: arrasto passivo (Dp) e arrasto activo 

(Da). 

O objectivo deste estudo consistiu na análise e comparação da força de 

arrasto hidrodinâmico passivo, na fase de deslize em quatro técnicas de viragens 

de Crol (A - rolamento dorsal, o toque lateral, impulso com rotação e deslize 

frontal; B - rolamento dorsal, o toque dorsal, impulso com rotação e deslize frontal; 

C - rolamento dorsal, o toque lateral, impulso lateral e deslize com rotação; D - 

rolamento lateral, toque lateral, impulso com rotação e deslize frontal).  

Foram avaliados três nadadores e vinte viragens. A força de arrasto 

hidrodinâmico foi determinada através da análise das imagens recolhidas por 

diferentes câmaras (cinemetria) e da curva representativa da velocidade 

instantânea do nadador (velocidade do centro de gravidade determinada em 3D). 

Analisando as viragens de um mesmo nadador, encontrámos um intervalo de 

velocidade comum a todas elas, podendo assim compará-las. A força do arrasto 

passivo foi calculada por dinâmica inversa utilizando a equação: F= m*∆v/∆t, onde 

m representa a massa do nadador, ∆v representa a variação da velocidade e ∆t a 

variação do tempo entre os momentos inicial e final de deslize considerados.  

Como a amostra total era mais alargada (10 nadadores e 72 viragens), 

resolvemos utiliza-la para o mesmo efeito, mas empregando um método diferente. 

Assim, e utilizando a mesma equação, foram utilizados os valores da velocidade 

no instante do início e do final do deslize, assim como o tempo nesses mesmos 

instantes. Depois dividimos as viragens em quatro grupos, encontrados a partir do 

valor médio de velocidade inicial, de acordo com a velocidade inicial que cada 
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viragem apresenta. Para o tratamento estatístico dos dados realizamos o teste 

ANOVA. 

 Os resultados obtidos permitem concluir que na amostra reduzida (3 

nadadores e 20 viragens) não existem diferenças estatisticamente significativas 

das médias dos valores da força de arrasto hidrodinâmico entre as viragens A, B, 

C e D e que na amostra total (10 nadadores e 72 viragens) também não existem 

diferenças estatisticamente significativas das médias dos valores da força de 

arrasto hidrodinâmico entre as viragens A, B, C e D nos diferentes grupos de 

velocidade inicial do deslize. 
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Abstract 

 

Glide, after several starts and turns, assumes a determinant role in the final 

result of a swimming competition and asks for an optimization. It has been a long 

time since pure swimming investigation is concerned about the study of 

hydrodynamic drag (D) in different glide positions, because any small decrease in 

D values may lead to a significant improvement of a swimmer’s performance. 

Hydrodynamic glide can be determined in two major situations: passive drag (Dp) 

and active drag (Da). 

 The purpose of the present study consisted in the analysis and comparison 

of the hydrodynamic drag strength, in the glide phase occurring in four techniques 

crawl turns (A – back turn, side touch, impulse with rotation and frontal glide; B – 

back turn, back touch, impulse with rotation and frontal glide; C – back turn, side 

touch, side impulse and glide with rotation; D – side turn, side touch, impulse with 

rotation and frontal glide). 

 Three swimmers have been evaluated and twenty of their turns. 

Hydrodynamic drag strength was determined through the analysis of the chosen 

cameras pictures (cinemetrics) and from the representative curve of the instant 

swimmer speed (gravitational centre speed in 3D). Taking into account the same 

swimmer’s turns, there has been found a speed break which is common in all of 

them, making them comparable. Passive drag strength has been calculated 

through inverse dynamic using the equation: F= m*∆v/∆t; m stands for the 

swimmer’s mass, ∆v stands for the speed variation and ∆t for time variation 

between both the starting and the ending moments of the considered drag. 

As the total sample was wider (10 swimmers and 72 turns), it was used for 

the same effect, but using a different method. Using the same equation, speed 

values have been used in the starting and the ending drag instants and also the 

time in those same instants. Then, turns have been divided into four groups, found 

in the average value of the starting speed, according to the starting speed 
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presented by each turn. ANOVA test has been used to allow the statistic study of 

the values (dados) 

The final results lead us into the following conclusion: in the small sample 

(three swimmers and ten turns) there are no statistically significant differences in 

the hydrodynamic drag strength average values between turns A, B, C and D and 

in the total sample (10 simmers and 72 turns) there are no statistically significant 

differences in the hydrodynamic drag strength average values between turns A, B, 

C and D in the different groups of the drag starting speed. 
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1. Introdução  

 

Um dos propósitos dos nadadores, em situação competitiva, é o de 

atingirem elevadas velocidades. Assim sendo, a performance de um nadador pode 

ser medida pelo tempo gasto para percorrer uma determinada distância. O tempo 

total de uma prova de natação é o resultado da soma dos tempos de partida, 

nado, viragem e chegada (Haljand, 1998). De acordo com o mesmo autor, o 

tempo de viragem pode ser decomposto em aproximação, rotação, impulso, 

deslize e retoma do nado. O que por sua vez e segundo Maglischo (1999) pode 

influenciar o tempo total de prova de um nadador, num percentual de 20% a 38%. 

Vilas-Boas (2001), refere que para que um nadador se desloque no meio 

aquático de forma continuada tem de ser capaz de produzir uma força propulsiva 

de intensidade pelo menos igual à força de arrasto hidrodinâmico. Neste contexto, 

a performance do nadador não depende apenas da sua habilidade propulsiva 

mas, também, da sua capacidade para reduzir ao mínimo as forças de arrasto 

durante o nado (Chatard et al, 1990).  

O arrasto hidrodinâmico é uma força externa que actua sobre o corpo do 

nadador, com a mesma direcção e com sentido oposto ao deslocamento, pelo 

que, quanto menor for a sua intensidade, maior será a velocidade de 

deslocamento (Vilas-Boas, 1997). Para Vilas-Boas et al (2001) a determinação 

deste distinguem-se fundamentalmente duas categorias de método: arrasto 

passivo (Dp) e activo (Da), consoante se considere o nadador numa posição fixa 

ou a realizar um movimento activo. O nosso estudo centra-se no arrasto passivo. 

 Os primeiros estudos na determinação do arrasto hidrodinâmico, 

consistiriam na sua determinação enquanto arrasto passivo. Neste sentido, a 

posição de decúbito ventral com os membros superiores (MS) estendidos à frente 

foi estudada por diversos autores. Em contrapartida a posição de decúbito dorsal 

foi menos estudada (Lyttle 2000b). 

O nosso estudo centra-se no deslize após a viragem, e este deve ser 

efectuado na posição mais hidrodinâmica possível, diminuindo o arrasto e 
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permitindo assim conservar a velocidade que foi adquirida na impulsão (Maglischo 

1993, Guimarães e Hay, 1985 cit. Fernandes et al., 2002). Para tal e segundo 

Maglischo (1993), o corpo do nadador deve estar totalmente em extensão, com a 

cabeça entre os membros superiores (MS) e o olhar dirigido para baixo. Os MS 

devem estar juntos e em extensão, procurando colocar uma mão sobre a outra. 

Este estudo pretende analisar e comparar a força de arrasto hidrodinâmico, 

na fase de deslize em quatro técnicas de viragens de Crol (A - rolamento dorsal, o 

toque lateral, impulso com rotação e deslize frontal; B - rolamento dorsal, o toque 

dorsal, impulso com rotação e deslize frontal; C - rolamento dorsal, o toque lateral, 

impulso lateral e deslize com rotação; D - rolamento lateral, toque lateral, impulso 

com rotação e deslize frontal).  

Assim, primeiramente, realizaremos uma breve revisão da literatura onde 

pretendemos apurar o estado do conhecimento nesta área e, de seguida, 

apresentaremos o problema do nosso estudo, bem como a definição dos seus 

objectivos. Após a descrição do material e métodos utilizados, passaremos à 

apresentação e à discussão dos resultados obtidos, confrontando-os entre si e 

com os resultados da literatura. Por fim, serão sintetizadas as principais 

conclusões. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1. Arrasto Hidrodinâmico 
 
 

Quando um nadador se desloca na água, o seu corpo sofre uma força 

frenadora devido à resistência que aquela proporciona (Toussaint et al., 2000). A 

progressão na água depende da interacção de forças propulsivas e resistivas que 

actuam no corpo do nadador a uma dada velocidade (Sanders et al., 2001).  

