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RESUMO 

 

 

CONSISTÊNCIA E VARIABILIDADE DO NADO CRAWL EM INDIVÍDUOS 

HABILIDOSOS 

 

Autor: CAIO GRACO SIMONI DA SILVA 

Orientador: Profa. Dra. ANDREA MICHELE FREUDENHEIM 

 

 

Ao observar os movimentos de indivíduos habilidosos praticando esporte, 

supõe-se que estes sejam a repetição de uma série de movimentos idênticos. Mas, o 

que no comportamento motor habilidoso parece idêntico a partir de uma observação 

geral, macroscópica, quando observado em detalhes, apresenta variabilidade. O 

comportamento motor habilidoso apresenta aspectos invariantes que resultam em 

um padrão característico da habilidade praticada (consistência) e também aspectos 

variantes, quando fatores microscópicos são focalizados. Assim qualquer tentativa de 

compreender o comportamento motor habilidoso deve considerar consistência e 

variabilidade como características complementares. No entanto, os poucos estudos 

de natação que consideraram estas características tiveram crianças como 

participantes. O objetivo do presente estudo foi investigar a consistência e a 

variabilidade da braçada do nado crawl em indivíduos habilidosos. Participaram 16 

nadadores, todos voluntários, do sexo masculino, com média de idade de 20 anos. 

Destes, 8 com índice para disputar campeonatos nacionais e 8 com índice para 

participarem de campeonatos  estaduais. Todos nadaram 2 x 50 metros em cada 

uma das três condições, ou seja, a 80%, 90% e 100% da velocidade máxima 

individual. Para fins de análise foram utilizadas medidas antropométricas, de 

desempenho global e de organização temporal, estas últimas correspondentes a 

macro e a microestrutura da braçada. Não foram detectadas diferenças entre os 
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nadadores dos grupos Nacional e Estadual nas medidas antropométricas, mas os do 

grupo Nacional foram mais velozes nas condições 100% e 90%. O grupo Nacional, 

ao contrário do Estadual, manteve a macroestrutura da braçada nas três condições, 

e na condição de 80%, apresentou maior variabilidade nas medidas correspondentes 

a microestrutura que o grupo Estadual. Em conjunto, os resultados permitem concluir 

que o grupo Nacional é mais habilidoso que o Estadual – desempenho – e que 

adaptou seu comportamento a partir da redundância do sistema, enquanto o 

Estadual o fez a partir da modificação da estrutura. 

 

 

Palavras-chaves: Comportamento motor habilidoso, adaptação, nado crawl. 
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ABSTRACT 

 

 

CONSISTENCY AND VARIABILITY IN THE CRAWL SWIM OF SKILLFUL 

INDIVIDUALS 

 

 

 

Author: CAIO GRACO SIMONI DA SILVA 

Adviser: Profa. Dra. ANDREA MICHELE FREUDENHEIM 

  

 

 

When observing the movements of skillful individuals practicing sport, one 

might  suppose that they are a repetition of a series of identical movements. However, 

what seems to be identical in a skillful motor behavior from a general macroscopic 

view, is, in fact, variable – when observed in detail. Skillful motor behavior presents 

invariant aspects that result in a particular pattern of the skill (consistency), but shows 

variant aspects, when microscopic factors are focused. Thus, any attempt to 

understand skillful motor behavior should consider consistency and variability as 

complementary features. However, the few studies of swimming that considered 

those features had children as participants. The aim of this study was to investigate 

consistency and variability in the crawl stroke of skillful individuals. Participants were 

16 male volunteer swimmers with a mean age of 20 years. Eight with ranking to 

participate in national championships and eigth with ranking to participate in state 

championships. All swam 2 x 50 meters in each of three conditions,  80%, 90% and 

100% of the individual maximum speed. For analisys purpose, antropometric, 

performance and temporal organization measures were employed, the last ones in 

correspondence to strokes macro and microstructures. On the antropometric 
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measures no difference were detected between National and State groups but the 

National group was faster at 100% and 90% conditions. The National group, contrarily 

to State group, maintained stroke macrostructure within the three conditions and at 

the 80% condition, showed more variability on the the microstructure measures than 

the State group. Summing up, results lead to the conclusion that the National group is 

more skilled than the State group – performance – and that adapted his behavior do 

system redundancy while the State group did it through structure modification. 

 

Key-words: Skillful motor behavior, adaptation, crawl swim. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Freqüentemente, ao observar indivíduos habilidosos praticando esporte 

supõe-se que estejam repetindo uma série de movimentos idênticos. No entanto, de 

acordo com BARTLETT (1932) a característica de que o comportamento motor 

habilidoso é, ao mesmo tempo, consistente e variável, não pode ser desconsiderada. 

Referindo-se à rebatida do tênis de mesa BARTLETT (1932) afirmou que ao 

executarmos movimentos, na realidade não produzimos algo absolutamente novo e nem 

repetimos algo velho, pois a bola não cai duas vezes no mesmo lugar, com a mesma 

rotação, com a mesma velocidade e angulação. Sendo assim, para ter sucesso seria 

insuficiente repetir exatamente o mesmo movimento. Além disso, existe o problema dos 

inúmeros graus de liberdade existentes nas articulações, músculos e unidades motoras, 

o qual também torna a repetição de movimentos improvável no nível microscópico 

(BERNSTEIN, 1967). Nesse sentido, o que no comportamento motor habilidoso parece 

idêntico a partir de uma observação geral, macroscópica, quando observado em 

detalhes, microscopicamente, apresenta variabilidade. Por exemplo, quando um 

nadador cruza a piscina, utilizando o nado crawl, aspectos como a sincronização entre 

os movimentos dos braços e das pernas se mantém relativamente invariantes ao longo 

do percurso. Nesse sentido, observa-se um padrão consistente de movimentos. Porém, 

olhando mais detalhadamente, pode-se verificar que aspectos como a velocidade dos 

movimentos das pernas e dos braços, a amplitude da braçada e a força exercida na 

puxada variam. A própria ondulação formada pelas braçadas e as marolas formadas 

pelo corpo do praticante demandam ajustes mesmo em uma habilidade que se 

caracteriza pela manutenção da consistência dos movimentos. Portanto, o 

comportamento motor habilidoso apresenta aspectos invariantes que resultam em um 

padrão característico da habilidade praticada (consistência), e aspectos variantes, 

quando fatores microscópicos são focalizados (variabilidade). Portanto, qualquer 

tentativa de compreender o comportamento motor habilidoso deve considerar 

consistência e variabilidade como características complementares. 
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No entanto, nos estudos de comportamento motor até a década de 1990 do 

século passado, a variabilidade foi tida como sinônimo de erro e, portanto, como algo a 

ser reduzido ou mesmo eliminado (NEWELL & CORCOS, 1993). Provavelmente esta 

visão da variabilidade tem origem na tendência de associar o nível de habilidade à 

consistência do desempenho, muito difundida pela concepção finita do processo de 

aquisição de habilidades motoras (por exemplo, FITTS & POSNER, 1967; ADAMS, 

1971). Nesta concepção, variabilidade e consistência são tidas como características 

opostas e mutuamente excludentes (FREUDENHEIM, 1999; FREUDENHEIM & 

MANOEL, 1999). Mas, se houvesse apenas consistência, o sistema se tornaria rígido, 

incapaz de se ajustar às variações da tarefa, do ambiente e do organismo, e de mudar 

em direção a níveis de maior complexidade. 

Nesse sentido, TANI (1995; 2005) tem distinguido o significado de pelo 

menos três tipos de variabilidade. O primeiro tipo resulta da inconsistência do padrão de 

movimento em si, ou seja, de sua desorganização. Ela está presente quando a 

habilidade ainda não foi adquirida e, portanto, não se trata de uma variabilidade 

presente no comportamento motor habilidoso. O segundo tipo, denominado por 

MANOEL e CONNOLLY (1995, 1997) de variabilidade funcional, está presente nos 

aspectos microscópicos do movimento. Esse tipo de variabilidade permite que sejam 

feitos ajustes necessários à adaptação do comportamento às mudanças nas condições 

de execução, ou seja, é essencial à sua flexibilidade. Já o terceiro tipo é inerente ao 

sistema motor, não podendo ser controlado. Em suma, desconfia-se de que a 

variabilidade, mais especificamente, a variabilidade funcional, ao contrário do 

tradicionalmente postulado, tem um papel importante na execução do comportamento 

motor habilidoso. No entanto, nos estudos dos aspectos biomecânicos do nadar de 

peritos, características de consistência e variabilidade, ou seja, os aspectos 

macroscópicos e microscópicos do comportamento não têm sido distinguidos. Em 

conseqüência, as medidas, os resultados obtidos e sua análise se referem à 

manutenção/mudança dos aspectos macroscópicos e/ou microscópicos do 

comportamento motor, indistintamente. Além disso, independente do objetivo do estudo, 

os padrões cinemáticos são estudados em função de uma medida de tendência central, 
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normalmente, a média. Assim, os resultados são interpretados desconsiderando a 

variabilidade relativa dos aspectos invariantes e variantes do comportamento, pois ela é 

tida como um desvio da norma, sem significado para a produção do comportamento 

motor habilidoso. Assim, o desvio padrão é apresentado nesses estudos, como 

coadjuvante da média. Em conseqüência, os resultados e discussões destes estudos 

são limitados para conhecer o nadar de peritos. Por sua vez, os poucos estudos 

realizados considerando estas características compreenderam crianças como sujeitos, 

ou seja, níveis iniciais da habilidade. Portanto, considerando a natureza do fenômeno, 

faltam estudos que contemplem a variabilidade como característica construtiva do nadar 

habilidoso. Assim, o objetivo deste estudo foi o de caracterizar o nado crawl de 

indivíduos habilidosos em relação à consistência e variabilidade temporal de seu 

comportamento. 

 

  2 A HABILIDADE NADAR 

 

Para ANJOS, FERREIRA, GEISER, MEDEIROS e MARQUES (2000), nadar 

é sustentar-se e deslocar-se sobre a água por impulso próprio. O nadar possui 

características que se aproximam mais de certas habilidades do que de outras. Para 

reconhecer essas diferenças e semelhanças cabe buscar classificá-lo. Só assim tem-se 

a possibilidade de compreender seu “locus” no universo das habilidades motoras.  

MAGILL (2000) apresenta um sistema de classificação unidimensional de 

habilidades motoras em função dos seguintes critérios: a) Musculatura envolvida – 

subdividida em habilidades motoras grossas (por exemplo, caminhar, pular, arremessar) 

e habilidades motoras finas (por exemplo, desenhar a mão livre, digitar, pintar); b) 

Distinguibilidade de movimentos – que se subdivide em habilidade motora discreta, com 

pontos iniciais e finais bem definidos (por exemplo, ligar e desligar interruptores de luz); 

habilidades motoras seriais, com movimentos em série ou seqüência (por exemplo, dar 

partida em um carro, tocar piano seguindo uma partitura); e, habilidades motoras 

contínuas, que se caracterizam por compreender movimentos cíclicos (por exemplo: 

andar, pedalar, correr), sem início e fim reconhecíveis; e c) Estabilidade do ambiente, 
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que se subdivide em habilidades motoras abertas e fechadas. Habilidades abertas são 

aquelas executadas em ambiente em constante mudança, de forma que o executante 

não pode planejar todo o movimento antecipadamente (por exemplo, bloquear no 

voleibol, atravessar uma rua movimentada). Habilidades Fechadas são as executadas 

em ambiente estáveis, previsíveis (por exemplo, boliche, arco e flecha). 

Vale ressaltar que as habilidades devem ser classificadas dentro do contínuo 

formado entre estes extremos. Por exemplo, o nadar no mar pode ser considerado uma 

habilidade mais próxima da extremidade aberta, pois o ambiente (correntezas, marolas, 

temperatura da água) é pouco previsível. Já o nadar na raia de uma piscina, é efetuado 

em um ambiente mais previsível. Mesmo assim não pode ser considerada uma 

habilidade totalmente fechada, pois, as marolas provocadas pelos nadadores incidem 

sobre todo o corpo, caracterizando um ambiente semi-previsível, que demanda ajustes 

constantes dos movimentos dos nadadores.  

Em síntese, segundo os critérios de classificação citados acima, a habilidade 

nadar na piscina, delimitada por raias, é classificada como sendo uma habilidade motora 

grossa (musculatura), contínua (distinguibilidade) e semi-fechada (ambiente).  

 

  2.1 O nado crawl 

 

O nado crawl é atualmente o nado mais veloz que se conhece dentro do 

cenário competitivo. Atletas de elite da natação conseguem percorrer, em nado crawl, a 

prova dos 100 metros em piscina de 25 metros em menos de 48 segundos. Sendo em 

45 segundos o atual recorde mundial em piscina curta. O nado crawl possui cinco 

componentes importantes: ações dos braços, sincronização entre os braços e 

respiração, ação do tronco, ações das pernas e sincronização entre braços e pernas. 

Na ação dos braços existem duas fases, denominadas de aérea e aquática 

(MAGLISCHO 2003). A fase aérea é subdividida em duas fases, a primeira corresponde 

à saída das mãos no final da fase aquática, quebrando a superfície da água, até que as 

mãos passem por cima do ombro, e a segunda parte inicia-se na passagem da mão por 

cima do ombro até a imersão da mão na água. A fase aquática é subdividida em três 
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partes, sendo duas delas propulsivas. Essas duas fases propulsivas da fase aquática 

são responsáveis por até 90% da propulsão do nadador (BROOKS, LANCE & 

SAWHILL, 2000) e tornam a braçada um componente essencial do nado crawl. 

Para MAGLISCHO (1999) a braçada do nado crawl é divida em 05 fases: 1) 

Entrada e alongamento; 2) Varredura para baixo até o agarre; 3) Varredura para dentro; 

4)Varredura para cima; e, 5) Liberação e saída. Vale ressaltar que o termo varredura é 

utilizado pelo autor devido às braçadas serem parecidas com a atividade de uma hélice, 

deixando para trás os termos, como tração e empurrada. Esses termos são 

ultrapassados, devido aos nadadores utilizarem movimentos de palmateio diagonais e 

não impulsões como as remadas tradicionais (TOUSSAINT & BEEK, 1992). 

Já MAKARENKO (2001) propõe outra terminologia para descrever a braçada: 

1. Ataque; 2. Apoio; 3. Impulso; 4. Saída da água. A fase inicial da braçada (fase de 

ataque) segundo o autor inicia-se imediatamente quando o braço entra na água. Nas 

variantes rítmicas de duas ou quatro pernadas, essa fase é curta e ocorre de forma 

enérgica. Ao submergir na água, o braço começa a realizar imediatamente o movimento 

de apoio dirigido para frente, para baixo e um pouco para dentro. O plano de trabalho 

das mãos é de deslizar sobre o fluxo da água. Primeiramente, a mão forma um só plano 

com o antebraço e está voltada com a palma para baixo ou para baixo e para fora, 

tomando a melhor posição para apoiar-se sobre a água. O cotovelo conserva uma 

posição alta, e o braço mantém a rigidez necessária nessa articulação. O impulso é a 

fase mais energética da braçada. A mão move-se com aceleração sob o abdômen e a 

pélvis para trás e um pouco para fora, a mão estende-se na articulação do cotovelo. 