 Vilas-Boas (1997a) caracteriza essa força (D) como sendo externa, que 

actua sobre o corpo do nadador, com a mesma direcção mas com sentido oposto 

ao seu vector de deslocamento, sendo assim, quanto menor for a sua intensidade, 

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

mantiverem constantes.  

 Segundo o mesmo autor (Vilas-Boas et al., 2001), para que um nadador se 

desloque no meio aquático é necessário que, a cada momento, produza uma força 

propulsiva de intensidade pelo menos igual à da força de arrasto hidrodinâmico. 

A intensidade de D depende de um conjunto de factores, dos quais se 

destacam quatro grandes categorias: (1) as características morfológicas do 

sujeito, (2) as características dos equipamentos desportivos (óculos, toucas e 

fatos), (3) as características físicas do meio e (4) a técnica de nado propriamente 

dita (Vilas-Boas, 1997). 

O arrasto de um nadador pode ser calculado pela seguinte equação: 

 

                                                2

2
1 vSCD D ρ=                                               

 

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

v a velocidade de deslocamento e (S) a área de secção máxima do corpo 

transversal à direcção da força. 
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A secção transversal máxima (S) ao vector de D é um dos factores 

determinantes do arrasto hidrodinâmico que assume especial importância em 

biomecânica da natação, nomeadamente na correcção da técnica de nado.  

No caso do arrasto hidrodinâmico, S corresponde na sua maioria à área de 

projecção do corpo no seu plano frontal (Figura 1) e pode ser agravado por faltas 

técnicas como: (1) A acentuada obliquação do corpo em imersão, com os MI em 

posição mais profunda que o tronco – Desalinhamento Horizontal – poderá ser 

consequência da manutenção da cabeça em extensão nas técnicas ventrais, ou 

flexão na técnica de costas, (2) A entrada cruzada dos MS na água após a 

recuperação – Desalinhamento Lateral (Vilas-Boas, 1997). 

 
Figura 1: Representação esquemática da área de secção máxima do nadador em deslize ventral, 

identificada no seu plano transverso em relação à direcção da aplicação de D, oposta à direcção 

de aplicação da força (adaptado de Clarys, 1979) 

 

O coeficiente de arrasto do corpo ( DC ), é uma grandeza adimensional que, 

ao depender dos números de Strouhal, Froude, Euler e Reynolds, expõe a 

dependência da força relativamente às variáveis independentes (massa volúmica 

da água – ρ  –, velocidade – V –, secção transversal máxima – S), sendo por sua 

vez função do comprimento do corpo ( l ), de ( ρ ), de (v), da pressão (p), da 

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

e orientação do corpo relativamente às direcções de deslocamento (Fédiaevski et 

al., 1979). 
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2.1.1 Arrasto de pressão, arrasto de onda e arrasto  de fricção 

 

Durante o nado, os nadadores enfrentam três categorias de arrasto: arrasto 

de pressão, arrasto de onda e arrasto de fricção (Toussaint et al., 1990). 

 

2.1.1.1 Arrasto de pressão 

 

De acordo com Sanders et al. (2001), um fluído que passa ao longo do 

corpo de um nadador, pode separar-se num certo ponto dependendo da forma, 

tamanho e velocidade do nadador. Este ponto designa-se por ponto de separação 

e poderá dar origem a uma esteira (Clarys, 1979).Assim, podem-se gerar 

diferenças de pressão entre a parte anterior do nadador (ponto ou região de 

estagnação – zona de altas pressões) e a porção posterior deste (esteira - zona 

de elevada vorticidade traduzindo-se numa zona de baixas pressões), que 

resultam na criação de forças denominadas arrasto de pressão (Vilas-Boas, 

1997a). 

Segundo Sanders et al. (2001), para minimizar este tipo de arrasto o 

nadador deverá manter uma posição corporal o mais alinhada possível enquanto 

se desloca na água – posição hidrodinâmica. Para Vilas-Boas (1997) a forma mais 

hidrodinâmica é a forma de uma gota de água.  

 

2.1.1.2 Arrasto de onda 

 

O corpo do nadador ao deslocar-se na superfície de separação da água e 

do ar, dois meios fluidos com densidades diferentes, provoca perturbações dessa 

superfície, que se traduzem numa oscilação de partículas em torno da sua posição 

de equilíbrio (Vilas-Boas, 1997a). Essa oscilação das partículas da água em torno 

do seu ponto de equilíbrio na superfície da água é o que causa o arrasto de onda 

(Maglischo, 1993).  
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Os vários pontos de pressão do corpo do nadador, causam alterações na 

pressão hidrodinâmica. Como cada ponto cria o seu próprio sistema de ondas, 

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

é caracterizada por rápidos incrementos dos valores de pressão ao nível da 

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

pés (onda posterior) (Clarys, 1979). 

A energia necessária para a formação de um sistema total de ondas é 

transferida para a massa líquida pelo movimento do corpo. Este processo de 

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

(Clarys,1979). 

Sanders et al. (2001) salientam o facto de movimentos verticais acentuados 

aumentarem o arrasto de onda, como por exemplo, “voar” para fora de água em 

mariposa. Qualquer acção que produza uma força não orientada no eixo 

longitudinal do corpo, na direcção de nado, irá provocar movimentos laterais 

(rotacionais) do corpo, ancas ou pernas, a não ser que o movimento seja 

compensado por outra acção. A anatomia humana não permite que todas as 

forças se desenrolem neste eixo; no entanto, alguns nadadores apresentam 

técnicas que lhes permitem minimizar estes movimentos laterais, mais do que 

outros. Quando os movimentos verticais e laterais são maiores do que o 

necessário, a performance é limitada por um excessivo arrasto de onda. 

Segundo Toussaint (2002), o arrasto de onda torna-se negligenciável a 

profundidades três vezes superiores ao diâmetro do objecto mergulhado na água 

(Figura 2). À superfície, o arrasto total aumenta consideravelmente devido ao 

arrasto de onda. 
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Figura 2. Efeito da profundidade no arrasto total (adaptado de Toussaint, 2002)  

 

2.1.1.3. Arrasto de Fricção 

 

O arrasto de fricção é o resultado da fricção entre a água e a superfície do 

corpo em movimento e aumenta de forma linear com o aumento da velocidade de 

nado (Rushall et al., 1994). 

A magnitude do arrasto de fricção depende da velocidade do fluído 

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

superfície (Toussaint, 2002). Quanto mais viscoso for o líquido, mais turbulento o 

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

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

hidrodinâmico (Vilas-Boas, 1997). 

Chatard et al. (1990) encontraram correlações positivas entre a intensidade 

da força de arrasto hidrodinâmico e a superfície corporal, ao avaliarem um 

nadador em posição de deslize ventral. Contudo, Clarys (1979) afirma que face à 

elevada percentagem dos valores de arrasto de pressão, o arrasto de fricção é 

desprezável em natação, uma vez que o escoamento da água, em torno do corpo 

do nadador, é quase sempre turbulento. 

Independentemente da maior ou menor expressão do arrasto de fricção na 

determinação do arrasto total, a que se sujeita um nadador, torna-se sempre 

justificável garantir a sua minimização (Vilas-Boas 1997). 
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2.2. Avaliação da Força de Arrasto Hidrodinâmico 

 

Desde há muito que se procura avaliar a intensidade de D em nadadores, 

mas a complexidade da tarefa determinou que se fossem desenvolvendo 

métodos, ou muito distantes das situações de nado, ou que implicavam 

procedimentos complexos e morosos que envolviam equipamentos delicados e de 

grande custo e sofisticação (Vilas-Boas, 2001a).  

A determinação objectiva da intensidade da força de D tem como objectivo 

fundamental clarificar, quando conjugado com outros parâmetros, o problema da 

natureza do próprio arrasto (Alley, 1952).  

Para além deste objectivo, a determinação de D tornou-se necessária, em 

natação, para a determinação do trabalho mecânico externo propulsivo, a potência 

mecânica e cálculo da a eficiência propulsiva (Barbosa, 2001). 

Na literatura distinguem-se, fundamentalmente, duas grandes categorias de 

arrasto: o arrasto passivo e o arrasto activo (Vilas-Boas et al., 2001). 

 

2.2.1. Arrasto Activo 

 

De acordo com Lyttle (2000b), o arrasto activo (Da) é o resultado de um 

movimento activo criado pelo nadador, como por exemplo durante um batimento 

de pernas. 

Visto que o nosso estudo não se baseia nesta categoria de arrasto, apenas 

apresentamos a sua definição. 

 

2.2.2. Arrasto Passivo 

 

Segundo Lyttle (2000b), o arrasto passivo (Dp) resulta do movimento de um 

corpo rígido pela água. Este arrasto é produzido durante um deslize, onde o 

nadador se encontra numa posição fixa.  
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Assim, os primeiros estudos neste domínio consistiram na determinação de 

D rebocando os nadadores (Toussaint et al. 2004) de forma mais ou menos 

criativa. Dubois-Reymond (1905) rebocou pessoas na parte de trás de um barco a 

remos medindo a resistência com um dinamómetro. Liljestrand and Stenstrom 

(1919) mediram a resistência rebocando nadadores através de um guindaste na 

margem. 

De acordo com uma revisão feita por Lyttle (2000b) a posição de decúbito 

ventral com os membros superiores estendidos à frente foi aquela onde Dp foi 

mais estudado. Em contrapartida Dp em decúbito dorsal foi menos estudado. Os 

valores de Dp em decúbito ventral revelaram-se inferiores aos obtidos em decúbito 

dorsal. 

Chatard et al., (1990) demonstraram que Dp depende da posição do corpo 

(ventral, dorsal ou lateral) e da posição da cabeça (cima ou abaixo de água). 

Segundo o mesmo autor Dp é considerado um bom indicador da aptidão para o 

deslize. O interesse no Dp é justificado, pelo facto, da fase de deslize representar 

uma importante componente da performance em natação (Lyttle, 2000b), pelo que 

a determinação do arrasto passivamente, isto é, rebocando o corpo do nadador 

pela superfície da água, pode ser considerado um indicador significativo da 

performance em natação. 

Para a calcular o arrasto hidrodinâmico do nadador é necessário recorrer a 

métodos utilizados pela biomecânica para abordar as diversas formas de 

movimento. Esses métodos são: Antropometria, Cinemetria, Dinamometria e 

Electromiografia (Baumann, 1995 cit. Amadio, 1996).  

No nosso estudo apenas vamos utilizar a Cinemetria. Esta consiste num 

conjunto de métodos que procuram medir e registar os parâmetros cinemáticos do 

movimento (Lima et al, 2006). 

 Segundo o mesmo autor, nos processos de análise cinemática, 

encontramos os estudos bidimensionais e os tridimensionais, existindo vantagens 

e desvantagens na sua utilização de cada um deles. 
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  Quanto à natação pura desportiva, Lima et al, (2006) referem que os 

estudos cinemáticos centram-se essencialmente nas questões relacionadas com 

as variações da velocidade de nado por ciclo gestual, a aceleração de diversos 

segmentos corporais e do centro de gravidade, a trajectória dos movimentos e a 

velocidade de deslocamento. 

O arrasto passivo poderá, ser determinado, calculando a força necessária 

para rebocar um nadador a uma dada velocidade numa dada posição. Poderá ser 

calculado através da modelação da curva de desaceleração do nadador após 

impulso na parede seguido de deslize (em posição hidrodinâmica ou outra) (Vilas-

Boas, 1997b). Neste segundo caso, podemos recorrer a: (1) “Swim meters” por 

cabo (Lima et al, 2006); (2) “Swim Speed Recorders” (Atha, 1990); (3) Foto-

optometria com as luzes tracejadas intermitentes (Vilas-Boas, 1993); (4) 

Processamento de imagens de vídeo ou filme. 

No nosso estudo recorremos ao processamento de imagens de vídeo, onde 

se pode ter acesso a dados relativos à velocidade instantânea dos nadadores ao 

mesmo tempo que acedemos às imagens de cada instante. 

 

2.2.3. Arrasto activo vs arrasto passivo 

 

A controvérsia do arrasto passivo e arrasto activo na NPD tem sido 

discutida há muitos anos na literatura. 

Os estudos mais antigos, que envolviam o cálculo indirecto de Da, 

baseados nas alterações de consumo de oxigénio, revelavam que o arrasto activo 

era cerca de uma vez e meia a três vezes superior ao arrasto passivo (Lyttle, 

2000b). Mas, mais recentemente, com o desenvolvimento dos métodos directos 

de avaliação de Da essa superioridade veio a reduzir-se (Kolmogorov et al.,1997). 

De acordo com Clarys (1979) as dimensões e forma do corpo do nadador 

influenciam Dp, mas não Da, levando-o a concluir que a técnica biomecânica de 

nado exerce a maior parte da influência no arrasto. Deste modo, um arrasto activo 

reduzido ou elevado é maioritariamente determinado por uma correcta ou 
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incorrecta técnica de nado. Por sua vez, Kolmogorov e Duplishcheva (1992) 

caracterizam como paradoxais os resultados obtidos no seu estudo, uma vez que 

o arrasto activo se mostrou inferior ao arrasto passivo, nas diferentes técnicas de 

nado, excepto em bruços. 

Vilas-Boas et al. (2001) obtiveram um Da superior nos nadadores 

comparativamente com as nadadoras, obtendo, igualmente, valores de Coeficiente 

de arrasto activo DaC  superiores em nadadores pré juniores relativamente às 

nadadoras do mesmo escalão, não variando com o escalão etário e nível 

desportivo. 

Quanto ao arrasto passivo, Havriluk (2004) não encontrou, diferenças entre 

géneros relativamente aos valores de coeficiente de arrasto passivo, apesar dos 

nadadores serem mais volumosos do que as nadadoras. O mesmo autor refere 

que os nadadores de elevada performance, apresentam coeficientes de arrasto 

passivo inferiores comparativamente com nadadores de nível médio e inferior. 

Enquanto que o arrasto activo está mais direccionado para as mudanças da 

posição do corpo durante o nado, o arrasto passivo pode estar mais relacionado 

com a fase de deslize em natação (Lyttle, 2000b) 

 

2.3. Viragem no estilo de nado livre 

 
A viragem no estilo de nado livre foi evoluindo devido à alteração das 

normas da FINA, que deixaram de exigir o toque com a mão na parede durante a 

viragem (Lyttle e Benjanuvatra, 2000) levando à viragem actualmente utilizada de 

rolamento ventral.  

A performance de um nadador pode ser medida pelo tempo gasto para 

percorrer uma determinada distância. O tempo total de uma prova de natação é o 

resultado da soma dos tempos de partida, nado, viragem e chegada (Haljand, 

1998). Segundo o mesmo autor o tempo de viragem pode ser decomposto em 

aproximação, rotação, impulso, deslize e retoma do nado. Pereira et al. (2006) 
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afirma que a melhor forma de observação e análise da viragem é dividi-la por 

fases: aproximação, rolamento, apoio, impulso e deslize. 

Vamos analisar as viragens do nosso estudo seguindo a divisão das fases 

como Pereira et al. (2006). 

Segundo Maglischo (1999) o tempo de viragem pode influenciar o tempo 

total de prova de um nadador, num percentual de 20% a 38%. Ainda segundo 

Maghischo (1993), a técnica de viragem é tida como uma técnica muito 

importante, o seu aperfeiçoamento pode permitir melhorias em média de 0,2s por 

percurso, o que se poderá traduzir em 11,6s numa prova de 1500m. 

De acordo com Catteau e Garoff (1977), uma viragem tecnicamente bem 

executada representa para um nadador uma vantagem cronométrica e Machado 

(1995) acrescenta que uma viragem mal executada pode ser um erro 

irrecuperável. Assim sendo, na opinião de Navarro (1990), a capacidade de virar 

rápido e eficientemente é um requisito imprescindível para alcançar o êxito numa 

prova de natação. 

Após a aproximação, e segundo Maglischo (1999), a rotação vai culminar 

com o contacto na parede a cerca de 40cm de profundidade, para evitar a 

turbulência na superfície no momento do deslize. Neste momento o corpo irá 

colocar-se já numa posição favorável à realização do impulso, sobrepondo as 

mãos à frente e colocando a cabeça entre os MS, horizontalmente.  

 Na fase de impulsão e reinício do nado o movimento de rotação lateral do 

tronco e cabeça transforma-se num movimento de translação horizontal e num 

movimento de rotação de 90º sobre o eixo longitudinal. No caso do apoio na 

parede ter sido em decúbito lateral este movimento de rotação já se encontra 

realizado. Esta rotação permite que no momento de perda de contacto com a 

parede, estejam já cumpridos 45º da rotação e o nadador se encontre em decúbito 

lateral. A restante metade do movimento de rotação é realizada durante a fase de 

deslize subaquático. O impulso deverá ser rápido e forte e com o nadador na 

posição mais hidrodinâmica possível (Fernandes e Vilas-Boas, 2001). 
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2.3.1. Deslize  

 

 O deslize deve ser efectuado na posição mais hidrodinâmica possível, 

diminuindo o arrasto e permitindo assim conservar a velocidade que foi adquirida 

na impulsão (Maglischo 1993, Guimarães e Hay, 1985 cit. Fernandes et al., 2002). 