MAKARENKO (2001) ainda reforça que “o nadador, apoiando-se adequadamente com 

seu braço sobre a água, acelera o avanço do corpo”. A saída do braço da água coincide 

com a inclinação do tronco para o lado oposto. Uma parte da cintura escapular, no lado 

que conclui a braçada, aparece sobre a água. Simultaneamente, o cotovelo aparece 

sobre a superfície da água, seguido pelo antebraço e pela mão. A mão sai da água atrás 

da linha da pélvis, próxima à coxa; os músculos do antebraço e da mão estão relaxados. 

O movimento do braço sobre a água, chamado de recuperativo é descrito pelo autor 

como: flexão da articulação do cotovelo e relaxamento dos braços que se movem 
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suavemente sobre a água, a mão passa perto do corpo e da superfície da água e o 

cotovelo passa em nível alto e bem próximo ao corpo. 

A sincronização entre os braços pode ocorrer de três formas: deslizamento, 

oposição e sobreposição (CHOLLET, CHARLIES & CHATARD, 2000). Na sincronização 

por deslizamento, durante a realização das fases propulsivas da braçada o atleta não 

produz propulsão com nenhum dos braços. Na sincronização por oposição, em algum 

momento das fases propulsivas da braçada o atleta gera propulsão somente com um 

dos braços. Por sua vez a sincronização por sobreposição é caracterizada da seguinte 

forma: em algum momento das fases propulsivas, os atletas geram simultaneamente 

propulsão com os dois braços. 

Quanto à respiração no nado crawl, deve ser realizada de forma o mais 

natural possível, e os movimentos devem ser coordenados com o rolamento do corpo. O 

melhor momento do giro do rosto para iniciar a respiração no nado crawl é quando o 

braço do lado oposto está entrando na água e o outro braço está estendido ao longo do 

corpo (finalizando o movimento subaquático). O giro da cabeça coordenado com o 

rolamento do tronco permite que a boca se afaste da água, evitando-se, portanto, o 

levantamento da cabeça. Após a inspiração, o rosto do nadador volta para a água. 

Existem diversas maneiras de efetuar a respiração no nado crawl (MAGLISCHO, 1999). 

O nadador pode fazer a expiração dentro da água de maneira lenta, gradual ou 

explosiva. Para as velocidades de nado de longa distância (800m, 1500m, travessias), o 

mais aconselhável é que o nadador use o procedimento de respiração gradual; para as 

distâncias rápidas, o método de forma explosiva é o mais recomendado. 

 A posição do nado crawl deve ser a mais hidrodinâmica possível, pois 

qualquer tipo de resistência decorrente de um mau posicionamento do corpo na água 

reduz significantemente a velocidade do nado. O tronco do nadador deve atingir seu 

ponto máximo de rolamento ao final da última ação propulsiva do braço correspondente 

ao lado para o qual ocorre o rolamento. Um bom posicionamento na água depende 

basicamente de duas variáveis: flutuabilidade e velocidade. Essa sincronização permite 

ao executante ampliar o movimento dos braços (MAGLISCHO, 2003). A posição da 

cabeça do nadador deve permitir que a linha da água se mantenha no meio da testa, ou 
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seja, na linha do início da touca ou do cabelo do executante. o tronco do mesmo deve 

girar em cima do seu próprio eixo longitudinal. Naturalmente, devemos levar em conta 

que, se alterarmos a velocidade, a posição da cabeça também mudará. Quanto maior a 

velocidade, mais alta a cabeça tende a ficar (MAKARENKO, 2001). 

O movimento de pernas no nado crawl compreende duas fases, para cima e 

para baixo, com leves movimentos laterais. Esses movimentos laterais estabilizam o 

corpo enquanto ele oscila de um lado para o outro. Esse alinhamento lateral será 

mantido se as pernas baterem na mesma direção dos movimentos dos quadris. Para 

manter a sincronização e angulações perfeitas, a pernada para baixo começa antes que 

a perna tenha terminado a pernada para cima no movimento anterior da outra perna. O 

pé deve estar a uma profundidade de, aproximadamente, 30 a 35 cm para tornar-se 

eficiente (MAGLISCHO, 1999). Como visto anteriormente, as pernas movimentam-se 

num ritmo alternado. A pernada para baixo é um movimento parecido com uma 

chicotada, que começa com a flexão do quadril, seguida pela extensão do joelho. Já a 

pernada para cima tem o seu início quando a mesma se sobrepõe ao final da pernada 

para baixo precedente, para que seja superada a inércia da mudança de direção das 

pernas de baixo para cima.  

Os nadadores de nível mundial têm utilizado uma série de ritmos de pernadas 

com êxito, como: de seis, dois e quatro tempos, ou seja, executar seis, dois ou quatro 

movimentos de pernas alternados para cada ciclo de braçada. Dentre esses ritmos, o de 

seis tempos parece ser o mais eficiente, embora outros estilos tenham seus defensores. 

O ritmo de dois tempos tem sido empregado principalmente por nadadores fundistas 

(provas de fundo: 800m e 1500m) de ambos os sexos. O de quatro tempos, ainda que 

utilizado com menor freqüência, é ainda o mais utilizado entre um número significativo 

de nadadores (MAKARENKO, 2001). 

Em relação à sincronização dos braços e pernas, um ritmo de pernadas 

refere-se ao número de pernadas por ciclo de braçada que é feito pelo atleta. Um ciclo 

de braçada no nado crawl é definido pela entrada de uma das mãos na água, realização 

da fase aquática, saída da água, entrada da mão novamente na água, todo esse 

percurso tem que ser realizado pelos dois braços. Essa sincronização deve variar em 
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função das provas a serem nadadas (CHOLLET, 2000). Ritmos de pernadas de 2 e 4 

tempos são mais utilizados por nadadores que participam de provas de longa distância 

(800 metros, 1500 metros, travessias), enquanto que para as provas curtas, 50, 100 e 

200 metros, o ritmo mais preconizado é a pernada de 6 tempos. 

Nesse contexto, uma primeira consideração a ser feita é a de que o nadar 

crawl de peritos é resultante de um processo de aquisição que compreende prática 

extensiva. Para desvendar a sua natureza faz-se necessário considerar como ocorre o 

processo de aquisição de habilidades motoras. 

 

  3 O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE HABILIDADES MOTORAS 

 

Ao observar um iniciante praticando uma modalidade esportiva, é possível 

identificar características que lhe são peculiares como a falta de um padrão na execução 

dos movimentos associada a uma elevada quantidade de erros. Entretanto, com a 

prática aliada ao feedback, o iniciante adquire uma padronização espaço-temporal dos 

movimentos que resulta em comportamentos com certo grau de proficiência. Esse 

processo de mudança é entendido como aprendizagem motora. 

Tradicionalmente, o processo de aprendizagem motora é descrito por meio de 

estágios, e considerado como sinônimo de processo de estabilização do desempenho 

(ADAMS, 1971; GENTILE, 1972; FITTS & POSNER, 1967; NEWELL, 1985). Teorias 

correntes de aprendizagem motora (ADAMS, 1971; SCHMIDT, 1975) corroboram com a 

visão finita e explicam o processo de mudança de comportamento até a estabilização do 

desempenho, ou seja, elas tecem explicações de como o aprendiz passa de um estágio 

inicial (número elevado de erros, falta de padrão, aleatoriedade, desorganização, 

imprevisibilidade), para um estágio final de aprendizagem (poucos erros, precisão, 

previsibilidade). A automatização, obtida nas fases finais do processo de aprendizagem 

motora, é um exemplo típico de estabilização (FREUDENHEIM, 1999; TANI, BASTOS, 

CASTRO, JESUS, SACAY & PASSOS, 1992). Essas teorias podem ser caracterizadas 

como modelos de equilíbrio, pois enfatizam a aquisição e a manutenção de uma 

estrutura, o que implica na diminuição gradativa do erro mediante feedback negativo, 
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visando a consistência e a regularidade do desempenho. Esse modelo de equilíbrio não 

explica a formação de novas estruturas a partir de estruturas já adquiridas, ou seja, o 

que acontece após a estabilização no que diz respeito ao aumento de complexidade do 

próprio sistema. Portanto, tornam-se limitados para esclarecer uma característica 

importante do processo de aquisição de habilidades motoras que é a sua continuidade. 

Por exemplo, se o processo de aprendizagem motora realmente terminasse com a 

estabilização do desempenho, não seria possível explicar a existência de níveis de 

desempenho distintos em uma mesma habilidade (FREUDENHEIM, 1999, 2005; 

MANOEL, 1995; TANI, 1982, 1995, 2005; UGRINOWITSCH, 2003).  

Por estar em constante interação com o meio ambiente, o ser humano é um 

sistema aberto (TANI, 2005), sensível as constantes mudanças nesse meio, o que 

implica na necessidade de ter capacidade de responder adequadamente as mesmas 

(adaptabilidade). Segundo TANI (2005), quando um sistema aberto é perturbado, 

existem, duas possibilidades de resposta: a) tentar neutralizar a perturbação mantendo 

a estabilidade ou b) fazer da perturbação uma fonte de ordem em direção a estados 

mais elevados de complexidade. Portanto, em sistemas abertos, desafios, à estabilidade 

não necessariamente devem ser eliminados para manter a mesma, mas podem 

constituir fonte de nova ordem (YATES, 1987).  

Para HOLLAND (1995), a adaptação origina a complexidade. Nesse sentido, 

a estabilização, em sistemas vivos, pode ser vista como um estado provisório dentro de 

um processo dinâmico de organização em direção a estados mais complexos. Partindo 

dessa premissa, a aquisição de habilidades motoras não necessariamente termina com 

a estabilização do desempenho. No entanto, o aumento de complexidade do sistema 

pressupõe uma quebra de estabilidade devido a uma perturbação externa. Baseados 

nesses pressupostos, CHOSHI (1986), CHOSHI e TANI (1983), TANI (1982, 1995) e 

TANI, BASTOS, CASTRO, JESUS, SACAY e PASSOS (1992) propuseram um modelo 

de não-equilíbrio em aprendizagem motora denominado de processo adaptativo. 

 

 

 



 10 

  3.1 Processo adaptativo  

 

Segundo a abordagem do processo adaptativo, o processo de aquisição de 

habilidades é contínuo e ocorre em ciclos sucessivos em direção a estados mais 

complexos do que o anterior. Para que esses ciclos sejam desencadeados são 

necessários períodos de instabilidade. Nesse sentido, a aprendizagem motora 

caracteriza-se por ciclos de instabilidade-estabilidade-instabilidade, em direção a 

estados crescentemente complexos. Assim o processo de aquisição de habilidades é 

concebido como sendo constituído por duas fases: estabilização e adaptação. Segundo 

TANI (1982, 1995), a fase de estabilização compreende o processo de busca por uma 

padronização espaço-temporal dos movimentos no qual, a inconsistência e a falta de 

coordenação do iniciante são gradualmente eliminadas e substituídas por movimentos 

padronizados e precisos. Por sua vez a fase de adaptação, compreende a possibilidade 

de adaptar-se a novas situações mediante a aplicação das habilidades motoras já 

adquiridas. Essas adaptações podem ocorrer por meio de modificações na estrutura da 

habilidade estabelecida, que quando bem sucedidas, resultarão numa mudança 

qualitativa no sistema em um nível superior de complexidade, ou podem ocorrer por 

meio da flexibilidade, fazendo uso da redundância do sistema (TANI, 1982, 2005). 

Segundo TANI (2005) ainda existe um terceiro tipo de adaptação, que se origina na 

emergência de novas estruturas, a mesma é baseada num processo de auto-

organização em que fatores como desordem e ruído exercem um papel construtivo 

fundamental. Assim ao contrário do preconizado nas teorias correntes, nesta abordagem 

a perturbação é vista como um fator que gera instabilidade no sistema e por isso exerce 

papel fundamental no processo de mudança. Um esquema desse processo, adaptado 

de TANI (2005) é apresentado a seguir: 
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FIGURA 1 – Modelo de não-equilíbrio de aprendizagem motora (TANI, 2005). 

 

A aquisição de uma habilidade ocorre em ciclos sucessivos em direção a 

estados mais complexos do que o anterior. Para que esses ciclos sucessivos sejam 

desencadeados são necessários períodos de instabilidade. Nesse sentido, a 

perturbação exerce função fundamental no processo dessas mudanças. No entanto, 

para possibilitar adaptação é necessário que a estrutura formada seja flexível (TANI, 

2005). Como visto anteriormente pode-se inferir que à aprendizagem motora 

caracteriza-se por ciclos contínuos de quebras de estabilidade, em direção a estados 

crescentemente complexos. A variabilidade, como um fator de instabilidade do sistema 

será abordada a seguir. 
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  3.1.1Variabilidade e consistência 

 

Na área de aprendizagem motora, como conseqüência da visão finita, os 

fatores relacionados à direita no esquema relacionado por MILLER (1978), foram 

considerados elementos negativos que necessitavam ser eliminados para que a ordem 

prevalecesse (QUADRO 1). O panorama atual sugere prudência no que se diz respeito 

ao lado direito da tabela, pesquisas realizadas até meados da década de 1990 

valorizavam o lado esquerdo da tabela, deixando de lado aspectos como: desordem, 

probabilidade e imprevisibilidade. Mas, segundo a visão do processo adaptativo, a 

variabilidade, como fator de instabilidade é necessária à mudança do comportamento 

motor, então, novamente, a partir de uma visão do comportamento motor habilidoso 

como sendo ordenado, rígido, o processo de aquisição ficaria sem explicação. 

 

QUADRO 1 – Informação versus entropia (MILLER, 1978). 

 

H = INFORMAÇÃO - S = ENTROPIA 

Informação Incerteza 

Entropia negativa Entropia 

Sinal Ruído 

Forma Caos 

Regularidade Aleatoriedade 

Padrão ou forma Falta de padrão ou forma 

Ordem Desordem 

Organização Desorganização 

Complexidade regular Simplicidade irregular 

Heterogeneidade Homogeneidade 

Improbabilidade Probabilidade 

Previsibilidade Imprevisibilidade 

 

A variabilidade pode resultar de diferentes fontes (NEWELL & SLIFKIN, 

1998). MANOEL e CONNOLLY (1995) propuseram uma taxionomia na qual dois tipos 

de variabilidade são definidos: variabilidade de erro e variabilidade funcional. A 

variabilidade de erro é inerente ao sistema e não pode ser controlada. Já a variabilidade 

funcional resulta da redundância do sistema obtida pelos processos de aprendizagem e 
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desenvolvimento. TANI (1995; 2005) propôs um terceiro tipo, resultante da 

inconsistência do padrão de movimento em si, ou seja, resultante da instabilidade do 

sistema diante de uma perturbação. 

A partir da abordagem do processo adaptativo, alguns estudos têm se 

preocupado com o papel da variabilidade sugerindo seu papel mais construtivo (BENDA, 

2001; BENDA, CORRÊA, LUSTOSA DE OLIVEIRA & TANI, 2000; FREUDENHEIM, 

1999; FREUDENHEIM & MANOEL, 1999; MANOEL, 1993; MANOEL & CONNOLLY, 

1995, 1997). 

O estudo de BENDA, CORRÊA, LUSTOSA DE OLIVEIRA e TANI (1998), 

investigou o efeito da variabilidade em diferentes níveis de estabilização na 

aprendizagem de uma tarefa de controle da força de preensão manual. Foram 

constituídos três grupos: pré-estabilização, estabilização e superestabilização. O 

experimento teve duas fases: estabilização e adaptação. Os três grupos realizaram 05, 

30, 90 tentativas na fase de estabilização, respectivamente, procurando exercer uma 

força correspondente a 60 % da força máxima. Na fase de adaptação todos os 

participantes foram requisitados a realizar 20 tentativas com uma força a 40% da força 

máxima. Os resultados sugeriram que a variabilidade observada antes e depois da 

estabilização (desvio padrão do erro absoluto em um determinado bloco de tentativas) é 

de natureza distinta e que o aumento da variabilidade observado após a estabilização 

não prejudica a adaptação à nova tarefa.  

FREUDENHEIM (1999) realizou dois experimentos visando estudar o 

processo de estabilização. O instrumento utilizado, em ambos os experimentos, foi uma 

caneta sem fio e uma mesa digitalizadora sensível à pressão da caneta. A tarefa foi 

reproduzir um padrão gráfico. Nos dois experimentos, a análise inferencial detectou que 

a variabilidade nas medidas que correspondem aos aspectos invariantes (tempo de 

pausa relativo, tempo do movimento relativo, sequenciamento e tamanho relativo) 

diminuiu demonstrando que ao longo da fase de estabilização ocorreu à padronização 

espaço-tempo. Nas medidas correspondentes aos aspectos variantes (variabilidade do 

tempo total de pausa, variabilidade do tamanho total e do tempo total do movimento), 

também ocorreu diminuição da variabilidade ao longo das tentativas de prática. Porém, 
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essa diminuição não significou uma eliminação da variabilidade, pois mesmo após a 

prática, certo nível de variabilidade foi mantido. Os resultados desse trabalho permitem 

deduzir que existe associação entre a melhora do desempenho e a diminuição da 

variabilidade, mas não pela sua eliminação. 

O estudo de BENDA, CORRÊA, LUSTOSA e TANI (2000), cuja tarefa foi, 

novamente, de controle da força de preensão manual, constou de duas fases: 

estabilização (90 tentativas), e adaptação (20 tentativas). Os sujeitos desse estudo 

foram 60 estudantes adolescentes. De acordo com nível de variabilidade, foram 

agrupados em três grupos: alta variabilidade (GA), variabilidade intermediária (GI) e 

baixa variabilidade (GB). Para fins de análise, o GI foi descartado. Na fase de 

estabilização os grupos apresentaram um desempenho diferente desde o primeiro bloco 

de tentativas e reduziram o erro do primeiro para o segundo bloco de tentativas. O grupo 

GA apresentou um desempenho inferior ao grupo GB durante todas as tentativas. Na 

fase de adaptação, os dois grupos experimentais (GA e GB) apresentaram um 

desempenho semelhante. Segundo os autores, esse resultado sugere que a alta 

variabilidade (GA) surgida na fase de estabilização não caracteriza inconsistência, pois 

não foi prejudicial à aprendizagem frente a uma nova tarefa. Entretanto, durante toda a 

fase de estabilização o GB manteve-se em níveis estatisticamente inferiores àqueles 

alcançados no final da fase de estabilização. A grande diferença entre os últimos blocos 

de tentativas da fase de estabilização e a fase de adaptação do GB foi em razão do bom 

desempenho alcançado no final da fase de aquisição. Considerando que o GA 

conseguiu retomar os níveis de desempenho da fase de estabilização e o GB não, 

conclui-se nesse estudo que a variabilidade observada após a estabilização pode 

caracterizar flexibilidade do sistema, o que corrobora as predições do processo 

adaptativo. 

Benda (2001) numa tarefa de arremesso de dardo de salão ao alvo com 30 

sujeitos universitários investigou também a questão da variabilidade que permanece 

após a estabilização. Formou três grupos (n=10): GSB (baixa variabilidade), GSI 

(variabilidade intermediária) e GSA (alta variabilidade), para fins de análise, o GSI foi 

descartado. Os resultados indicaram que os dois grupos, na fase de adaptação, foram 
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semelhantes. Porém na análise intragrupo, na fase de adaptação, o GSB não conseguiu 

retomar o nível de desempenho dos últimos blocos de tentativas da fase de 

estabilização, ao passo que, no último bloco de tentativas da adaptação, o GSA 

apresentou o mesmo nível de desempenho dos últimos blocos de tentativas da fase de 

estabilização. Os resultados desse estudo mostraram uma tendência de que a 

variabilidade que permanece após a estabilização pode caracterizar flexibilidade do 

sistema.  

Em suma, conforme mostram os resultados dos estudos descritos, a 

variabilidade observada após a estabilização pode caracterizar flexibilidade, portanto, o 

aumento da consistência do desempenho ao longo do processo de aquisição de 

habilidades motoras exclui a idéia de eliminação da variabilidade. Ainda, para 

FREUDENHEIM (2005), estabilidade e variabilidade, antes de serem características 

mutuamente exclusivas, são características que mantêm interdependência: um 

comportamento só poderá ser estável caso tenha a consistência e a variabilidade como 

características complementares.  

No entanto, os aspectos que se mantêm invariantes podem mudar conforme 

a natureza da tarefa. Nesta perspectiva, estudar a consistência (aspectos invariantes) e 

a variabilidade (aspectos variantes) de uma habilidade contínua, como o nadar, pode 

contribuir para o conhecimento do comportamento motor habilidoso. 

 

  4 ESTUDOS DO NADAR CRAWL 

 

Desde a década de 1970, a busca pelo aspecto determinante do nadar 

habilidoso tem sido objeto de inúmeros estudos. Dentre os mesmos, CRAIG e 

PENDERGAST (1979), tiveram como objetivo verificar a existência de relação entre o 

ritmo de braçada, a distância percorrida e a velocidade na natação competitiva. Eles 

observaram que o aumento na velocidade está associado ao aumento do ritmo de 

braçadas e à diminuição da distância percorrida. Essa relação foi observada em todos 

os nados. Para os nados crawl e costas, os atletas (homens e mulheres) aumentaram 

suas velocidades e seus ritmos de braçadas, enquanto as distâncias percorridas 
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diminuíram. O aumento da velocidade no nado borboleta foi relacionado inteiramente ao 

aumento no ritmo de braçadas. Com o aumento da velocidade, a distância percorrida foi 

um pouco diminuída. Por sua vez, no nado peito, o aumento na velocidade foi associado 

com o aumento no ritmo das braçadas, mas a distância percorrida diminuiu 

demasiadamente em relação aos outros nados. 

Já TOUSSAINT, KNOPS, GROOT e HOLANDER (1990), propuseram uma 

mecânica eficiente para o nado crawl. Nesse estudo a eficiência total do nado foi 

determinada num grupo de atletas competitivos de 06 homens e 04 mulheres. A 

eficiência total foi definida pela razão da força resultante (W) e a força obtida na entrada 

da braçada (W). No âmbito da velocidade dos nados, a força inicial aplicada na braçada 

foi calculada pelos valores de captação de oxigênio. A força total no final da braçada foi 

diretamente mensurada durante o nado crawl usando o sistema MAD-system (sistema 

de blocos fixos colocados dentro da piscina que mensura a quantidade de força quando 

empurrado pelas braçadas do nadador). Esse sistema consiste no atleta nadar 

pressionando suas mãos em blocos fixados dentro da piscina, (16) dezesseis blocos 

distribuídos ao longo dos 25m e esses mesmos blocos mensuram a quantidade de força 

aplicada em cada braçada. As pernas ficam estendidas e sustentadas por um flutuador. 

Os nadadores respiravam por uma válvula para mensurar a energia gasta durante as 

atividades. Foram propostos três modelos de válvulas para captar oxigênio e para 

diminuir a força de arrasto exercida pelas mesmas. Os resultados mostraram que 

nadando em velocidades iguais, os homens demonstraram uma eficiência total mais 

alta, quando comparados as mulheres. Todavia, isto foi devido a uma maior força 

resultante dos homens na finalização da braçada. O efeito da força de arrasto devido ao 

acréscimo da respiração, utilizando a válvula 1, não foi considerado significante. Os 

valores de eficiência total do nado, analisados para a mesma força resultante 

(finalização da braçada), não diferem entre homens e mulheres. Em suma, o estudo 

investigou valores da fisiologia agregados a quantidade de força aplicada na braçada no 

nado crawl. 

KESKINEN & KOMI (1993), descreveram algumas características da braçada 

do nado crawl. O objetivo do estudo foi examinar a relação entre as características da 
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braçada entre diferentes fases do nado crawl e determinar se esta relação mudaria em 

relação à intensidade do nado. As medidas utilizadas foram: velocidade média, ritmo de 

braçada, comprimento da braçada e duração das diferentes fases de um ciclo de 

braçada para velocidades de provas diferentes (400 metros e 100 metros). Os 

resultados mostraram que existe uma relação entre os parâmetros de braçada durante 

os testes e que os mesmos não são diferentes em relação ao observado em 

competição. Assim, a inter-relação entre velocidade e ritmo de braçada foi positiva e o 

nível de desempenho foi grandemente afetado pelos valores de comprimento da 

braçada. Houve mudança na relação da braçada e velocidade com o aumento da 

intensidade do nado. 

No estudo de PELAYO, SIDNEY, KHERIF, CHOLLET e TOURNY (1996), o 

objetivo foi determinar a relação entre velocidade, comprimento da braçada e ritmo da 

braçada em eventos competitivos no nado crawl de ambos os gêneros e verificar as 

características antropométricas de cada atleta. Participaram 303 homens e 325 

mulheres de níveis nacionais e internacionais, que foram testados durante eventos 

competitivos, ou seja, em reais situações de prova. Soluções adotadas em cada evento 

do nado livre (crawl) tinham características específicas, afetando assim a razão entre 

ritmo e comprimento das braçadas de acordo com a prova. Diferenças na velocidade 

entre homens e mulheres foram observadas em função do comprimento das braçadas. 

O estudo também verificou que a velocidade, o ritmo das braçadas e o comprimento das 

mesmas dependem da distância nadada e do gênero dos nadadores. Este estudo 

mostrou um aspecto não discriminativo das características antropométricas desses 

atletas. Embora os nadadores tenham obtido valores similares na velocidade com 

diferentes combinações de comprimento e ritmo de braçada, um aspecto valorizado 

pelos mesmos é a questão da média dos tempos e características espaciais, atualmente 

utilizadas pelos melhores do mundo para otimizar suas performances. Os resultados 

mostraram que a razão entre comprimento e ritmo de braçada escolhidas nos eventos 

para o nado crawl tem características específicas de acordo com a prova escolhida pelo 

atleta. Velocidade e a razão entre comprimento e ritmo de braçada dependem também 

do gênero do nadador. 
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O objetivo do estudo de CHOLLETT et al., (2000), foi descrever uma nova 

ferramenta, um índice de coordenação para mensurar a coordenação dos braços no 

nado crawl, com uma quantificação precisa para o atraso no tempo de início da 

propulsão de um dos braços e o fim da propulsão de outro. Para determinar este atraso, 

a braçada foi dividida em quatro fases: Fase A: entrada e agarre das mãos na água. 

Fase B: tração – esta fase é considerada pelo autor o início da propulsão. Fase C: 

empurre – da posição das mãos a baixo do ombro até a liberação da água. Fase D: 

recuperação – da liberação das mãos até a entrada das mesmas para nova braçada. O 

segundo objetivo foi descrever como este índice varia em função das velocidades das 

provas a seguir: 800m, 100m, 50m, assim como nível de desempenho e o tipo de 

sincronização de perna e braço. Com os dados em mãos e em função destas fases os 

autores conseguiram relacionar três modelos de braçada: a) Oposição: um braço inicia a 

fase de tração (pegada), quando o outro finaliza a fase de empurre, ou seja, somente 

um dos braços gera propulsão; b) Agarre ou deslizamento: um atraso no tempo entre as 

fases propulsivas dos dois braços, ou seja, em algum momento nenhum dos braços 

gera propulsão; e c) Sobreposição: uma fase sobrepõe a outra na fase propulsiva, em 

algum momento da braçada os dois braços estão gerando propulsão na fase aquática. 

Os resultados permitiram verificar também que para a velocidade dos 800m, 

a coordenação utilizada pelos nadadores é a do modelo de agarre. Em contraste, para 

as provas velozes (50m, 100m), a coordenação mais apropriada foi o modelo de 

oposição. Sendo assim, os autores concluíram que os nadadores modificam a 

coordenação das braçadas com aumento na velocidade. Esses atletas modificam sua 

coordenação de agarre em provas de média distância (800m) para coordenação de 

oposição ou sobreposição em tentativas rápidas (50m e 100m). Usando este novo 

índice de coordenação, foi demonstrado que mudanças na velocidade, refletem na 

organização das fases da braçada e que o índice de coordenação permite quantificar 

precisamente a maneira (modo) da coordenação de braços e fornecer uma indicação da 

habilidade técnica dos nadadores.  

Após o estudo de CHOLLET et al.(2000) uma série de outros estudos 

(MILLET, CHOLLET, CHALIES, CHATARD, 2002; HUE, BENAVENTE E CHOLLET, 
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2003; LERDA, CARDELLI, 2003; SEIFERT, BOULESTEIX, CHOLLET, 2004; SEIFERT, 

BOULESTEIX, CARTER, CHOLLET, 2005; SEIFERT, CHOLLET, ROUARD, 2007) 

buscaram investigar a organização temporal da braçada, utilizando-se do novo índice de 

coordenação da braçada para o nado crawl frente a diferentes variáveis: gênero, com e 

sem utilização de roupas (fast skin), respiração (inspiração e expiração), comparações 

entre nadadores e triatletas e diferentes provas de natação. 

O propósito do estudo de MILLET et al. (2002) foi comparar a coordenação 

da braçada em 19 triatletas e 15 nadadores de elite em seis diferentes velocidades, 

utilizando o novo índice de coordenação. O experimento foi realizado numa piscina de 

50 metros. Cada sujeito executou de seis a oito tentativas de 12.5m de forma 

randomizada. Cada tentativa teve como descanso três minutos e todos realizaram a 

tarefa nadando crawl. À distância dos 12.5m foi mensurada entre os 10m e 22.5m, para 

permitir ao sujeito estabilizar sua velocidade. Os mesmos foram instruídos para 

nadarem devagar ou rápido, variando em seis velocidades diferentes, entre V1 à Vmáx. 

(80% a 100%). Foi encontrada diferença significativa quando os atletas nadavam entre 

80% e 98% da velocidade máxima. O grupo de triatletas mostrou um aumento no índice 

de coordenação quando comparado ao de nadadores, ou seja, passou do modelo de 

agarre (em algum momento da braçada um único braço gera propulsão), para o modelo 

de sobreposição (os dois braços gerando propulsão ao mesmo tempo).  Entre as 

velocidades de 88% e a velocidade máxima, os triatletas aumentaram o tempo da fase 

propulsiva e da fase aérea, já os atletas, reduziram o tempo da fase propulsiva, assim 

como a fase de recuperação. Entre a 5ª velocidade realizada e a velocidade máxima, 

ambos tiveram uma diferença significativa na mudança do índice de coordenação. 