Segundo Maglischo (1993), o corpo do nadador deve estar totalmente em 

extensão, com a cabeça entre os membros superiores (MS) e o olhar dirigido para 

baixo. Os MS devem estar juntos e em extensão, procurando colocar uma mão 

sobre a outra. 

 Segundo Vilas-Boas (1997) quanto maior for o comprimento total do corpo 

do nadador menor será o arrasto hidrodinâmico. Sanders (2001 cit. Fernandes et 

al, 2002) refere ainda que os nadadores mais longilíneos têm vantagens 

hidrodinâmicas, isso permite-lhes reduzir o arrasto e aumentar a propulsão. 

Fernandes et al (2002) refere que após as viragens, observam-se algumas 

diferenças na posição assumida pelos os nadadores após a impulsão da parede, 

alguns executam o deslize (ou pelo menos uma parte dele) numa posição lateral. 

Lyttle et al. (2000 cit. Fernandes et al, 2002) referem que não parecem existir 

diferenças entre a realização do deslize na posição ventral ou na posição lateral, 

assim sendo não haverá vantagem de uma técnica relativamente à outra. 

Outra das formas, de executar o deslize e a correspondente acção dos MI é 

na posição dorsal: após o contacto com a parede, o nadador faz o impulso na 

posição dorsal, passando depois pela posição lateral, terminando na posição 

ventral, para reiniciar o nado. Esta rotação do corpo sobre o eixo longitudinal 

durante o deslize permitiria “poupar” tempo a realizar essa rotação no final da 

viragem propriamente dita (cf. Johnson, 2002 cit. Fernandes et al, 2002). 
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3. Objectivos e Hipóteses 

 

3.1. Objectivos 

 

Objectivo geral: analisar e comparar a força de arrasto hidrodinâmico, na 

fase de deslize em quatro técnicas de viragens de Crol. 

 

Objectivos específicos:  

• Identificar os valores da força de arrasto hidrodinâmico, na fase de 

deslize, em quatro tipos de viragem do nado livre (A, B, C e D); 

• Identificar a existência de diferenças estatisticamente significativas na 

média da força de arrasto hidrodinâmico, na fase de deslize, nos 

quatro tipos de viragem do nado livre utilizados neste estudo (A, B, C, 

D); 

 

 

3.2. Hipóteses 

 

No nosso estudo pretendemos verificar as seguintes hipóteses: 

• Existem diferenças estatisticamente significativas na média da força 

de arrasto hidrodinâmico, na fase de deslize, nos quatro tipos de 

viragem; 

• Não existem diferenças estatisticamente significativas na média da 

força de arrasto hidrodinâmico, na fase de deslize, nos quatro tipos 

de viragem; 
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4. Material e Métodos  

 

4.1. Caracterização da Amostra 

 
Duma amostra total de dez nadadores e setenta e duas viragens, apenas 

conseguimos utilizar uma amostra reduzida de três nadadores e vinte viragens 

para identificar a existência de diferenças estatisticamente significativas dos 

valores da força de arrasto hidrodinâmico, na fase de deslize, entre as diferentes 

viragens utilizadas neste estudo. 

Como a amostra total era mais alargada, resolvemos utiliza-la para o 

mesmo efeito, mas empregando um método diferente.  

A amostra total é de dez nadadores, seis do sexo masculino e quatro do 

sexo feminino, com idades compreendidas entre os 15 e os 22 anos. Apresentam 

uma massa corporal média de 72.28 +/- 11.4kg e uma altura média de  1.74 +/- 

0.09 m (quadro 1). 

 
Quadro 1: Caracterização dos nadadores da amostra. 

Nadador Sexo Idade Escalão Altura Peso Especialidade Categoria 
Viragem 
Natural 

1 M 20  Sénior 1.80 77.3 Costas/Estilos Internacional C 

2 M 17 Júnior  1,76 62.1 Bruços  Nacional B  

3 M 21 Sénior 1.71 70.6 Bruços Internacional A 

4  M 19 Sénior 1.95 82,5 400 L Nacional B 

5 M 16 Juvenil 1.75 56,3 Mariposa Nacional A 

6 M 22 Sénior 1.82 84.9 Velocista (B/L) Nacional D 

7 F 15 Júnior 1.66 50.2 Costas Nacional B 

8 F 18 Sénior 1.70 64.9 Livres Regional D 

9 F 15 Júnior 1.65 72.1 Bruços Regional D 

10 F 22 Sénior 1.63 61.6 Livres Nacional A 
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4.2. Classificação das técnicas de viragem 

 
 A partir do estudo epidemiológico de Pereira et al. (2006) que analisou 256 

viragens nas finais e semi-finais em Jogos Olímpicos e Campeonatos do Mundo, 

foram seleccionadas as 4 técnicas de viragem mais utilizadas pelos melhores 

nadadores do mundo. As viragens foram classificadas a partir das diferentes 

acções executadas numa sequência de fases: rolamento, apoio, impulso e deslize.   

 O rolamento caracteriza-se pela sequência de movimentos desde a entrada 

da mão na água, até à última braçada antes da viragem, seguida da flexão da 

cabeça e do tronco, pela passagem aérea dos MI sobre o corpo do nadador, 

finalizando com o toque dos pés na parede da piscina. As variantes encontradas 

na técnica de rolamento foram dorsal e lateral. O rolamento dorsal é caracterizado 

pela passagem dos MI por cima da cabeça do nadador sobre o eixo transverso do 

quadril, sendo o movimento paralelo à linha da superfície da água, o lateral, pela 

passagem dos MI sobre um dos ombros do nadador, num plano inclinado em 

relação à linha da água, com os MI passando lateralmente sobre o nadador.  

 Relativamente ao toque na parede, as viragens são classificadas pela 

posição de apoio dos pés. Fazendo uma analogia aos ponteiros de um relógio, 

dividiu-se um circulo imaginário na parede da piscina em seis partes e determinou-

se que os pés colocados na parede entre as posições de 10 às 2 horas indicavam 

uma posição dorsal, de 8 às 10 horas e de 2 às 4 horas posição lateral e entre 4 e 

8 horas posição facial. 

 
Figura 3: Relógio de posições 
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Quanto ao impulso, este é caracterizado pela orientação dos ombros do 

nadador durante o movimento de extensão dos MI, respeitando os mesmos 

critérios usados no apoio dos pés na parede, acrescidos de mais um aspecto: a 

rotação do corpo sobre o eixo longitudinal. 

 O deslize foi caracterizado como sendo o deslocamento do nadador após a 

perda do contacto com a parede, até ao momento mais profundo do primeiro 

batimento de pernas, podendo ser lateral, com rotação e de frente, usando-se os 

mesmos critérios usados para a classificação do impulso.  

 Após a análise das acções realizadas durante as viragens Pereira et al. 

(2006)  classificou 7 diferentes técnicas de viragem: 

V1 – rolamento dorsal, apoio lateral, impulso com rotação e deslize de 

frente; 

 V2 – rolamento dorsal, apoio lateral, impulso lateral e deslize com rotação; 

 V3 – rolamento dorsal, apoio lateral, impulso lateral e deslize lateral; 

V4 – rolamento dorsal, apoio dorsal, impulso com rotação e deslize de 

frente; 

 V5 – rolamento dorsal, apoio dorsal, impulso dorsal e deslize com rotação; 

V6 – rolamento lateral, apoio lateral, impulso com rotação e deslize de 

frente; 

V7 – rolamento lateral, toque de frente, impulso de frente e deslize de 

frente. 

As 4 mais utilizadas são: V6, V4, V1 e V2 com 31,25%, 30,87%, 22,26% e 

5,07% de incidência, respectivamente (Pereira et al., 2006) e serão essas as 

utilizadas neste estudo.  
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 4.3. Determinação da variante de técnica natural de  viragem dos 

elementos da amostra 

 
Cada nadador realizou 3 viragens à velocidade máxima com a técnica que 

regularmente utiliza nos treinos e competições. Estas são as viragens naturais de 

cada nadador e foram registadas em câmara de vídeo miniDV Sony DCR-HC32E 

acondicionada numa caixa estanque Sony SPK-HCB colocadas no fundo da 

piscina, paralelamente à parede de viragens, fixadas sobre um suporte metálico 

com inclinação de 10 graus. As viragens foram analisadas e classificadas segundo 

Pereira et al., (2007). Dos dez nadadores pertencentes à amostra, três realizavam 

viragens do tipo A como sua viragem natural, ou seja, realizavam o rolamento na 

posição dorsal, o toque na parede com os pés na posição lateral, impulsionavam-

se da parede com rotação sobre o eixo longitudinal e deslizavam, após o impulso, 

na posição frontal. Três tiveram as suas viragens naturais classificadas como do 

tipo B, ou seja, realizavam o rolamento na posição dorsal, o toque na parede com 

os pés na posição dorsal, impulsionavam-se da parede com rotação sobre o eixo 

longitudinal e deslizavam, após o impulso, na posição frontal. Um nadador realizou 

como viragem natural o tipo C, ou seja, realizou o rolamento na posição dorsal, o 

toque na parede com os pés na posição lateral, impulsionava-se da parede com o 

corpo na posição lateral e após o impulso, deslizou fazendo rotação do corpo 

sobre o eixo longitudinal. A viragem do tipo D foi classificada como natural para 

três nadadores, ou seja, realizavam o rolamento lateral tocando a parede com os 

pés na posição lateral, impulsionavam-se da parede com rotação sobre o eixo 

longitudinal e após o impulso, deslizavam na posição frontal.  

 

Quadro 2: Relação entre tipos de viragens e número de nadadores 
Tipos de viragem A B C D 

Nºnadadores 

(n=10) 

3 3 1 3 
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4.4. Processo de aprendizagem das variações técnica s de viragem a serem 

estudadas          

 
Para que todos os nadadores realizassem correctamente as 4 técnicas de 

viragens a serem analisadas no estudo, realizaram-se 2 sessões teóricas e 2 

sessões práticas de 1h e 30min cada uma, totalizando 6 horas de treino. No clube 

os nadadores tiveram sessões de treino específicas, ou seja, o treino foi adaptado 

às viragens com que os nadadores estavam menos familiarizados. 

A primeira sessão teórica teve como objectivo fazer com que os nadadores 

percebessem as variações técnicas das viragens para que, no final da sessão, 

soubessem distinguir e classificar as viragens a serem executadas. De seguida os 

nadadores participaram da primeira sessão prática onde realizaram exercícios 

técnicos das 4 técnicas de viragem pretendidos. Os exercícios foram realizados 

em duplas e em trios, para melhor fixação da técnica através das observações e 

correcções fornecidas pelos colegas e pela pesquisadora (Mestre Suzana 

Pereira). 

 
Figura 4: Treino de viragens 

 

No final da primeira sessão prática foram capturadas imagens dos 

nadadores executando as 4 técnicas de viragem. Estas imagens foram utilizadas 

na segunda sessão teórica, onde todos os atletas foram alertados sobre as 

correcções que deveriam fazer. 



 

20 

 
Figura 5: Sessão teórica 

 
Em seguida, realizou-se a segunda sessão prática onde os nadadores 

procuraram executar as viragens corrigindo as falhas técnicas observadas durante 

a sessão teórica. 

 
Figura 6: Sessão prática 

 

No final da sessão foram capturadas, outra vez, imagens dos nadadores 

executando as 4 técnicas de viragem para posterior avaliação. 

Os treinadores dos nadadores receberam material informativo e os vídeos 

das sessões de treino. Foi-lhes solicitado que orientassem os nadadores de forma 

a treinar as 4 técnicas de viragem utilizadas neste estudo. 
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4.5. Instrumentação 

 

4.5.1. Cinemetria 

 

Para este estudo, utilizaram-se 8 câmaras de vídeo para monitorizar melhor 

a recolha dos dados e visualizar melhor os pontos anatómicos marcados no corpo 

do nadador aumentando a precisão da digitalização, segundo recomendações de 

Kwon et al. (2002) e Psycharakis et al. (2005). 

Para a recolha de imagens a serem digitalizadas foram utilizadas 6 câmaras 

digitais (Sony HC42E). Duas posicionadas fora da piscina sobre uma haste de 3m 

de altura a 2m e 5 m da parede da piscina. Quatro dentro da água instaladas 

dentro de caixas estanque (Sony SPK-HCB) fixadas num suporte metálico com 

inclinação de cerca de 10º.  

Uma sétima câmara (SVHS – JVC GR-SX1) foi posta dentro de uma caixa 

estanque (Ikelite) especificamente construída para este modelo e sobre um 

suporte colocado na parede lateral da piscina a uma distância de 5 m da parede 

onde foram realizadas as viragens. Esta câmara teve serviu para capturar 

imagens que pudessem identificar a passagem da cabeça do nadador por uma 

marca dada através de calibração nos 5 m antes e 5 m depois da realização das 

viragens, permitindo determinar o tempo de viragem em 10 m. 

Uma oitava câmara subaquática, de vigia (B7W Submergible Camera – AC 

230V), fixada num suporte metálico, foi colocada no fundo da piscina a uma 

distância de cerca de 1 m da parede, voltada para cima, com o objectivo de 

monitorar o movimento dos nadadores durante o toque na plataforma de forças.  

A distribuição das 8 câmaras pela piscina para a realização da recolha de 

dados pode ser vista na Figura 7.  
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Figura 7: posicionamento das câmaras na piscina para recolha de dados. Câmaras 1 e 2 externas, 

Câmaras 3, 4, 5, 6, 7 e 8 subaquáticas. 
 
 
4.5.1.1. Sincronização 

 

Uma estrutura tubular estanque de metacrilato (acrílico) transparente, com 

1 m de altura, contendo 2 lâmpadas alimentadas por uma bateria de 12 volts, uma 

em cada extremidade, possibilitou a visualização do instante em que eram 

accionadas por 6 câmaras digitais, tanto abaixo como acima da água. Este sinal 

luminoso sincronizou todas as câmaras e estava interligado aos outros 2 sistemas 

de aquisição de dados, a dinamometria e a electromiografia, sendo todos 

accionados ao mesmo tempo pelo mesmo dispositivo. 

Por serem incandescentes, as lâmpadas não accionavam instantaneamente 

provocando, muitas vezes, um atraso na sua visualização de pelo menos 0.02 s (1 

frame).  

 

4.5.1.2. Modelo Anatómico 

 

Para descrever a localização e orientação da trajectória de cada segmento 

articulado no espaço, são necessários, segundo Allard et al. (1995), no mínimo 6 

parâmetros independentes, ou seja, 6 coordenadas espaciais que constituem os 



 

23 

graus de liberdade do segmento que definem a localização e a orientação 

inequívoca do segmento em qualquer instante no tempo. 

As imagens geradas a partir de uma câmara de vídeo representam uma 

projecção bidimensional dum objecto tridimensional. Entretanto, pode-se recriar 

um objecto tridimensional através de imagens bidimensionais de pelo menos 2 

câmaras não co-planares através da reconstrução dos pontos projectados nos 

filmes, combinando coordenadas espaciais independentes utilizando, entre outros 

métodos, a transformação linear directa (Direct Linear Transformation – DLT) 

desenvolvida por Abdel-Aziz e Karara (1971). 

Por ser um movimento realizado por todos os segmentos do corpo em 

diferentes planos e eixos optou-se, neste estudo, por um modelo anatómico de 20 

pontos (Figura8). 

 

Figura 8. Modelo anatómico com os 20 pontos de digitalização enumerados. 

 A localização dos 20 pontos anatómicos utilizados no modelo deste estudo 

estão descritos abaixo: 

1. Vertex: ponto central da junção das suturas coronal e sagital (ponto de 
Bregma);  

2. Laborel: lóbulo da orelha esquerda; 
3. Ombdir: centro do eixo articular do ombro direito; 
4. Cotodir: centro do eixo articular do cotovelo direito; 
5. Pundir: centro do eixo articular do punho direito; 
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6. Pontadir: extremidade distal do 3º dedo da mão direita; 
7. Ombesq: centro do eixo articular do ombro esquerdo; 
8. Cotoesq: centro do eixo articular do cotovelo direito; 
9. Punesq: centro do eixo articular do punho esquerdo; 
10. Pontaesq: extremidade distal do 3º dedo da mão esquerda; 
11. Ancadir: cabeça do fémur direito; 
12. Joeldir: centro do eixo articular do joelho direito; 
13. Tornodir: maleolo peronal direito; 
14. Calcadir: extremidade posterior do calcâneo direito; 
15. Dedaodir: extremidade distal do 1º dedo do pé direito; 
16. Ancaesq: cabeça do fémur esquerdo; 
17. Joelesq: centro do eixo articular do joelho esquerdo; 
18. Tornoesq: maleolo peronal esquerdo; 
19. Calcaesq: extremidade posterior do calcâneo esquerdo; 
20. Dedaoesq: extremidade distal do 1º dedo do pé esquerdo. 
 