Enquanto os triatletas reduziram o seu índice (sobreposição para agarre), os atletas 

aumentaram o mesmo, o índice ficou positivo, passando a utilizar o modelo de 

sobreposição. Sendo assim os triatletas compensaram uma técnica falha ao nadar, com 

o aumento do ritmo de braçadas, modificando assim a estrutura do nado. Ao contrário, 

os atletas são mais acostumados a nadar em alta velocidade, mantendo assim a 

organização do mesmo. 
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 Já HUE et al. (2003), compararam as fases da braçada e a coordenação 

das pernas durante o nado crawl, com e sem o uso de roupa (Fast Skin). Os sujeitos, 12 

triatletas masculinos de elite da França, nadaram três tentativas de forma randomizada 

(nado crawl), com e sem o uso de roupa. As velocidades corresponderam com as 

seguintes provas: 800m (V800), 100m (V100) e 50m (V50). As diferentes fases da 

braçada e a coordenação das pernas foram identificadas pela análise de vídeos. Os 

resultados obtidos mostram que, para todas as velocidades, não houve diferença 

significativa nos movimentos de perna com ou sem o uso de roupa. Todavia, o uso do 

“Fast Skin” foi associado ao aumento significativo do comprimento da braçada, mais 

especificamente nas provas de 100m e 50m. Com relação ao ritmo de braçadas, com e 

sem roupa, não houve mudança significativa. Já o índice de coordenação da braçada 

muda somente na prova dos 800m, que no início é negativo (agarre), com mudanças 

especificamente nas fases de entrada e na fase subseqüente, puxada. Houve uma 

tendência a uma melhor eficiência do nado quando utilizada a roupa devido ao 

favorecimento da flutuação. Em suma, a roupa facilita a coordenação de agarre utilizada 

pelos triatletas sem modificação no ritmo. Essas mudanças confirmam que nadar com 

utilização de roupas especiais para nadadores triatletas, requer uma habilidade 

específica. Assim, no treinamento a coordenação dita como “agarre” parece ser uma 

boa escolha para nadadores triatletas maximizarem seu desempenho no mar (ambiente 

aberto). 

Seguindo a seqüência de estudos LERDA e CARDELLI (2003) analisaram o 

tempo de apnéia, tempo de inspiração e tempo de expiração com respeito à 

sincronização da braçada, assim como o lado da inspiração, velocidade do nado e nível 

de performance. Participaram do estudo 36 nadadores masculinos com nível de 

habilidades distintos (mais habilidosos e menos habilidosos), com 21 anos de idade. A 

tarefa consistiu em nadar velocidades distintas correspondendo às distâncias de 100 e 

800 metros do nado crawl inspirando para o lado preferido, em apnéia e para o lado não 

preferido. Os nadadores foram divididos em dois grupos (mais e menos habilidosos) 

com base nas melhores performances nas distâncias de 100 metros e 800 metros. Os 

atletas realizaram duas séries de oito tentativas de 25 metros com uma inspiração por 
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ciclo para o lado preferido com um período de descanso que consistiu em nadar fácil 25 

metros, seguidos de 30 segundos de descanso passivo para evitar fadiga. Foi capturado 

o som do ar passando pela boca dos nadadores através de um microfone fixado na 

boca do atleta. As medidas utilizadas foram: índice de coordenação da braçada, tempo 

das fases da braçada (entrada e alongamento, puxada, empurre e recuperação) e o 

tempo das fases da respiração nas condições inspirando para o lado preferido. O 

aumento da velocidade resultou no encurtamento das fases não-propulsivas para o lado 

preferido da respiração, o que para os mais habilidosos ocorreu na fase da entrada e 

agarre e para os menos habilidosos na fase de recuperação. Em contraste, todos 

alongaram a fase da puxada para ambos os braços. Para os mais habilidosos, durante a 

fase de recuperação, o tempo de inspiração reduziu (800 m). Os menos habilidosos 

procuram prolongar a fase de apnéia durante as fases não propulsivas quando respiram 

para o lado preferido. Quando os mesmos respiram para o lado não preferido, 

preferiram aumentar o tempo de apnéia durante as fases propulsivas. Além disso, 

ampliam o comprimento da braçada e ficam mais tempo na puxada do lado preferido 

para ambas as situações V100 m e V800 m. Encurtam a recuperação V100 m e 

encurtam o tempo do empurre V800 m. Os resultados mostraram que a duração relativa 

das fases da respiração, o tempo das fases das braçadas e o índice de coordenação da 

braçada do nado crawl mudaram em função do aumento da velocidade e de acordo com 

o nível de habilidade dos nadadores. 

Por sua vez SEIFERT, BOULESTEIX e CHOLLET (2004), tiveram o objetivo 

de comparar o índice de coordenação da braçada do nado crawl em função do gênero. 

Participaram do estudo 24 nadadores (14 homens e 10 mulheres) entre 18 a 22 anos de 

idade. Os nadadores foram divididos em 02 grupos de acordo com o tempo do recorde 

mundial nos 100 metros do nado crawl. A tarefa consistiu em nadarem oito diferentes 

velocidades, que variaram entre as distâncias de 50m e 3000 metros. Os atletas 

nadaram 08 tentativas de 25 metros correspondendo às distâncias de 50 metros a 3000 

metros. Os aspectos analisados foram: gênero, velocidade de nado, índice de 

coordenação da braçada, tempo das fases das braçadas, comprimento e freqüência de 

braçada. Os objetivos foram os seguintes: analisar as diferenças entre atletas de elite 
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(homens e mulheres) na adaptação da coordenação da braçada quando há troca na 

tática e aumento da velocidade, assim como, determinar se existe diferença na 

coordenação das braçadas em relação à técnica ou devido às medidas antropométricas 

(peso, envergadura, idade, altura). Os resultados mostraram que nadadores são mais 

rápidos, comparados com as nadadoras em todas as distâncias, aumentam mais o 

tempo das fases propulsivas da braçada (empurre e puxada), com grande comprimento, 

o índice de coordenação da braçada é alterado em função da diminuição da fase de 

entrada e alongamento. A elite feminina diminuía o comprimento das braçadas ao longo 

das tentativas. No estudo verificaram-se diferenças significativas nas análises 

antropométricas entre homens e mulheres. Os homens mesclam dois tipos de modelo 

de braçada “Agarre” para “Oposição” ou “Sobreposição”. As nadadoras mantêm o 

modelo “Agarre” durante todas as tentativas. 

Já SEIFERT et al. (2005), tiveram como objetivo analisar os aspectos 

espaciais e temporais de atletas da elite masculina dos 100m nado crawl. Participaram 

do estudo 12 atletas de elite do gênero masculino com média de 20.1 anos de idade. A 

tarefa consistiu em nadar 100 metros em nado crawl em uma piscina de 25 metros 

dividida em 05 zonas de 05 metros, com objetivo de verificar as diferenças nas variáveis 

analisadas. As medidas utilizadas foram: velocidade, índice de coordenação do nado 

crawl (IdC)  e os aspectos espaciais e temporais (freqüência e comprimento da 

braçada). Os resultados mostraram que os nadadores modificaram os aspectos 

espaciais e temporais, bem como o índice de coordenação do nado crawl, aumentando 

o IdC a cada 5 metros nadados. Todavia, o IdC aumentou por toda a parte das 

diferentes zonas de cada 25 metros, indicando mudanças na organização motora, 

particularmente um aumento na fase de empurre. Portanto estes resultados vão além 

dos encontrados no estudo de CHOLLET, et al. (2000), observando que nadadores não 

só alteram o IdC em diferentes distâncias totais de prova, como também o alteram a 

cada 5 metros nadados, dependendo é claro, da sua estratégia de prova. 

Mais recentemente SEIFERT et al. (2007), investigaram o efeito da restrição 

do organismo, relacionados a fatores antropométricos (envergadura, área das mãos, 

tamanho do braço, comprimento da perna), gênero e nível de proficiência; restrições do 
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ambiente, relacionado às condições ambientais que em geral não são manipuladas nos 

experimentos e restrição da tarefa que se refere ao objetivo da tarefa (NEWELL, 1986), 

regras e instrução, todas essas variáveis em relação com o IdC do nado crawl. 

Participaram do estudo 42 nadadores (G1: 15 nadadores de elite, G2: 15 nadadores de 

médio nível e G3: 12 nadadoras de elite) entre 19 e 20 anos de idade. A tarefa consistiu 

em nadar sete ritmos diferentes na distância de 25 metros em velocidades 

correspondentes às distâncias de 1500m, 800m, 400m, 200m, 100m e 50 metros e 

velocidade máxima, respectivamente. Os aspectos considerados para a análise foram: 

gênero, medidas antropométricas e o índice de coordenação da braçada, em diferentes 

velocidades. Os resultados mostraram no que diz respeito a restrições na tarefa, que 

para todos os sujeitos e entre os grupos (G1, G2 e G3) houve um aumento significativo 

na velocidade, ritmo da braçada e diminuição no comprimento da braçada entre os 

ritmos (1500m até velocidade máxima), confirmando assim, que quando os ritmos são 

alterados, os atletas modificam o seu nado para atender a modificação na tarefa. Já na 

restrição do organismo, os autores consideraram mais a questão do gênero e nível de 

proficiência do que as análises antropométricas que não deram diferença significativa 

em relação ao IdC. O IdC mostrou-se alterado no G1 comparado ao G2 e G3 nas 

velocidades dos 100m, 50m e velocidade máxima, o IdC variou do modelo de oposição 

ao de sobreposição nessas velocidades. No que diz respeito a restrições do ambiente, 

especificamente ao efeito das velocidades impostas devido aos diferentes ritmos, 

ocorreu uma similar adaptação da coordenação nos três grupos (intra e inter grupos), 

todos os grupos mantiveram o seu modo de sincronização frente à modificação no 

ambiente, com exceção no ritmo dos 200m, onde os atletas de elite foram diferentes aos 

demais grupos, permanecendo no modelo de sobreposição. Essa velocidade (200m) 

pode ser um controle de parâmetro para a coordenação da braçada. O ritmo de 

braçada, visto como restrição do ambiente, também foi influenciado pelas distâncias 

percorridas, quanto mais rápidas as velocidades, maior o seu ritmo de braçada e menor 

o comprimento das mesmas. Em suma, os atletas apresentaram alterações no IdC em 

função das restrições, principalmente quando  ocorreu a restrição no ambiente. 
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Em suma a maior parte dos estudos manipulou a velocidade do nado. De 

uma forma geral, com o aumento da velocidade foram verificadas modificações em 

variáveis como: freqüência de braçada, comprimento de braçada, índice de 

coordenação da braçada e a respiração. Assim, fica claro que existe capacidade de 

adaptação dos atletas quando modificadas as exigências da tarefa. Mas, se 

considerarmos que a análise dos resultados deve estar baseada no conhecimento sobre 

a natureza das habilidades motoras, fica evidente a necessidade de uma investigação 

mais profunda dos recursos que os atletas utilizam nessa adaptação. Mais 

especificamente faltou a estes estudos com foco nos aspectos biomecânicos, considerar 

aspectos relacionados à consistência e à variabilidade, ou seja, os aspectos 

macroscópicos e microscópicos do nado crawl. No entanto, esta análise se torna 

relevante somente quando se considera a natureza continua do processo de aquisição 

de habilidades motoras. 

 

  4.1 Estudos da consistência e variabilidade no nado crawl 

 

Preocupados em compreender a natureza do comportamento motor 

habilidoso, considerando consistência e variabilidade como características 

complementares, XAVIER FILHO e BASSO (2000) realizaram um estudo visando 

elaborar um procedimento metodológico que viabilizasse a observação dos aspectos 

variantes (microestrutura) e invariantes (macroestrutura) da braçada do nado crawl. O 

estudo envolveu a confecção de um carrinho e trilhos (para evitar trepidação) colocados 

na lateral do deck da piscina, com câmeras acopladas ao mesmo, para perseguir os 

sujeitos em deslocamento na água. Os sujeitos eram marcados nos punhos com tinta 

para futura observação no vídeo da entrada e saída das mãos na água. Para fins de 

análise a braçada foi decomposta em fase aérea e aquática. As medidas exploradas no 

estudo foram: tempo total de movimento das fases aérea e aquática, tempo relativo das 

fases, tempo total de movimento para ambos os braços. O software APAS 2000 (Ariel 

System) foi utilizado para a obtenção dos tempos de cada fase da braçada mediante a 

contagem do número de quadros. Foram realizadas duas análises: uma observando as 
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relações entre a variabilidade dos diferentes indivíduos nos aspectos absolutos e 

relativos do movimento do braço, e a outra analisando o comportamento dessas 

medidas ao longo do tempo. Os resultados mostraram ser viável e adequado utilizar 

essa metodologia para a mensuração e análise dos aspectos macroscópicos e 

microscópicos da braçada do nado crawl em futuras pesquisas. 

Utilizando a metodologia desenvolvida por XAVIER et al. (2000), 

FREUDENHEIM, BASSO, XAVIER FILHO, SILVA, MADUREIRA, MANOEL (2005), 

buscaram investigar a organização temporal da braçada do nado crawl de crianças 

avançadas e iniciantes. A hipótese central do estudo foi que os indivíduos avançados 

permaneceriam relativamente mais tempo na fase propulsiva da braçada e que 

apresentariam um timing relativo mais consistente em comparação com indivíduos 

iniciantes. Para isso foram analisados os aspectos temporais das braçadas de cinco 

crianças no nível inicial e seis no nível avançado do nadar. A tarefa foi nadar dez metros 

no nado crawl em velocidade confortável. A predição do estudo foi parcialmente 

confirmada já que, em relação ao braço direito, as crianças avançadas permaneceram 

relativamente mais tempo na fase propulsiva e apresentaram um timing relativo mais 

consistente do que as iniciantes. Portanto, verificou-se que a organização do nadar é 

distinta entre indivíduos em níveis de habilidade diferentes. Mas não houve diferença na 

variabilidade dos ciclos das braçadas entre os grupos. Esses resultados permitiram 

inferir que o grupo avançado é caracterizado por consistência aliada a variabilidade. 

Esse estudo constatou a existência de consistência e variabilidade da braçada do nado 

crawl, mas não verificou o papel da variabilidade, pois não foi apresentada uma 

perturbação. Mais especificamente, não verificou se a variabilidade inerente 

demonstrada pelo grupo de crianças avançadas está associada a uma maior 

disponibilidade para fazer modificações no ciclo de braçadas, seja para ajustar e manter 

a freqüência de braçada ou para lidar com variações na tarefa. 

Para verificar o papel da variabilidade que permanece após a estabilização do 

desempenho, MADUREIRA (2006), analisou o efeito da modificação da tarefa na 

braçada do nado crawl em indivíduos com níveis de habilidades distintos. O objetivo do 

estudo foi investigar o efeito da modificação da tarefa na braçada do nado crawl em 
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indivíduos em níveis de habilidades distintos. Os sujeitos da pesquisa foram 42 crianças 

(14 masculino e 28 feminino) e a tarefa foi de nadar 30m (15m antes da virada + virada 

+ 15 m) em três condições distintas (lenta, natural e máxima). Foram utilizadas medidas 

antropométricas: massa corporal, altura, dobras cutâneas e envergadura. Medidas de 

desempenho - tempo total para percorrer a distância de 30 metros, escore proveniente 

de uma lista de proficiência do nado Crawl (MADUREIRA, GOLLEGÃ e 

FREUDENHEIM, 2005), medidas relacionadas aos aspectos invariantes - distribuição e 

variabilidade do tempo relativo das fases aérea e aquática para ambos os braços; e 

medidas relacionadas aos aspectos variantes - distribuição e variabilidade do tempo 

total de movimento do ciclo para ambos os braços, assim como o tempo total para cada 

fase (aérea e aquática). Foi construído um carro de filmagem dinâmica aquática para 

poder captar as imagens de dentro da água. As conclusões foram as seguintes: a) 

crianças que nadam crawl são capazes de ajustar seu desempenho em função de 

modificações da tarefa; b) no nado crawl de crianças, há relação entre organização 

espacial e desempenho na tarefa; c) características antropométricas, não interferem no 

desempenho; d) As crianças mantiveram a organização temporal da braçada do nado 

crawl ao longo das três condições experimentais que, no caso, correspondem a 

desempenhos distintos; e) ao longo das três condições, a manutenção da organização 

temporal da braçada garantiu sua consistência e as alterações do parâmetro tempo, 

asseguraram a capacidade do indivíduo de se ajustar as demandas específicas da 

tarefa, ou seja, garantiram sua flexibilidade; f) as alterações de desempenho em função 

das condições experimentais foram efetuadas, por ambos os grupos, exclusivamente a 

partir de ajustes dos aspectos variantes das braçadas, portanto, via adaptação 

paramétrica. 

Sendo assim, a braçada do nado crawl de crianças se adapta mediante 

manutenção da macroestrutura e variação da microestrutura, ou seja, mediante 

adaptação paramétrica. No entanto, os poucos estudos realizados considerando a 

consistência e a variabilidade como características distintas, porém complementares, 

compreenderam crianças como sujeitos. Nesse sentido, dado que o processo de 

aquisição de habilidades motoras é contínuo em direção ao aumento de complexidade, 
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mesmo as crianças consideradas avançadas nestes estudos, apresentam, num âmbito 

mais geral, níveis iniciais de habilidade. Portanto, considerando a natureza do 

fenômeno, faltam estudos para caracterizar o nado crawl de indivíduos habilidosos, mais 

especificamente, de atletas, considerados peritos na execução dessa habilidade. 

 

  5 OBJETIVO 

 

O objetivo do presente estudo foi o de investigar a consistência e a 

variabilidade da braçada do nado crawl de indivíduos habilidosos (atletas) em 

velocidades do nado distintas. Mais especificamente, pretendeu-se verificar, frente a 

diferentes demandas de velocidade de nado, quais aspectos da organização temporal 

da braçada são mantidos e, quais são alterados pelos atletas. 

 

  6 METODOLOGIA 

 

  6.1 Amostra 

 

Participaram do estudo, mediante assinatura do termo de consentimento, 16 

atletas masculinos das categorias júnior e sênior, ou seja, atletas com idade entre 17 e 

32 anos (± 20.6). Na época da coleta dos dados todos estavam filiados a Federação 

Aquática Paulista de Natação e participando de competições ligadas a essa entidade. 

Dos atletas que fizeram parte desse estudo, 08 participantes eram final A de 

campeonatos nacionais (Grupo Nacional) e, 08 atletas tinham índice para competir no 

campeonato estadual paulista (Grupo Estadual). Vale esclarecer que, na prova dos 100 

metros nado livre masculino, em piscina de 25 metros, o índice para participação no 

campeonato nacional absoluto é de 51,30 segundos, em contrapartida, para o 

campeonato estadual, esse tempo é superior a 55 segundos. 

 

 

 



 28 

  6.2 Tarefa 

 

A tarefa solicitada foi a de nadar 6 x 50 metros de nado crawl em trajetória 

retilínea, delimitada por uma raia lateral. Mais especificamente, partindo de uma posição 

de auto-sustentação no meio líquido, os atletas deram impulso na parede e, uma vez na 

marca dos cinco metros (bandeirinha), iniciavam o nado crawl. Após os primeiros 25 

metros de deslocamento efetuavam a virada seguida de impulso na borda oposta da 

piscina, seguido, novamente, do nado crawl após a marca dos cinco metros 

(bandeirinha). Nesse sentido, a tarefa compreendeu nadar ida e volta em uma piscina 

de 25 metros, totalizando assim 50 metros de deslocamento na água, em três condições 

de nado: 100% (esforço máximo), 90% do esforço máximo e 80% do esforço máximo.  

 

  6.3 Procedimentos 

 

A coleta de dados ocorreu em duas etapas. Na primeira etapa os atletas eram 

conduzidos em grupos de quatro sujeitos ao Laboratório de Desempenho Esportivo - 

LADESP da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Após sentarem, recebiam as 

informações sobre o estudo e eram convidados a assinar o termo de consentimento 

após esclarecimentos. Em seguida eram conduzidos às estações preparadas para a 

realização das análises antropométricas (massa corporal, estatura e envergadura), cada 

qual com um experimentador que fez as mensurações e anotações na ficha individual 

de cada atleta.  

A segunda etapa compreendeu a execução da tarefa, ou seja, nadar 50 

metros nado crawl em três condições distintas. Para tal, os atletas foram conduzidos ao 

recinto da piscina onde um experimentador efetuou a marcação nos seus punhos com 

tinta, branca ou preta, utilizada para maquiagem. Esses atletas foram marcados para 

facilitar a observação durante a análise dos movimentos no vídeo. Após a marcação foi 

feita uma familiarização com o ambiente (piscina), na qual todos os atletas realizaram 

um aquecimento individualizado de acordo com especificações de seu técnico de, no 

mínimo, 15 minutos. 



 29 

A instrução da tarefa na piscina foi dada logo após o aquecimento para 

grupos de quatro atletas, que permaneceram dentro da piscina ouvindo as instruções 

detalhadas a seguir para a realização da tarefa. Foi lhes informado que, de uma posição 

de auto-sustentação no meio líquido, deveriam realizar o impulso na parede e, uma vez 

na marca dos cinco metros (bandeirinha), iniciar o nado crawl. Após os primeiros 25 

metros de deslocamento, deveriam efetuar a virada olímpica seguida de impulso na 

borda oposta da piscina, seguido, novamente, do nado crawl após a marca dos cinco 

metros (bandeirinha). Realizariam o primeiro percurso de 50 metros nadando crawl em 

100% do esforço máximo, logo em seguida, descansariam de cinco a oito minutos 

(descanso utilizado para recompor o atleta após velocidade intensa de treinamento, 

utilizado pelo técnico da equipe participante) e continuariam as tentativas de forma 

aleatorizada; nadando a segunda condição em 80% ou 90% do tempo obtido na 

primeira condição e a terceira condição em 80% ou 90% de acordo com o que foi 

solicitado na segunda condição. Foi-lhes informado também que a duração dos 

intervalos ficaria na dependência do batimento cardíaco de cada atleta, sendo assim, a 

execução em cada condição estava condicionada ao retorno prévio do batimento 

cardíaco a no mínimo 50% do esforço máximo que foi obtido na sua primeira tentativa a 

100%. 

O tempo de execução de cada tentativa foi cronometrado e fornecido, após 

cada tentativa, aos atletas. 

Vale ressaltar que para a realização do experimento contamos com a 

presença de 12 experimentadores, membros do Laboratório de Comportamento Motor – 

USP (LACOM) com experiência em coleta de dados. Um experimentador recebeu os 

atletas no Laboratório de Desempenho Esportivo (LADESP-USP) e anotou as análises 

antropométricas junto à ficha de cineantropometria morfológica. Quatro 

experimentadores realizaram as medidas antropométricas dentro do Laboratório de 

Desempenho Esportivo (LADESP). Os mesmos utilizaram uma forma de estações para 

maximizar o tempo gasto com cada atleta; um experimentador marcou o punho dos 

atletas com tinta específica no deck da piscina; um experimentador controlou o tempo 

de aquecimento junto com o técnico dos atletas; três experimentadores realizaram as 
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filmagens, sendo que 02 câmeras ficaram fora da piscina (frontal e lateral) e uma dentro 

da mesma (diagonal) e dois cronometristas, sendo que um deles deu a partida para a 

realização das três condições e anotou o tempo em cada tentativa, e o outro utilizou um 

cronômetro específico para a marcação das freqüências da braçada, e posteriormente, 

calculou o comprimento das braçadas. 

Vale esclarecer que o presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética e 

Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. 

 

  6.4 Delineamento 

 

O experimento constituiu para todos os sujeitos, na execução da tarefa, de 

percorrer 50m nadando crawl em três condições: a 100%, a 90% e a 80% de sua 

velocidade máxima. A seqüência de apresentação das condições 90% e 80% foi 

randomizada, ou seja, definida por sorteio. 

Após a execução em cada uma das condições, houve um intervalo de 

recuperação de 5 a 8 minutos. A duração dos intervalos estava na dependência do 

batimento cardíaco de cada atleta, sendo assim, a execução em cada condição estava 

condicionada ao retorno prévio do batimento cardíaco a no mínimo 50% do esforço 

máximo que foi obtido na sua primeira tentativa á 100%. 

Após cada tentativa durante a coleta, o atleta foi informado do seu tempo de 

percurso em cada uma das condições, bem como do número de braçadas e freqüência 

cardíaca. 

 

  6.5 Instrumentos 

 

Para o registro das medidas antropométricas foram utilizados os seguintes 

aparelhos: para a determinação da altura foi utilizado o estadiômetro standard da 

American Medical do Brasil com marcação de oitenta centímetros a dois metros e vinte 

centímetros, para o registro da massa corporal foi utilizada uma balança digital da marca 
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Filizola e para a aferição da envergadura dos atletas foi fixada na parede uma trena de 2 

metros na horizontal e um marcador de madeira colocado na vertical.  

Para o registro dos dados referentes à execução da tarefa, foram utilizadas 

três câmeras de alta definição marca SONY HANDYCAM, Modelo DCR-H36. Uma das 

filmadoras foi posicionada na plataforma de salto a 3.80m (três metros e oitenta 

centímetros) da borda da piscina, portanto, de frente para o nadador. A outra foi 

posicionada na lateral da piscina (3.80m do deck da piscina), no centro da mesma, com 

um tripé e foi manipulada por um experimentador que perseguiu com a câmera o atleta 

nadando. A terceira câmera ficou fixa dentro da piscina, dentro de um invólucro, 

colocado diagonalmente na parte rasa, onde os atletas realizavam as viradas. As 

imagens colhidas foram analisadas quadro por quadro por meio do software 

VIRTUALDUB, com capacidade de análise de 60 quadros por segundo. 

Para determinar a velocidade de nado em função da porcentagem de esforço 

dos atletas, foi elaborada uma tabela de porcentagem que varia dos 100% aos 70% 

(ANEXOII). Com base nesta tabela foi fornecido o tempo que o atleta deveria percorrer 

os 50 metros. 

Os atletas eram pintados nos punhos com tinta não tóxica da marca YUR 

para visualização das entradas e saídas dos braços na análise dos dados. 

Para marcar os tempos de cada 50 metros e o ciclo de braçada por minuto de 

cada atleta foram necessários dois cronômetros: um deles com capacidade de 100 

memórias, com controle de eficiência de nado, a prova d'água, fabricante: Cronus, 

China, de marca: Accusplit. O segundo modelo de cronômetro foi da marca Seiko S140, 

com 300 memórias, a prova d'água. 

A piscina utilizada é coberta e aquecida (EEFEUSP), com dimensões de 25 

metros de comprimento por 12.5 metros de largura, com quebra ondas laterais, raias 

para delimitar suas oito divisórias, e com temperatura entre 27º e 28º C (recomendação 

da FINA para eventos internacionais). A saída foi realizada na parte mais profunda da 

mesma (3.60m), sem a utilização do bloco de partida para a saída nas tentativas, e a 

virada foi realizada na parte mais rasa (1.20m).  
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  6.6 Medidas  

 

Para as análises antropométricas foram realizadas as seguintes medidas: 

estatura (cm), envergadura (cm) e massa corporal (Kg). 

Para as medidas relacionadas ao desempenho global foi registrado o tempo 

total para vencer o percurso de 50 metros, a freqüência de braçadas (cronômetro 

específico que registra ciclo braçada por minuto) e o comprimento das braçadas (Cbr = 

Vm / Fr); 

Para as análises de organização temporal foram registradas medidas 

correspondentes à macroestrutura da habilidade: magnitude e variabilidade do timing 

relativo nas fases aéreas e aquáticas de ambos os braços (distribuição e variabilidade 

do timing relativo das fases aérea e aquática do braço direito e esquerdo). Estas 

medidas representam a consistência do padrão temporal das braçadas, assim como, a 

variabilidade desta consistência. Medidas correspondentes a microestrutura da 

habilidade: magnitude e variabilidade do tempo absoluto de cada fase (aérea e aquática) 

e do tempo total de movimento do ciclo. Estas medidas representam a parametrização 

do comportamento e a variabilidade da parametrização, respectivamente. 

Para calcular essas medidas, o movimento da braçada foi decomposto em 

duas fases: aérea e aquática. Foram considerados três ciclos de braçadas consecutivos 

realizados no centro da piscina, para cada percurso de 25 metros. 

 

7 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Considerando que todas as medidas utilizadas são de natureza intervalar e 

que cada grupo continha oito participantes, foram realizados testes de normalidade e 

homogeneidade de variância (teste de Levene) para verificar se os pressupostos da 

análise paramétrica seriam atendidos. Quando encontrada normalidade e 

homogeneidade de variância para todas as condições envolvidas na análise (p≥0,05) e 

o objetivo era detectar diferenças entre grupos e condições, foi realizada uma análise de 

variância entre dois fatores (ANOVA two-way) – GRUPOS X CONDIÇÕES – com 
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medidas repetidas no segundo fator. Para localizar as diferenças apontadas pela 

ANOVA, foi aplicado o teste de post hoc de Tukey(HSD). Nas medidas em que eram 

necessárias somente comparações entre grupos foi utilizado o teste t de Student. 

Nos casos em que os pressupostos para as análises paramétricas não foram 

atendidos foram realizados testes não-paramétricos. Mais especificamente, o teste de 

Friedman foi utilizado para encontrar diferenças entre as condições e o post hoc 

sugerido por SIEGEL e CASTELLAN JÚNIOR (1988) para localizar essas diferenças. 

Para controlar o erro tipo 1, esse teste de post hoc corrige o valor de `p´ para que uma 

diferença seja considerada significante. Essa correção foi feita em função do número de 

comparações realizadas, o que implica um mesmo valor de `p´ para a análise de um 

mesmo número de condições. No caso desse estudo, o valor adotado para localizar 

diferenças entre grupos foi p = 0,008. Para verificar se havia diferença entre os grupos 

nas três condições o teste U de Mann-Whitney foi realizado. 

Os participantes realizaram duas tentativas para a obtenção das medidas. 

Assim, as medidas de desempenho global estão representadas pela média das duas 

tentativas, enquanto as medidas de organização temporal foram calculadas pela média 

de 12 ciclos de braçada (seis ciclos por tentativa) em cada condição. 

 

  7.1Teste de concordância 

 

Após uma semana do início das análises dos vídeos, o mesmo 

experimentador refez algumas análises para testar o grau de confiabilidade nas 

avaliações. Para tal, foi realizado um teste de concordância entre observadores (CEO), 

calculado pela razão entre concordâncias e a soma das concordâncias e discordâncias 

(THOMAS & NELSON, 2002), o qual resultou em um valor de 0,927083, ou seja, 92% 

das observações foram concordantes. 
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 8 RESULTADOS 

 

8.1 Medidas antropométricas 

 

Para verificar a diferença entre os grupos para as variáveis: idade, massa 

corporal, envergadura, altura, empregou-se o teste t de Student para amostras 

independentes. 