Os pontos anatómicos seleccionados para este estudo correspondem a 

protuberâncias ou extremidades ósseas que interligadas formam os segmentos 

corporais. As respectivas massas e localização dos centros de massa dos 

segmentos corporais basearam-se no estudo de Leva (1996), que ajustou os 

dados obtidos por Zatsiorsky e Seluyanov (1983). 

Os segmentos corporais e os pontos anatómicos que constituem o modelo 

antropométrico deste estudo são: 

1. Cabeça = Vertex + Laborel 
2. Braço direito = Ombdir + Cotodir 
3. Antebraço direito = Cotodir + Pundir 
4. Mão direita = Pundir + Pontadir 
5. Cintura escapular = Ombdir + Ombesq 
6. Braço esquerdo = Ombesq + Cotoesq 
7. Antebraço esquerdo = Cotoesq + Punesq 
8. Mão esquerda = Punesq + Pontaesq 
9. Tronco direito = Ombdir + Ancadir 
10. Coxa direita = Ancadir + Joeldir 
11. Perna direita = Joeldir + Tornodir 
12. Aquiles direito = Tornodir + Calcadir 
13. Planta do pé direito = Calcadir + Dedaodir 
14. Pé direito = Tornodir + Calcadir + Dedaodir 
15. Tronco esquerdo = Ombesq + Ancaesq 
16. Coxa esquerda = Ancaesq + Joelesq 
17. Perna esquerda = Joelesq + Tornoesq 
18. Aquiles esquerdo = Tornoesq + Calcaesq 
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19. Planta do pé esquerdo = Calcaesq + Dedaoesq 
20. Pé esquerdo = Tornoesq + Calcaesq + Dedaoesq 

 

4.5.1.3. Calibração 

A determinação dos parâmetros necessários para a reconstrução DLT 

exigem procedimentos de calibração que devem constituir uma série de pontos de 

localização conhecida no espaço, marcados numa estrutura rígida. As imagens da 

estrutura de calibração devem ser registradas por todas as câmaras. 

 Para este estudo utilizou-se uma estrutura modular, tridimensional, 

construída em pvc, flutuante, de forma piramidal, com 1 m de altura, 1 m de 

profundidade, 2.84 m de comprimento e 1.42 m de largura medidos a partir da 

linha da água, tendo a possibilidade de marcar inúmeros pontos. Foram 

escolhidos 10 pontos de calibração distribuídos na estrutura de forma a serem 

captados por todas as câmaras cobrindo o espaço de ocorrência do evento.  

       .  

Figura 9. Calibrador com as medidas dos pontos de calibração. 
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4.6. Procedimentos da Recolha de Dados 

 

4.6.1 Viragem nado livre 

 

Foram realizadas 12 sessões, 3 delas com 3 nadadores e as seguintes com 

2 nadadores cada uma, para a recolha de dados. Os nadadores realizaram 12 

viragens, 3 repetições de cada uma das 4 técnicas de viragem eleitas para 

análise, de modo aleatório. O nadador partia do meio da piscina numa marca 

fixada a 12,5m da parede de viragens. Se a viragem não correspondia às 

condições exigidas, a tentativa era repetida.  

O calibrador foi filmado antes de cada sessão para determinar o ponto de 

passagem da cabeça do nadador pelos 5m. Sobre a faixa preta do fundo da 

piscina foi colocada, também a 5m da parede de viragens, uma marca branca para 

sinalizar aos nadadores o ponto de início e término da avaliação. Os nadadores 

foram previamente ensinados a passar pela marca à velocidade máxima tanto na 

ida como na volta das viragens. As imagens geradas pela C5m registaram a 

passagem da cabeça do nadador pelo ponto dos 5m sendo registados os tempos 

de viragem em 10m para cada viragem realizada. 

 

 

4.7. Processamento dos dados 

 

4.7.1. Viragem nado livre 

 

4.7.1.1. Critérios de divisão das viragens por fase s 

 

Por ser um movimento complexo em que o nadador se desloca em 

diferentes eixos e direcções, dividiu-se o movimento da viragem em 4 fases. Os 

critérios utilizados para a segmentação das viragens foram os seguintes: 



 

27 

T0 – determinado pela cinemetria é indicado pelo frame imediatamente 

anterior à entrada da mão do nadador na água para a realização da última 

braçada antes da viragem. 

T1 – determinado pela dinamometria corresponde ao tempo em que os pés 

do nadador tocam a parede da piscina. Forma-se uma curva no sinal 

dinamométrico antes do efectivo toque do nadador na parede. Este fenómeno 

pode ser observado comparando as imagens da cinemetria com os dados da 

dinamometria visto que estavam sincronizados.  

T2 – determinado pela dinamometria e cinemetria. Na curva de forças é 

possível visualizar a deflexão que indica o início do movimento de extensão das 

pernas, conjuntamente com as imagens que mostram o instante em que o ponto 

quadril do nadador inicia um movimento rectilíneo afastando-se da parede. As 

divergências entre os 2 instrumentos foram corrigidos tendo como master a curva 

de força visto ter frequência de aquisição de 1000 Hz em detrimento da cinemetria 

que foi recolhida a 60 Hz. 

T3 – determinado pela dinamometria, é dado pelo instante em que o 

nadador perde o contacto com a plataforma de forças, ou seja, quando a curva de 

força volta a zero definitivamente. 

T4 – determinado pela cinemetria, corresponde ao instante em que os pés 

do nadador atingem o ponto mais profundo na primeira pernada após a viragem.  

Para este estudo utilizamos mais uma fase, que foi determinada pela 

cinemetria e análise das curvas de velocidade no mesmo intervalo de tempo e que 

corresponde ao fim do deslize, isto é, instante imediatamente anterior ao que o 

nadador começa a efectuar a primeira pernada. 

 

4.7.1.2. Processamento dos dados de cinemetria 

 

O método de reconstrução tridimensional mais frequentemente utilizado é o 

direct linear transformation – DLT que necessita de vistas de pelo menos 2 

câmaras não co-planares. Cada vista deve ter registada a imagem de um sistema 
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de coordenadas de localização definida espacialmente. A reconstrução é feita 

através de equações algorítmicas que acabam por determinar a posição de um 

segmento no tempo e no espaço (Allard et al., 1995).  

Psycharakis et al (2005), referem que o uso de 10 pontos de calibração 

proporciona maior precisão na reconstrução 3D para análises de imagens em 

Natação sendo este o número de pontos de calibração assumido neste estudo. 

Inicialmente as imagens foram analisadas qualitativamente conforme 

critérios pré-estabelecidos, afim de verificar a efectiva realização da técnica 

exigida para cada repetição. As viradas consideradas falhas foram eliminadas do 

estudo.  

O modelo espacial baseado no modelo de Zatsiorsky e Seluyanov (1983) e 

adaptado por de Leva (1996), foi transcrito para o programa Ariel Perfomance 

Analysis Systems (APAS) com dados de massa e altura dos nadadores. 

As imagens das 6 câmaras (50 Hz) foram digitalizadas manualmente bem 

como os pontos de calibração. 

Após a reconstrução DLT em 3D os dados foram filtrados em x, y e z com 

uma frequência de corte de 5 Hz. 

Os resultados foram visualizados através de gráficos, valores numéricos e 

de imagens.  

 

4.7.2. Determinação do Arrasto Passivo 

 

Os instrumentos utilizados no nosso estudo para determinação do arrasto 

passivo foram as diferentes câmaras, posicionadas na piscina, e a plataforma de 

forças, apenas, para as pesagens dos nadadores. 

Para determinarmos o arrasto passivo e utilizando o programa APAS 

(Display) procedemos à análise das imagens recolhidas pelas diferentes câmaras 

(cinemetria), e a uma curva representativa da velocidade instantânea do nadador 

(velocidade do centro de gravidade determinada em 3D) de modo a determinar o 

instante (tempo) em que o deslize se inicia e finaliza. De referir que na 
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generalidade dos casos, o momento em que o deslize termina é acompanhado de 

uma variação da velocidade do nadador, por vezes significativa, por vezes ténue. 