 

TABELA 1 – Descrição das características antropométricas (média e desvio padrão) dos 

grupos: nacional e estadual. 

Variável Nacional Estadual F Sig. 

Idade (anos) 22,25 (6,06) 19 (1,69) --- --- 

Massa Corporal (Kg) 78,23 (7,97) 71,36 (8,84) 0,77 0,39 

Estatura (cm) 179,9 (6,63) 180,25 (8,57) 0,26 0,61 

Envergadura (cm) 184,43 (8,74) 180,27 (7,17) 0,21 0,65 

 

Conforme indicado na TABELA 1, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes entre as variáveis antropométricas para os grupos 

nacional e estadual.  

 

8.2 Medidas de desempenho global 

 

Na TABELA 2, pode-se observar o tempo total de nado em 50 metros, a 

freqüência das braçadas durante o percurso, o comprimento da mesma ao longo dos 50 

metros e a porcentagem média executada pelos atletas de ambos os grupos a 90 % e 

80 %. 
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TABELA 2 – Descrição das características das medidas de desempenho global (média 

e desvio padrão) dos atletas.  

Condição Medidas Nacional Estadual 

100% 

Tempo total (s) 25,56 (0,95)* 27,41 (1,81) 

Freqüência das braçadas (ciclo / min) 115,13 (6,61) 107,47 (14,37) 

Comprimento das braçadas (cm) 1,02 (0,05) 1,03 (0,09) 

    

90% 

Tempo total (s) 27,34 (1,04)* 29,39 (2,05) 

Freqüência das braçadas (ciclo / min) 92,97 (9,89) 87,75 (12,90) 

Comprimento das braçadas (cm) 1,19 (0,10) 1,18 (0,11) 

Porcentagem nadada pelos atletas (%) 93,35 (1,30) 92,87 (0,96) 

    

80% 

Tempo total (s) 29,85 (1,30) 32,07 (2,71) 

Freqüência das braçadas (ciclo / min) 75,03 (7,70) 77,44 (9,95) 

Comprimento das braçadas (cm) 1,35 (0,12)* 1,23 (0,11) 

Porcentagem nadada pelos atletas (%) 85,58 (2,72) 85,21 (2,37) 

* p < 0,05 diferenças entre grupos 

 

O teste t de Student apontou que o grupo nacional no tempo total a 100% e a 

90% obteve um tempo menor do que o grupo estadual (respectivamente, p = 0,022932; 

p = 0,024973). Na condição 80% o teste t de Student indicou que o grupo nacional 

obteve maior comprimento da braçada comparado ao grupo estadual (p = 0,048589). 
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  8.3 Medidas de organização temporal 

 

  8.3.1 Macroestrutura 

 

Observa-se na FIGURA 2, no que diz respeito a média do tempo relativo da 

fase aérea para ambos os braços, uma inversão de valores para os braços direito e 

esquerdo no grupo nacional comparado com o estadual nas três condições. Em termos 

relativos, o grupo nacional permanece mais tempo na fase aérea no braço direito, 

enquanto que o grupo estadual gasta mais tempo na fase aquática para o mesmo braço. 

Quando analisado somente o braço esquerdo, esses valores são modificados, o grupo 

estadual permanece mais tempo na fase aérea comparado com o grupo nacional nas 

três condições.  
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FIGURA 2 – Média do tempo relativo da fase aérea dos braços direito e esquerdo para 

os grupos: nacional e estadual. 

 

Na análise inferencial, o teste de Friedman detectou diferença somente no 

grupo estadual para o braço direito [X² (n=8. gl = 2) = 7,75; p < 0,020], o post hoc 

sugerido por SIEGEL e CASTELLAN JÚNIOR (1988) localizou a diferença entre as 
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condições 80% e 100% (p < 0,008). O teste U de Mann-Whitney não encontrou 

diferenças entre os grupos. 

A FIGURA 3 mostra os resultados pertinentes a média do tempo relativo da 

fase aquática dos braços direito e esquerdo, onde o grupo estadual, assim como dito 

anteriormente, parece permanecer mais tempo na fase aquática quando comparado 

com o grupo nacional somente para o braço direito. Quando observado somente o braço 

esquerdo esses valores são alterados, o grupo estadual tende a permanecer mais 

tempo na fase aérea quando comparado com o grupo nacional. 
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FIGURA 3 – Média do tempo relativo da fase aquática dos braços direito e esquerdo 

para os grupos: nacional e estadual. 

 

Na análise inferencial, o teste de Friedman só detectou diferença entre as 

condições na braçada direita para o grupo estadual [X² (n=8. gl = 2) = 7,75; p < 0,02], o 

post hoc sugerido por SIEGEL e CASTELLAN JÚNIOR (1988) localizou a diferença 

entre as condições 80% e 100% (p < 0,008). O teste de U de Mann-Whitney não 

encontrou diferenças entre os grupos. 

Na FIGURA 4, a variabilidade do tempo relativo para os braços direito e 

esquerdo é apresentada em porcentagem para ambos os grupos. Pode-se observar que 

para o braço direito nas condições de 80% e 100% os grupos apresentaram 

variabilidade semelhantes e que na condição 90% o grupo nacional tende a apresentar 
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maior variabilidade. No braço esquerdo, o grupo nacional apresentou maior variabilidade 

nas três condições comparado ao grupo estadual. Na condição 90%, contrariamente ao 

braço direito, o grupo nacional apresentou uma redução na sua variabilidade e grupo 

estadual um aumento na mesma. 
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FIGURA 4 – Desvio padrão do tempo relativo (%) para os braços direito e esquerdo dos 

grupos: nacional e estadual. 

 

A análise inferencial realizada pela ANOVA two way não detectou diferenças 

entre os grupos ou condições para o braço direito e braço esquerdo no grupo nacional. 

Para o grupo estadual, o teste de Friedman encontrou diferença entre as condições [X² 

(n=8. Gl = 2) = 7,75; p < 0,02] e o teste post hoc sugerido por SIEGEL e CASTELLAN 

JÚNIOR (1988) detectou diferença entre as condições 80% e 90% (p < 0,008) somente 

para o braço esquerdo. Nas comparações entre grupos, o teste U de Mann-Whitney não 

detectou diferenças. 

Os gráficos da variabilidade do tempo relativo da fase aquática e da fase 

aérea não foram apresentados por serem idênticos ao da variabilidade do tempo 

relativo. Foi gerada somente uma medida envolvendo o desvio padrão, isso porque o 

tempo era relativo a dois aspectos (fases aérea e aquática), sendo assim o desvio 

padrão resultaria num mesmo valor. 
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  8.3.2 Microestrutura 

 

Observando-se a figura 5, que ilustra a média do tempo de movimento da 

fase aérea para os braços direito e esquerdo, nota-se praticamente o mesmo 

comportamento para ambos os grupos nas três condições. Ambos os grupos diminuem 

o tempo de permanência na fase aérea de acordo com o aumento das velocidades, para 

os dois braços. Nota-se que o grupo estadual permanece mais tempo na fase aérea no 

braço esquerdo nas condições 90% e 100% e que no braço direito em nenhum 

momento isso ocorreu. 
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FIGURA 5 – Média do tempo de movimento da fase aérea para os braços direito e 

esquerdo para os grupos: nacional e estadual. 

 

A análise inferencial detectou diferenças através do teste ANOVA two way 

entre condições, para o braço direito [F (2,16) = 135,64; p = 0,00]. Essas diferenças 

foram localizadas pelo teste post hoc de Tukey (HSD) nos grupos nacional e estadual e 

nas condições 80% e 90% (respectivamente, p = 0,000134; p = 0,000404), 80% e 100% 

(p = 0,000133; p = 0,000133) e entre 90% e 100% (p = 0,000148; p = 0,000283). O 

mesmo fenômeno aconteceu para o braço esquerdo [F (2,16) = 123,42; p = 0,00]. Onde 

as diferenças foram localizadas pelo teste de post hoc de Tukey (HSD) nos grupos 
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nacional e estadual e nas condições 80% e 90% (respectivamente, p = 0,000165; p = 

0.000889), entre 80% e 100% (p = 0,0001333; p = 0,000133) e entre 90% e 100% (p = 

0,000149; p = 0,000193). O teste U de Mann – Whitney não encontrou diferenças entre 

os grupos nas três condições. 

A FIGURA 6 mostra a variabilidade do tempo de movimento das fases aéreas 

entre os braços direito e esquerdo para ambos os grupos. Pode-se notar que o grupo 

nacional evidenciou um comportamento diferenciado para cada braço nas três 

condições. Nota-se também que os dois grupos ao nadarem a 100% apresentam um 

comportamento menos discrepante no braço direito.  
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FIGURA 6 – Desvio padrão do tempo de movimento das fases aéreas dos braços direito 

e esquerdo dos grupos: nacional e estadual nas três condições (80%, 90% 

e 100%). 

 

A análise inferencial, realizada pelo teste da ANOVA two way, detectou 

diferença significante entre as condições apenas para o braço esquerdo do grupo 

nacional [F (2,16) = 5,94; p = 0,007]. Essas diferenças foram localizadas pelo teste de 

post hoc de Tukey (HSD), entre as condições 80 e 100% (p = 0,008). O teste U de Mann 

– Whitney não encontrou diferenças entre os grupos nas três condições. 
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Na figura 7, que representa a média do tempo de movimento da fase aquática 

para os braços direito e esquerdo, nota-se um comportamento muito similar ao da fase 

aérea, onde ambos os grupos diminuem o seu tempo de permanência na fase aquática 

em função do aumento na velocidade. 
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FIGURA 7 – Média do tempo de movimento da fase aquática para os braços direito e 

esquerdo para os grupos: nacional e estadual. 

 

Na análise inferencial o teste de Friedman encontrou diferenças significativas 

para ambos os grupos: nacional, tanto para o braço direito como para o braço esquerdo, 

respectivamente, [X² (n=8. gl = 2) = 16,00; p < 0,00034] e [X² (n=8. gl = 2) = 16,00; p < 

0,00034] e para o grupo estadual, também para os braços direito e esquerdo, 

respectivamente [X² (n=8. gl = 2) = 16,00; p < 0,00034] e [X² (n=8. gl = 2) = 16,00; p < 

0,00034]. O post hoc sugerido por SIEGEL e CASTELLAN JÚNIOR (1988) localizou a 

diferença entre as condições 80% e 100% (p < 0,008) para ambos os braços e grupos. 

O teste U de Mann – Whitney não encontrou diferenças entre grupos nas três 

condições. 

Na FIGURA 8, que ilustra a variabilidade do tempo de movimento da fase 

aquática, pode-se observar que o grupo nacional na condição 80% em ambos os braços  

apresenta maior variabilidade do que o grupo estadual. Em contrapartida, quando 

aceleram para maiores velocidades o seu comportamento é próximo ao grupo estadual. 



 42 

0

20

40

60

80

100

120

140

D80 D90 D100 E80 E90 E100

T
e

m
p

o
 (

m
s

)

Nac ional E s tadual

 

FIGURA 8 – Desvio padrão do tempo de movimento da fase aquática dos braços: direito 

e esquerdo para os grupos: nacional e estadual nas condições de 80%, 

90% e 100%. 

 

Corroborando a análise descritiva, o teste de Friedman encontrou diferença 

entre as condições no grupo nacional para o braço direito [X² (n=8. Gl = 2) = 6,25; p < 

0,04] e esquerdo [X² (n=8. Gl = 2) = 10,75; p < 0,004]. O teste post hoc sugerido por 

SIEGEL e CASTELLAN JÚNIOR (1988) localizou diferença entre as condições 80% e 

100% (p < 0,008) para ambos os braços. Para o grupo estadual o teste de Friedman 

também encontrou diferença entre as condições no braço direito [ X² (n=8. Gl = 2) = 

9,75; p < 0,007] e no braço esquerdo [ X² (n=8. Gl = 2) = 0,00; p < 0,01]. O teste post 

hoc sugerido por SIEGEL e CASTELLAN JÚNIOR (1988) localizou diferenças entre as 

condições 80% e 100% (p < 0.008) para ambos os braços. O teste de U de Mann-

Whitney detectou diferença entre grupos na condição 80% somente para o braço 

esquerdo (Z = 2,10; p < 0.03). 

Observando-se a FIGURA 9, média do tempo total de movimento para os 

braços direito e esquerdo, nota-se um comportamento muito similar entre os grupos nas 

três condições para ambos os braços. Conforme o aumento da velocidade ambos os 

grupos tendem a diminuir seus tempos totais de movimento. 
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FIGURA 9 – Média do tempo total de movimento para os braços direito e esquerdo dos 

grupos: nacional e estadual. 

 

A ANOVA two way indicou diferença entre as condições para o braço direito 

[F (2,16) = 190,04; p = 0,00]. Essas diferenças foram localizadas pelo teste post hoc de 

Tukey (HSD) nos grupos nacional e estadual nas condições 80% e 90% 

(respectivamente, p = 0,0001; p = 0,0001), 80% e 100% (p = 0,0001; p = 0,0001) e entre 

90% e 100% (p = 0,0001; p = 0,0001). Para o braço esquerdo a ANOVA two way 

detectou diferenças entre as condições [F (2,16) = 160,33; p = 0,00]. O teste post hoc de 

Tukey (HSD) indicou diferença para os grupos (nacional e estadual) nas condições 80% 

e 90% (respectivamente, p = 0,0001; p = 0,0001), 80% e 100% (p = 0,0001; p = 0,0001) 

e entre 90% e 100% (p = 0,0001; p = 0,0001). 

Na FIGURA 10 que apresenta a variabilidade do tempo total de movimento 

para ambos os braços, pode-se observar que o grupo nacional permanece mais tempo 

para fechar o seu ciclo da braçada na condição 80% e quando exigido velocidades 

maiores, o seu comportamento assemelha-se ao grupo estadual. 
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FIGURA 10 – Desvio padrão do tempo total de movimento para ambos os braços nas 

três condições (80%, 90% e 100%) para os grupos: nacional e estadual. 

 

A ANOVA two way detectou diferença entre as condições para o braço direito 

[F (2,16) = 15,60; p = 0,000028]. Essas diferenças foram localizadas pelo teste de post 

hoc de Tukey (HSD), entre as condições 80% e 90% (p = 0,001231) e entre 80% e 

100% (p= = 0,000320) apenas para o grupo nacional. Para o mesmo grupo também foi 

detectada diferença entre condições no braço esquerdo [F (2,16) = 17,55; p = 0,000011], 

localizadas entre as condições 80% e 90% ( p = 0,001170) e entre 80% e 100% (p = 

0,000157) pelo teste post hoc de Tukey (HSD). Além disso, também para o braço 

esquerdo, foi detectado efeito de interação Condição X Grupo [F (2,16) = 4,16; p = 

0,026], confirmando que os grupos se comportaram diferentemente considerando as 

condições. Especificamente, a indicação de interação em conjunto com a análise 

descritiva aponta que os grupos se comportaram de forma distinta na condição 80%. 

 

9 DISCUSSÃO 

 

Quando estudamos um comportamento motor habilidoso devemos considerar 

a existência de variabilidade e consistência como características complementares. 

Aspectos como o timing relativo, sequenciamento e força relativa que são mantidos 
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relativamente invariantes ao longo das tentativas, garantem a consistência do 

comportamento motor habilidoso. Por outro lado, aspectos como tempo de movimento, 

força total e seleção dos músculos, que variam para atender as demandas específicas 

da tarefa, asseguram a variabilidade do comportamento. 

No entanto, em habilidades como o nadar para as quais a velocidade máxima 

é a meta a ser alcançada, de forma geral, credita-se o sucesso à consistência do 

comportamento. Essa abordagem do fenômeno equivale a olhar somente “um lado da 

moeda” (MADUREIRA, 2006). Mas, o que no comportamento motor habilidoso parece 

idêntico a partir de uma observação geral, macroscópica, quando observado em 

detalhes, apresenta variabilidade. Portanto, o comportamento motor habilidoso 

apresenta aspectos invariantes que resultam em um padrão característico da habilidade 

praticada (consistência) e também aspectos variantes, quando fatores microscópicos 

são focalizados (variabilidade). Assim qualquer tentativa de compreender o 

comportamento motor habilidoso deve considerar consistência e variabilidade como 

características distintas, porém, complementares. No entanto, os poucos estudos que 

consideravam estas características para desvendar a natureza do nado crawl, utilizaram 

crianças como sujeitos. Considerando que o processo de aquisição de habilidades é 

contínuo em direção ao aumento de complexidade, estes estudos enfocaram níveis 

iniciais da habilidade. 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi investigar a consistência e a 

variabilidade da braçada do nado crawl de indivíduos habilidosos (atletas) em 

velocidades de nado distintas. Mais especificamente, buscou-se descrever a 

consistência e a variabilidade da organização temporal da braçada do nado crawl em 

atletas, nível nacional e estadual, para verificar frente a diferentes demandas de 

velocidade de nado, quais aspectos da organização temporal da braçada são mantidos 

e quais são alterados pelos atletas. A escolha do componente braçada se justifica pelo 

fato de ser responsável por até 90% de propulsão do nado crawl (BROOKS et al., 2000). 

Foram utilizadas medidas antropométricas, medidas de desempenho, bem como 

medidas relacionadas à organização temporal (correspondentes à macro e 

microestrutura da braçada) para poder entender tal comportamento. 
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Na análise da idade e das medidas antropométricas (massa corporal, estatura 

e envergadura) não foram encontradas diferenças entre o grupo nacional e o grupo 

estadual. Estes resultados corroboram com os de PELAYO et al. (1996) e MADUREIRA 

(2006) nos quais as características antropométricas também não foram discriminativas 

dos nadadores. Sendo assim, os resultados obtidos e discutidos a seguir não podem ser 

atribuídos a fatores antropométricos. 

Considerando os resultados obtidos quanto ao desempenho, os atletas 

apresentaram tempos distintos para nadarem os 50 metros nas três condições. Com 

base no desempenho obtido a 100%, os atletas de ambos os grupos foram capazes de 

executar o nado na intensidade solicitada pelo experimentador, exibindo porcentagens 

de intensidade, respectivamente de 85% e 92%, nas condições em que foram 

solicitados a nadar a 80% e 90% de sua velocidade máxima. Esse dado confere 

segurança para a análise dos resultados. Mais especificamente, enquanto as possíveis 

diferenças entre os grupos, não podem ser atribuídas a diferentes intensidades de nado, 

as diferenças intragrupos sim, podem. 

No que diz respeito ao desempenho, correspondente ao tempo para 

completar a distância de 50 metros, os grupos foram distintos nas condições 100% e 

90%. Portanto, embora equivalentes quanto às características antropométricas e na 

intensidade de nado, os grupos nacional e estadual apresentam níveis de habilidade 

distintos. Os atletas do grupo nacional foram mais velozes que os do grupo estadual. 

Nesse sentido, como a meta nos 100% foi a de nadar o mais rápido possível, o grupo 

nacional é composto por atletas, como o esperado, mais habilidosos. 

Visando compreender os recursos utilizados pelos atletas para se adaptar as 

diferentes condições da tarefa, foram utilizadas medidas de desempenho, como, 

freqüência da braçada, comprimento da braçada, bem como medidas de organização 

temporal da braçada.  

Nas medidas de desempenho correspondentes a freqüência e comprimento 

da braçada os resultados obtidos corroboram com a literatura (CRAIG & 

PENDERGAST, 1979; KESKINEN & KOMI, 1993), pois foi verificado aumento na 

freqüência e diminuição no comprimento das braçadas em razão do aumento na 
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intensidade do nado. Entre os grupos houve diferença somente no comprimento da 

braçada na condição 80%. O grupo nacional apresentou maior comprimento em 

comparação ao grupo estadual. Dessa forma, pode-se dizer que para nadar na 

intensidade de 80%, ou seja, em uma velocidade lenta, o grupo nacional aproveita mais 

a fase aquática, ou seja, utiliza mais o tempo disponível para deslizar a braçada do que 

o grupo estadual. 

Em relação à medida que corresponde à macroestrutura da braçada, 

verificou-se que o grupo nacional manteve a magnitude e a variabilidade do timing 

relativo inalterado nas três condições de nado. Nesse sentido, os resultados mostram 

que os atletas nacionais foram capazes de modificar a velocidade de nado mantendo o 

padrão temporal da braçada inalterado. Por sua vez, para efetuar a mesma modificação 

na velocidade de nado que os atletas do grupo nacional, os atletas do grupo estadual 

alteraram a organização temporal da macroestrutura da braçada tanto em relação à 

magnitude do timing relativo – entre as condições 80% e 100% para o braço direito – 

quanto em relação a sua variabilidade – entre as condições 80% e 90% para o braço 

esquerdo. Esse resultado sugere que o grupo nacional apresenta uma macroestrutura 

da braçada mais flexível que a do grupo estadual, visto que um mesmo padrão temporal 

pôde ser utilizado nas três condições de nado. Por sua vez nas condições 80% para 

100% o grupo estadual aumentou o timing relativo da fase aérea e diminuiu, 

correspondentemente, a da fase aquática. Esta modificação chama a atenção, pois 

considerando que a fase aquática corresponde à fase propulsiva da braçada do nado 

crawl, esperava-se o inverso ao ocorrido para aumentar a eficácia da braçada 

(MADUREIRA, 2006). Nesse sentido, os atletas estaduais talvez não tenham utilizado 

recursos eficientes para se adequar às exigências das tarefas. 

Por sua vez não foi detectada diferença entre os grupos nas medidas que 

correspondem à macroestrutura da braçada. Nesse sentido, os resultados não 

corroboram os encontrados em estudos anteriores (FREUDENHEIM et al., 2005 e 

MADUREIRA, 2006) realizados com crianças como participantes. Nestes estudos, o 

grupo dos mais habilidosos apresentou maior consistência na macroestrutura da 

braçada quando comparado ao grupo dos menos habilidosos. Esse resultado indica que 
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os aspectos que distinguem o nível de habilidade de iniciantes (crianças) e atletas, em 

relação aos recursos disponíveis, são diferentes. 

No que diz respeito à medida que corresponde à microestrutura da braçada, o 

tempo total de movimento (magnitude e variabilidade) é a que fornece o dado mais 

global. 

Os grupos não apresentaram diferença quanto ao tempo total de movimento 

em nenhuma das condições, mas, esse tempo foi modificado em função das condições 

em ambos os grupos, para ambos os braços. Entretanto, foi detectada diferença entre 

os grupos quanto à variabilidade do tempo total de movimento do braço esquerdo. Mais 

especificamente, na condição 80% o grupo nacional apresentou maior variabilidade no 

tempo total de movimento para esse braço. Esse dado, em conjunto com a manutenção 

da organização temporal relativa entre as condições, permite inferir que o grupo 

nacional possui uma estrutura subjacente ao comportamento mais flexível, permitindo 

ao atleta fazer ajustes somente em aspectos variantes, ou seja, relacionadas à 

microestrutura da habilidade, sem prejudicar o desempenho. Essa conclusão é também 

suportada pela medida do comprimento das braçadas, a qual apontou que o grupo 

nacional realizou maiores amplitudes de movimento na condição 80%. 

No que diz respeito às medidas de tempo de movimento, tanto da fase aérea 

quanto da fase aquática, os grupos exibiram o mesmo comportamento. Mais 

especificamente, quanto maior a intensidade do nado (condição) menor o tempo total de 

movimento. No entanto, os grupos diferiram quanto à variabilidade desse tempo de 

movimento, sendo que o grupo nacional, além de apresentar maior variação na fase 

aquática em 80% (braço esquerdo), fez ajustes na fase aérea entre as condições 80% e 

100% (braço esquerdo), enquanto o grupo estadual manteve o mesmo nível de 

variabilidade. Esses ajustes nas medidas que correspondem à microestrutura sem a 

presença de modificação da macroestrutura da braçada, podem ser entendidos 

conjuntamente, como uma maior flexibilidade do comportamento motor dos atletas do 

grupo nacional, comparados aos do grupo estadual. Em outras palavras, ao contrário 

dos atletas do grupo estadual que selecionava uma estrutura diferente para se adaptar 

as diferentes condições, os do grupo nacional fizeram uso da redundância do sistema 
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(TANI, 1982; 2005). Portanto a maior variabilidade encontrada na condição de 80% do 

esforço máximo do grupo nacional frente ao grupo estadual, não é prejudicial ao 

desempenho. Este resultado equivale aos encontrados nos estudos de BENDA et al. 

(2000) e BENDA (2001) em relação ao processo adaptativo. Em suma, os resultados 

encontrados mostram que os recursos utilizados por atletas com níveis distintos de 

habilidade diferem. Ainda, que estes recursos podem ser um diferencial importante dos 

mesmos. 

 

  10  CONCLUSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi investigar a consistência e a variabilidade da 

braçada do nado crawl de indivíduos habilidosos (atletas) em velocidades de nado 

distintas. Para isso foi realizado um experimento no qual os atletas foram solicitados a 

nadar em intensidades de 80%, 90% e 100% do esforço máximo. Foram observados 

quais aspectos da organização temporal da braçada são mantidos e quais são alterados 

pelos atletas. Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que, em relação à 

braçada do nado crawl de indivíduos habilidosos: 

- Características antropométricas não são determinantes do desempenho; 

- Atletas em nível nacional ou estadual são capazes de ajustar seu desempenho 

em função da tarefa solicitada (nadar a 80%, 90% e 100%); 

- Os atletas dos grupos nacional e estadual possuem nível de habilidade distinto 

(desempenho); 

- A freqüência de braçadas não é determinante para a diferença no 

desempenho; 

- Ao contrário do grupo menos habilidoso, o mais habilidoso não altera a 

macroestrutura da braçada frente às diferentes condições da tarefa; 

- Em relação à microestrutura da braçada, o grupo mais habilidoso varia mais, 

sem modificar a macroestrutura. Isso indica disponibilidade do sistema para usar 

recursos diferentes o que caracteriza a sua maior flexibilidade. 
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- Em função dos itens anteriores, a variabilidade na microestrutura da braçada 

do nado crawl de peritos (nacional), pode ser interpretada com sendo de natureza 

funcional (MANOEL & CONNOLLY, 1995; TANI, 1995, 2005). 
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ANEXO I – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 
DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_________________________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME DO INDIVÍDUO .:......................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ...................................................... SEXO :    .M Ž   F Ž 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO .................................................................................... Nº............. APTO.......... 

BAIRRO:  ................................CIDADE  ............................CEP:............................................  TELEFONE: 

DDD (............) ................................................................... 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL:............................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc.) .................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M Ž   F Ž 

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ................................................................................... Nº ............ APTO: .............. 

BAIRRO: ............................................... CIDADE: ............................CEP: ................................. TELEFONE: 

DDD (............).................................................................................. 
________________________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. Este projeto intitula-se “Consistência e Variabilidade do nado crawl em indivíduos habilidosos.” 

2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Profa. Dra. Andrea Michele Freudenheim 

3. CARGO/FUNÇÃO: Professor Assistente Doutor 

4. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

RISCO MÍNIMO  X   RISCO MÉDIO Ž  

RISCO BAIXO Ž   RISCO MAIOR Ž  

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 

5. DURAÇÃO DA PESQUISA : de 18 de março de 2007 até meados de dezembro de 2007 
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ANEXO I – Termo de consentimento livre e esclarecido (Cont.) 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE LEGAL 
SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

1. O objetivo do estudo é verificar o efeito da modificação da velocidade na braçada do nado crawl 
de atletas. Esse estudo é necessário para conhecer as características da braçada do nado crawl, 
ou seja, verificar quais aspectos são mantidos consistentes e quais são ajustados por atletas a fim 

de modificar a velocidade do nado. 
2. Para investigar o problema, primeiro aplicaremos testes antropométricos, ou seja, vamos medir o 

peso, estatura e a envergadura, entre outros, de cada um de vocês. Essas mensurações 
ocorrerão em um laboratório especializado, por técnicos especialmente treinados. Depois todos 
serão conduzidos ao recinto da piscina, onde farão três tiros de 50 metros de nado crawl, cada 

qual em velocidade distinta, mais especificamente a 100%, 90% e a 80% de sua velocidade 
máxima. Entre os tiros terão, no mínimo, 5 minutos de intervalo para recuperação passiva. 

3. Não são esperados desconfortos ou riscos, pois se trata de nadar no total 150 metros, e isso com 
intervalo de repouso, quando os treinos regulares compreendem um volume médio de distância 

diária nadada de 8000 metros. Nesse sentido, a execução da tarefa exigirá bem menos do que os 
treinos regulares, para os quais vocês possuem liberação médica. Todos poderão se beneficiar, 

pois obterão informações sobre a característica da braçada em diferentes velocidades, bem 
como, a análise de sua composição corporal. 

4. Os participantes poderão se beneficiar obtendo informações sobre a característica de sua 
braçada do nado crawl em diferentes velocidades, bem como, uma análise de sua composição 

corporal. 
__________________________________________________________________________________________

______ 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS 
DO SUJEITO DA PESQUISA: 

 Os atletas podem, em qualquer momento, obter a informação que desejarem à respeito de 
procedimentos, eventuais riscos e benefícios relacionados à pesquisa; 

 O atleta tem a liberdade de retirar seu consentimento e deixar de participar do estudo, sem nenhum 
prejuízo; 

 Nenhuma informação a respeito da identidade do atleta ou do responsável serão tornadas públicas; 

 Será providenciada assistência por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa. 

____________________________________________________________________ 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS 

CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS 

Pesquisador gerente: Caio Graco Simoni da Silva – telefone: (0XX13) 32717682 

Pesquisador responsável: Andrea Michele Freudenheim – Telefone: (0XX19) 3876 0487 

 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
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ANEXO I – Termo de consentimento livre e esclarecido (Cont.) 
 
 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em meu filho participar do presente Projeto de Pesquisa. 

São Paulo,______de_______________________de 2007. 

                                                                                                                                                         
_____________________________________                                     _________________________ 
Assinatura do responsável legal ou do atleta                   Assinatura do pesquisador 

                                                                          (carimbo ou nome legível) 
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ANEXO I – Termo de consentimento livre e esclarecido (Cont.) 
 
 
 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 
(Resolução Conselho Nacional de Saúde 196, de 10 outubro 1996) 

 
1. Este termo conterá o registro das informações que o pesquisador fornecerá 

ao sujeito da pesquisa, em linguagem clara e accessível, evitando-se 
vocábulos técnicos não compatíveis com o grau de conhecimento do 
interlocutor. 