 
Figura 10: Inicio do deslize 

 

 

Figura 11: Final do deslize 

 

Ao recorremos à curva representativa da velocidade instantânea do 

nadador retirarmos obtivemos a sua velocidade nos instantes necessários. 
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Figura 12: curva representativa da velocidade instantânea do nadador (sinalizado o instante do 

inicio do deslize) 

 

 

 
Figura 13: curva representativa da velocidade instantânea do nadador (sinalizado o instante 

imediatamente antes do inicio da pernada) 

 

 Nas viragens de um mesmo nadador, analisámos a velocidade inicial e final 

do deslize de cada uma delas e chegamos a um intervalo de velocidade comum a 

todas elas, podendo assim compará-las. Foram utilizados os valores da 

velocidade do início desse intervalo e do final, assim como o tempo nesses 

mesmos instantes. A força do arrasto passivo foi calculada por dinâmica inversa 

utilizando a equação: F= m*∆v/∆t, onde m representa a massa do nadador, ∆v 
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representa a variação da velocidade e ∆t a variação do tempo entre os momentos 

inicial e final de deslize considerados.  

Conforme já foi referido anteriormente, apenas conseguimos utilizar este 

método numa amostra reduzida de 3 nadadores e 20 viragens, pois nos outros 

casos ou não conseguimos encontrar um intervalo comum de velocidades, ou 

esse intervalo era demasiado pequeno para ser utilizado, inviabilizando o mais 

conveniente cálculo da aceleração. 

 Como a amostra inicial era mais alargada (10 nadadores e 72 viragens) 

decidimos recorrer a um método de “recurso” para podermos utilizar esses dados 

e assim aprofundar o nosso estudo. Tal como na amostra reduzida, nesta, a força 

de arrasto passivo também foi calculada utilizando a equação: F= m*∆v/∆t, mas 

foram utilizados os valores da velocidade no instante do início e do final do 

deslize, assim como o tempo nesses mesmos instantes. Depois dividimos as 

viragens em quatro grupos, encontrados a partir do valor médio de velocidade 

inicial, de acordo com a velocidade inicial que cada viragem apresenta. O facto 

das diferentes viragens estarem reunidas nestes grupos, permitiu-nos compará-

las, pois em cada grupo, tinham uma velocidade inicial idêntica.    

 

 

4.7.3. Tratamento estatístico 

 

Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizado o programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 16 para Windows e Microssoft 

Exxel versão XP, para Windows. 

Em termos de estatística descritiva foram calculadas os mínimos, máximos, 

médias e respectivos desvios padrão, das variáveis relevantes para o estudo.  

Ao nível da estatística inferencial, comparamos as médias provenientes dos 

diferentes grupos independentes (viragens A, B, C e D), através da aplicação do 

Teste ANOVA. As diferenças entre os valores, foram consideradas significativas 

para um p≤0.05. 
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5. Apresentação dos Resultados  

 

Primeiro apresentamos os valores da força de arrasto hidrodinâmico na 

fase de deslize, nas quatro técnicas de viragem crol em que este estudo se 

centrou, bem como os valores mínimos, máximos, médias e desvios padrão, da 

amostra reduzida (3 nadadores e 20 viragens). 

Os valores da força de arrasto hidrodinâmico são negativos pelo facto de 

traduzirem uma força contrária ao movimento. Sendo assim o módulo da força é 

que traduz a sua verdadeira grandeza. 

  

Quadro 3: Valores de ∆v e da força de arrasto hidrodinâmico da amostra reduzida (3 

nadadores e 20 viragens) 

Viragem A  B C D 

 ∆v (m/s) D(N) ∆v (m/s) D(N) ∆v (m/s) D(N) ∆v (m/s) D(N) 

 0,513 -141,625 0,328 -181,103 0,513 -153,708 0,347 -165,551 

 0,466 -112,568 0,347 -96,7744 0,594 -135,54 0,524 -112,054 

 0,638 -228,769 0,524 -101,172 0,382 -239,705 0,49 -79,5365 

 0,515 -72,1 0,49 -122,99 0,461 -78,8822  

 0,477 -104,94 0,339 -94,92 0,482 -106,04  

 0,432 -147,84   -0,403  

Média ∆v  0,5068333 0,4056 0,4725 0,45367 

Mínimo  |-72,10| |-94,92| |-78,88| |-79,54| 

Máximo |-228,77| |-181,10| |-239,70| |-165,55| 

Média |-134,640| |-119,390| |-134,892| |-119,047| 

D. Padrão  53,59822 36,27498 58,07296 43,42977 

 

Podemos observar que o valor mínimo da força de arrasto hidrodinâmico 

nesta amostra, equivale a uma viragem tipo A e tem o valor |-72,10| e o máximo 

corresponde a uma viragem tipo C e tem valor |-239,70|. 

A média de força de arrasto hidrodinâmico da viragem tipo A é de |-134,640| 

da B é |-119,390|, da C é |-134,892| e da D é de |-119,047|. O desvio padrão da 
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viragem tipo A é de 53,59822, da B é de 36,27498 da C é de 58,07296 e o da D é 

de 43,42977.  

 

Quadro 4: Valores de p para a comparação de médias por ANOVA entre a força de arrasto 

hidrodinâmico durante o deslize em diferentes tipos de viragem A, B, C e D na amostra  reduzida 

 p  

Viragens A, B, C e D  0,926 

A diferença das médias é significante até 0.05. 

 

Como podemos observar pelo quadro 4, não encontramos diferenças 

estatisticamente significativas nos valores da força de arrasto hidrodinâmico na 

fase de deslize, entre as diferentes viragens A, B, C e D nesta amostra. 

 

De seguida apresentamos os valores da força de arrasto hidrodinâmico na 

fase de deslize, bem como os valores mínimos, máximos, médias e desvios 

padrão, da amostra total (10 nadadores e 72 viragens). 

Os nadadores do sexo masculino correspondem aos números de 1 a 6 e do 

sexo feminino de 7 a 10. 

  

Quadro 5: Valores da força de arrasto hidrodinâmico da amostra total para o grupo de velocidade 

inicial 3, 24 m/s - 2,758 m/s 

Viragem A  B  C D 

 * D(N) * D(N) * D(N) * D(N) 
 1  -133,858 1 -147,836 1 -160,398 1 -243,28 

 1  -173,307  3  -246,806 3  -316,288 

 3 -154,234  6 -104,195 3 -37,653 

 3  -147,174    

 3  -145,514    

Mínimo  |-133,858| |-147,836| |-104,195| |-37,6533| 

Máximo |-173,307| |-147,836| |-246,806| |-316,288| 

Média |-150,817| |-147,836| |-170,466| |-199,074| 

3,
 2
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/s
 -

 2
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58
 m

/s
 (

1)
 

D. Padrão  14,54699 - 71,83638 144,4817 
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* - Número do nadador 

 

 Tal como podemos constatar o valor mínimo da força de arrasto 

hidrodinâmico neste grupo de velocidade inicial corresponde a uma viragem tipo D 

e tem o valor |-37, 6533| e o máximo também corresponde a uma viragem tipo D e 

tem valor |-316,288|.  

A viragem tipo A tem uma média de força de arrasto hidrodinâmico de |-

150,817| a B de |-147,836|, a C de |-170,466| e a D de |-199,074|. O desvio padrão 

da viragem tipo A é de 14,54699, a B não tem desvio padrão, pois existe apenas 

uma viragem deste tipo neste grupo de velocidade, o desvio padrão da C é de 

71,83638 e o da D é de 144,4817. 

 Podemos ainda verificar que apenas três nadadores, sendo todos eles 

masculinos, atingiram as velocidades iniciais enquadradas neste grupo.  

  

Quadro 6: Valores da força de arrasto hidrodinâmico da amostra total para o grupo de velocidade 

inicial 2,757 m/s - 2,578 m/s 

Viragem A B C D 

 * D(N) * D(N) * D(N) * D(N) 
 2 -268,583 3 -154,564 2 -146,5 4 -251,625 

 2  -128,977 2  -173,19 3  -149,865 4  -148,015 

 2 -174,445 2 -162,307 4 -177,554   

 4 -102,397 2  -136,775 5  -232,036  

 6  -166,566 3 -99,7813 7 -289,152  

 7 -244,307 3  -148,932 9  -248,745  

 9  -195,619 6 -324,318   

   6  -121,926   

   10  -149,565   

Mínimo  |-102,397| |-99,7813| |-146,5| |-148,015| 

Máximo |-268,583| |-324,318| |-289,152| |-251,625| 

Média |-182,985| |-163,484| |-207,309| |-199,82| 

2,
75

7 
m

/s
 -

 2
,5

78
 m

/s
 (

2)
 

D. Padrão  59,1618 64,17428 58,15438 73,26354 

* - Número do nadador 
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Como podemos observar no quadro 6 o valor mínimo da força de arrasto 

hidrodinâmico neste grupo de velocidade inicial corresponde a uma viragem tipo B 

e tem o valor |-99,7813| e o máximo corresponde igualmente a uma viragem tipo B 

e tem valor |-324,318|.  

A média da força de arrasto hidrodinâmico da viragem tipo A é de |-182,985| 

a da B é de |-163,484|, a da C é de |-207,309| e a da D é de |-199,82|. O desvio 

padrão da viragem tipo A é de 59,1618, o da B é de 64,17428, o da C é de 

58,15438 e o da viragem tipo D é de 73,26354. 

 

Quadro 7: Valores da força de arrasto hidrodinâmico da amostra total para o grupo de velocidade 

inicial 2,577 m/s - 2,398 m/s 

Viragem  A B  C D 

 * D (N) * D (N) * D (N) * D (N) 
 5  -66,8562 4 -142,828 2  -68,6981 2 -78,867 

 8  -242,726 4  -169,76 3 -114,372 2  -176,985 

 9 -111,304 5 -254,476 7  -82,9265 7 -126,128 

 10  -143,733 7  -77,6369 7 -246,817  

   7 -139,221 8  -237,696  

   8  -225,933 10  -108,955  

   9 -160,062 10 -74,1067  

Mínimo |-66,8562| |-77,6369| |-68,6981| |-78,867| 

Máximo  |-242,726| |-254,476| |-246,817| |-176,985| 

Média |-141,155| |-167,131| |-133,367| |-127,327| 

2,
57

7 
m

/s
 -

 2
,3

98
 m

/s
 (

3)
 

D. Padrão  74,68753 58,48432 76,32198 49,06999 

* - Número do nadador 

 

 Presenciando o quadro 7 podemos verificar que o valor mínimo da força de 

arrasto hidrodinâmico neste grupo de velocidade inicial tem o valor de |-66,8562| e 

corresponde a uma viragem tipo A e o máximo pertence a uma viragem tipo B e 

tem valor |-254,476|. 
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A viragem tipo A tem uma média de força de arrasto hidrodinâmico de |-

141,155|, a B de |-167,131|, a C de |-133,367| e a D de |-127,327|. A viragem tipo 

A tem um desvio padrão de 74,68753, a B de 58,48432, a C de 76,32198 e a D de 

49,06999. 

 

Quadro 8: Valores da força de arrasto hidrodinâmico da amostra total para o grupo de 

velocidade inicial 2,396 m/s - 2,217 m/s 

Viragem A B  C D 

 * D (N) * D (N) * D (N) * D (N) 
 7 -78,137 7 -90,36 2  -107,123 7  -82,5871 

 8 -216,198 8  -62,8719 9  -128,338 8  -106,003 

 8 -68,145   10  -109,982 8  -192,537 

 9 -103,697     10  -135,212 

 10  -97,5744      

Mínimo  |-68,145| |-62,8719| |-107,123| |-82,5871| 

Máximo |-216,198| |-90,36| |-128,338| |-192,537| 

Média |-112,750| |-76,6159| |-115,147| |-129,085| 

2,
39

6 
m

/s
 -

 2
,2

17
 m

/s
 (

4)
 

 

D. Padrão  59,58484 19,43704 11,51251 47,46392 

* - Número do nadador 

 

Como podemos notar no quadro 8 o valor mínimo da força de arrasto 

hidrodinâmico neste grupo de velocidade inicial corresponde a uma viragem tipo B 

e tem o valor |-62,8719| e o máximo corresponde a uma viragem tipo A e tem valor 

|-216,198|.  

A média da força de arrasto hidrodinâmico da viragem tipo A é de |-112,750| 

a da B é de |-76,6159| a da C é de |-115,147| e a da D é de |-129,085|. O desvio 

padrão da viragem tipo A é de 59,58484, o da B é de 19,43704, o da C é de 

11,51251e o da viragem tipo D é de 47,46392. 

Podemos ainda verificar que, há excepção de um, todos os nadadores com 

velocidades iniciais enquadradas neste grupo são do sexo feminino. 
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Quadro 9: Valores de p para a comparação de médias por ANOVA entre a força de arrasto 

hidrodinâmico durante o deslize em diferentes tipos de viragem A, B, C e D nos diferentes grupos 

de velocidade inicial, na amostra total 

Intervalos de velocidade  p 

3, 24 m/s - 2,758 m/s (1) 0,865 

2,757 m/s - 2,578 m/s (2) 0,587 

2,577 m/s - 2,398 m/s (3) 0,758 

2,396 m/s - 2,217 m/s (4) 0,647 

A diferença das médias é significante até 0.05. 

 

Como podemos observar pelo quadro 9 não encontramos diferenças 

estatisticamente significativas entre as diferentes viragens (A, B, C e D) nos 

diferentes grupos de velocidade inicial. 

 

 

Deleted: Quadro ANOVA de

Deleted: e 

Comment [j6]: Corrigir o outro 
quadro similar em conformidade 

Deleted: Sig 
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6. Discussão dos Resultados  

 

Os valores obtidos da força de arrasto hidrodinâmico são negativos, o que 

vem confirmar a visão de Toussaint ey al., (2000) e Vilas-Boas, (1997) sobre a 

existência de uma força frenadora com a mesma direcção mas sentido oposto ao 

vector deslocamento. 

Podemos observar que relativamente à amostra reduzida (3 nadadores e 20 

viragens) o valor mínimo da força de arrasto hidrodinâmico pertence a uma 

viragem tipo A e tem o valor |-72,10| e o máximo corresponde a uma viragem tipo 

C e tem valor |-239,70|. A média de força de arrasto hidrodinâmico mais elevada é 

da viragem tipo C e tem o valor |-134,892| e o desvio padrão mais elevado 

também pertence à viragem tipo C e tem o valor 58,07296. 

Para o tratamento estatístico dos dados, realizamos o teste ANOVA e não 

encontramos diferenças estatisticamente significativas nos valores da força de 

arrasto hidrodinâmico entre as viragens A, B, C e D nesta amostra. 

Relativamente à amostra total podemos constatar o valor mínimo da força 

de arrasto hidrodinâmico em todos os grupos de velocidade inicial corresponde a 

uma viragem que pertence ao primeiro grupo, é do tipo D e tem o valor |-37, 6533| 

e o valor máximo pertence a uma viragem do segundo grupo, é do tipo B e tem 

valor |-324,318|.  

Quanto ao desvio padrão, as viragens que apresentam um valor mais baixo 

são do tipo A do primeiro grupo de velocidade inicial (14,54699) e as que exibem 

um valor mais alto são do tipo D também do primeiro grupo e tem o valor de 

144,4817. 

Verificamos que apenas três nadadores, todos do sexo masculino, 

atingiram as velocidades iniciais enquadradas no primeiro grupo e que, há 

excepção de um, todos os nadadores com velocidades iniciais enquadradas no 

último grupo são do sexo feminino. Este facto poderá ser explicado por factores 

musculares que permitem aos homens produzirem mais força que as mulheres e 

assim atingirem velocidades mais elevadas no inicio de deslize.  

Comment [j7]: Deveria ser 
claramente aprofundada 
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Para o tratamento estatístico destes dados também realizamos o teste 

ANOVA e não encontramos diferenças estatisticamente significativas entre as 

viragens A, B, C e D nos diferentes grupos de velocidade inicial que definimos. 

 O estudo de Pereira et al.(2006) menciona que as viragens usadas no 

nosso estudo são as mais utilizadas pelos melhores nadadores do mundo e 

atribuiu-lhes diferentes incidências consoante o seu uso por parte desses.  Apesar 

das diferenças de uso, o nosso estudo diz-nos que elas são idênticas 

relativamente à força de arrasto hidrodinâmico que produzem.   
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7. Conclusões  

 

No final deste trabalho chegamos à conclusão que na amostra reduzida (3 

nadadores e 20 viragens) por nós estudada não existem diferenças 

estatisticamente significativas das médias dos valores da força de arrasto 

hidrodinâmico entre as viragens A, B, C e D na fase de deslize.  

Na amostra total (10 nadadores e 72 viragens) também não existem 

diferenças estatisticamente significativas das médias dos valores da força de 

arrasto hidrodinâmico entre as viragens A, B, C e D nos diferentes grupos de 

velocidade inicial do deslize. 

 Podemos então dizer, que não existe um tipo de viragem, das utilizadas 

neste estudo, mais eficaz e que melhor permite ao nadador minimizar o arrasto, 

durante o deslize, maximizando a propulsão. O tipo de viragem realizada não 

influencia a performance do deslize após a viragem de crol. 

Apesar de conseguirmos tirar algumas conclusões, pensamos que estas 

não serão, de todo, concludentes devido à amostra ser reduzida. 
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