 
2. A avaliação do grau de risco deve ser minuciosa, levando em conta qualquer 

possibilidade de intervenção e de dano à integridade física do sujeito da 
pesquisa. 

 
3. O formulário poderá ser preenchido em letra de forma legível, datilografia ou 

meios eletrônicos. 
 
4. Este termo deverá ser elaborado em duas vias, ficando uma via em poder do 

paciente ou seu representante legal e outra deverá ser juntada ao prontuário 
do paciente. 

5. A via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido submetida à análise do 
Comitê de Ética em Pesquisa - CEP deverá ser idêntica àquela que será 
fornecida ao sujeito da pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

ANEXO II – Tabela de porcentagem de esforço 
 

100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 

00:20,0 00:21,0 00:22,0 00:23,0 00:24,0 00:25,0 00:26,0 

00:21,0 00:22,0 00:23,1 00:24,1 00:25,2 00:26,2 00:27,3 

00:22,0 00:23,1 00:24,2 00:25,3 00:26,4 00:27,5 00:28,6 

00:23,0 00:24,2 00:25,3 00:26,5 00:27,6 00:28,8 00:29,9 

00:24,0 00:25,2 00:26,4 00:27,6 00:28,8 00:30,0 00:31,2 

00:25,0 00:26,3 00:27,5 00:28,8 00:30,0 00:31,3 00:32,5 

00:26,0 00:27,3 00:28,6 00:29,9 00:31,2 00:32,5 00:33,8 

00:27,0 00:28,4 00:29,7 00:31,0 00:32,4 00:33,8 00:35,1 

00:28,0 00:29,4 00:30,8 00:32,2 00:33,6 00:35,0 00:36,4 

00:29,0 00:30,4 00:31,9 00:33,3 00:34,8 00:36,2 00:37,7 

00:30,0 00:31,5 00:33,0 00:34,5 00:36,0 00:37,5 00:39,0 

00:31,0 00:32,5 00:34,1 00:35,6 00:37,2 00:38,7 00:40,3 

00:32,0 00:33,6 00:35,2 00:36,8 00:38,4 00:40,0 00:41,6 

00:33,0 00:34,6 00:36,3 00:37,9 00:39,6 00:41,2 00:42,9 

00:34,0 00:35,7 00:37,4 00:39,1 00:40,8 00:42,5 00:44,2 

00:35,0 00:36,7 00:38,5 00:40,2 00:42,0 00:43,7 00:45,5 

00:36,0 00:37,8 00:39,6 00:41,4 00:43,2 00:45,0 00:46,8 

00:37,0 00:38,8 00:40,7 00:42,5 00:44,4 00:46,2 00:48,1 

00:38,0 00:39,9 00:41,8 00:43,7 00:45,6 00:47,5 00:49,4 

00:39,0 00:40,9 00:42,9 00:44,8 00:46,8 00:48,7 00:50,7 

00:40,0 00:42,0 00:44,0 00:46,0 00:48,0 00:50,0 00:52,0 

00:41,0 00:43,0 00:45,1 00:47,1 00:49,2 00:51,2 00:53,3 

00:42,0 00:44,1 00:46,2 00:48,3 00:50,4 00:52,5 00:54,6 

00:43,0 00:45,1 00:47,3 00:49,4 00:51,6 00:53,7 00:55,9 

00:44,0 00:46,2 00:48,4 00:50,6 00:52,8 00:55,0 00:57,2 

00:45,0 00:47,2 00:49,5 00:51,7 00:54,0 00:56,2 00:58,5 

00:46,0 00:48,3 00:50,6 00:52,9 00:55,2 00:57,5 00:59,8 

00:47,0 00:49,3 00:51,7 00:54,0 00:56,4 00:58,7 01:01,1 

00:48,0 00:50,4 00:52,8 00:55,2 00:57,6 01:00,0 01:02,4 

00:49,0 00:51,4 00:53,9 00:56,3 00:58,8 01:01,2 01:03,7 

00:50,0 00:52,5 00:55,0 00:57,5 01:00,0 01:02,5 01:05,0 

00:51,0 00:53,5 00:56,1 00:58,6 01:01,2 01:03,7 01:06,3 

00:52,0 00:54,6 00:57,2 00:59,8 01:02,4 01:05,0 01:07,6 

00:53,0 00:55,6 00:58,3 01:00,9 01:03,6 01:06,2 01:08,9 

00:54,0 00:56,7 00:59,4 01:02,1 01:04,8 01:07,5 01:10,2 

00:55,0 00:57,7 01:00,5 01:03,2 01:06,0 01:08,7 01:11,5 



 63 

ANEXO III – Tabela de dados antropométricos 
 

Grupos Sujeito Estatura(cm) Peso (Kg) Envergadura (cm) 

Nacional 

1 184 81,3 182 

2 188 85,8 197,1 

3 182 84 186 

4 185 82,7 184,5 

5 172,8 76,7 177,1 

6 177 72,7 180 

7 182 81,3 196,5 

8 168,4 61,4 172,3 

Média 179,9 78,23 184,43 

SD 6,63 7,97 8,74 

     

Estadual 

1 172 62 173,5 

2 195 77,6 194 

3 178 78,8 179 

4 168 58,4 173,3 

5 187,6 73,3 185 

6 177,1 62,7 174 

7 183,3 79,5 183,9 

8 181 78,6 179,5 

Média 180,25 71,36 180,27 

SD 8,57 8,84 7,17 
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ANEXO IV – Dados individuais médios (duas tentativas) para os grupos nacional e 
estadual nas medidas de tempo total (TT), freqüência de braçada (Fr) e 
comprimento de braçada (Comp) nas condições 100%, 90% e 80% 

 

Grupos Sujeito 
TT 100% 

(s) 
Fr 100% 

(ciclo/min) 
Comp 100% 

(cm) 

Nacional 

1 26,56 105,50 1,07 

2 24,38 119,25 1,03 

3 25,28 109,50 1,09 

4 25,35 122,25 0,97 

5 24,44 122,50 1,00 

6 26,42 112,00 1,01 

7 25,19 110,00 1,03 

8 26,86 120,00 0,93 

Média 25,56 115,13 1,02 

SD 0,95 6,61 0,05 

     

Estadual 

1 27,54 106,25 1,03 

2 27,20 99,75 1,11 

3 30,12 99,25 1,01 

4 30,15 80,25 1,24 

5 26,98 113,25 0,98 

6 25,78 124,50 0,94 

7 25,87 115,00 1,01 

8 25,67 121,50 0,96 

Média 27,41 107,47 1,03 

SD 1,82 14,38 0,10 
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ANEXO IV – Dados individuais médios (duas tentativas) para os grupos nacional e 
estadual nas medidas de tempo total (TT), freqüência de braçada (Fr) e 
comprimento de braçada (Comp) nas condições 100%, 90% e 80% (Cont.) 

 

Grupos Sujeito 
TT 90% 

(s) 
Fr 90% 

(ciclo/min) 
Comp 90% 

(cm) 
% nadada 

(%) 

Nacional 

1 28,91 82,00 1,27 92,65 

2 26,00 90,50 1,28 94,13 

3 27,22 85,25 1,29 92,64 

4 26,92 95,25 1,17 93,92 

5 25,89 107,25 1,08 94,36 

6 27,85 87,75 1,23 93,62 

7 27,79 87,50 1,24 90,74 

8 28,17 108,25 0,98 94,79 

Média 27,34 92,97 1,19 93,36 

SD 1,05 9,90 0,11 1,30 

            

Estadual 

1 29,62 97,25 1,04 91,09 

2 28,99 83,25 1,25 93,25 

3 32,20 70,50 1,32 93,65 

4 32,72 67,25 1,36 92,86 

5 28,89 94,25 1,10 92,92 

6 27,28 103,00 1,07 93,67 

7 27,58 94,25 1,16 93,76 

8 27,85 92,25 1,17 91,80 

Média 29,39 87,75 1,18 92,87 

SD 2,05 12,90 0,12 0,96 
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ANEXO IV – Dados individuais médios (duas tentativas) para os grupos nacional e 
estadual nas medidas de tempo total (TT), freqüência de braçada (Fr) e 
comprimento de braçada (Comp) nas condições 100%, 90% e 80% (Cont.) 

 

Grupos Sujeito 
TT 80% 

(s) 
Fr 80% 

(ciclo/min) 
Comp 80% 

(cm) 
% nadada 

(%) 

Nacional 

1 31,44 66,25 1,44 85,20 

2 27,77 82,00 1,32 88,16 

3 30,66 62,50 1,57 82,25 

4 29,45 71,00 1,44 85,92 

5 29,11 82,75 1,25 83,97 

6 28,73 80,50 1,30 90,68 

7 30,30 75,00 1,32 83,33 

8 31,36 80,25 1,20 85,19 

Média 29,85 75,03 1,35 85,59 

SD 1,31 7,71 0,12 2,72 

      

Estadual 

1 32,76 71,00 1,29 82,37 

2 30,59 71,25 1,38 88,35 

3 36,54 74,25 1,11 82,53 

4 35,35 67,25 1,29 85,96 

5 32,43 78,00 1,19 82,73 

6 29,18 99,50 1,03 87,63 

7 29,92 81,00 1,24 86,44 

8 29,83 77,25 1,30 85,69 

Média 32,07 77,44 1,23 85,21 

SD 2,71 9,95 0,11 2,37 
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ANEXO V – Dados individuais médios do tempo relativo (Tr) da fase aérea para ambos 
os braços nos grupos nacional e estadual. 

 

Grupos Sujeito BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

Nacional 

1 29,04 30,97 32,90 26,44 27,40 28,03 

2 31,71 31,82 31,19 27,04 28,13 30,63 

3 29,81 30,14 29,13 26,68 29,02 29,41 

4 29,84 28,73 30,10 36,61 36,51 33,50 

5 28,26 28,89 31,27 30,12 31,81 29,58 

6 30,24 30,99 34,73 34,97 31,97 32,92 

7 29,49 30,49 31,71 37,22 34,32 34,87 

8 26,21 27,41 27,98 27,30 31,05 32,74 

Média 29,33 29,93 31,13 30,80 31,27 31,46 

SD 1,60 1,46 2,12 4,71 3,11 2,38 

         

Estadual 

1 25,32 29,32 29,24 28,33 31,62 29,61 

2 26,20 25,14 26,73 30,23 30,00 31,36 

3 21,76 22,56 25,59 21,75 25,50 30,15 

4 31,38 32,17 31,46 37,98 34,87 34,31 

5 31,37 32,96 32,30 35,60 36,29 35,55 

6 29,36 28,68 31,83 40,25 42,01 36,97 

7 31,54 32,12 33,47 28,63 30,83 31,79 

8 26,29 27,27 27,86 26,11 25,02 26,08 

Média 27,90 28,78 29,81 32,02 31,98 31,98 

SD 3,57 3,68 2,87 6,30 5,65 3,53 
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ANEXO VI – Dados individuais médios do tempo relativo (Tr) da fase aquática para 
ambos os braços nos grupos nacional e estadual. 

 

Grupos Sujeito BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

Nacional 

1 70,96 69,03 67,10 73,56 72,60 71,97 

2 68,29 68,18 68,81 72,96 71,87 69,37 

3 70,19 69,86 70,87 73,32 70,98 70,59 

4 70,16 71,27 69,90 63,39 63,49 66,50 

5 71,74 71,11 68,73 69,88 68,19 70,42 

6 69,76 69,01 65,27 65,03 68,03 67,08 

7 70,51 69,51 68,29 62,78 65,68 65,13 

8 73,79 72,59 72,02 72,70 68,95 67,26 

Média 70,67 70,07 68,87 69,20 68,73 68,54 

SD 1,60 1,46 2,12 4,71 3,11 2,38 

         

Estadual 

1 74,68 70,68 70,76 71,67 68,38 70,39 

2 73,80 74,86 73,27 69,77 70,00 68,64 

3 78,24 77,44 74,41 78,25 74,50 69,85 

4 68,62 67,83 68,54 62,02 65,13 65,69 

5 68,63 67,04 67,70 64,40 63,71 64,45 

6 70,64 71,32 68,17 59,75 57,99 63,03 

7 68,46 67,88 66,53 71,37 69,17 68,21 

8 73,71 72,73 72,14 73,89 74,98 73,92 

Média 72,10 71,22 70,19 68,89 67,98 68,02 

SD 3,57 3,68 2,87 6,30 5,65 3,53 
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ANEXO VII – Dados individuais médios do desvio padrão do tempo relativo para ambos 
os braços nos grupos nacional e estadual. 

 

Grupos Sujeito BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

Nacional 

1 1,24 2,39 1,63 1,04 1,46 1,84 

2 1,42 1,51 1,39 1,08 1,01 1,17 

3 1,04 2,53 2,80 2,43 2,33 2,40 

4 1,81 1,38 2,22 3,03 2,72 2,48 

5 2,26 2,43 1,69 2,42 2,40 3,44 

6 2,41 2,36 2,37 3,67 3,27 2,49 

7 2,10 4,76 2,51 4,74 4,63 4,12 

8 2,20 4,02 4,68 5,64 4,15 3,68 

Média 1,81 2,67 2,41 3,01 2,75 2,70 

SD 0,51 1,16 1,04 1,63 1,24 0,98 

         

Estadual 

1 1,67 2,02 2,13 2,29 3,30 2,83 

2 1,47 1,02 1,51 1,45 1,56 1,51 

3 1,45 1,54 2,80 1,66 2,42 2,34 

4 2,68 3,00 2,58 2,31 2,47 1,87 

5 2,61 2,93 2,09 1,78 1,86 2,39 

6 1,50 3,15 3,82 2,11 2,87 2,81 

7 1,97 1,16 1,93 1,63 2,60 1,65 

8 2,13 1,79 1,87 2,26 1,91 2,28 

Média 1,94 2,08 2,34 1,94 2,37 2,21 

SD 0,50 0,85 0,72 0,34 0,58 0,50 
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ANEXO VIII – Dados individuais médios do tempo de movimento da fase aérea para 
ambos os braços nos grupos nacional e estadual. 

 

Grupos Sujeito BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

Nacional 

1 524,58 463,52 366,37 474,62 405,23 310,86 

2 474,62 413,56 308,09 408,01 369,15 302,54 

3 549,56 424,66 310,86 494,05 408,01 313,64 

4 499,60 369,15 308,09 610,62 466,29 344,17 

5 413,56 330,29 296,98 435,76 355,27 277,56 

6 444,89 425,43 375,38 522,08 439,33 353,13 

7 469,91 414,30 353,13 534,57 475,48 383,72 

8 389,28 303,08 275,28 408,74 339,23 316,98 

Média 470,75 393,00 324,27 486,06 407,25 325,32 

SD 54,16 54,10 35,99 69,65 50,65 33,28 

         

Estadual 

1 414,30 378,16 319,76 461,57 411,52 325,33 

2 419,86 361,47 308,64 483,82 436,55 361,47 

3 444,89 367,03 305,86 447,67 405,96 364,25 

4 589,48 531,09 444,89 714,60 578,36 486,60 

5 461,57 403,18 333,67 528,31 444,89 367,03 

6 364,25 325,33 286,40 500,50 475,48 336,45 

7 463,52 391,35 335,84 419,11 374,70 319,19 

8 394,13 333,07 274,78 385,80 302,54 258,13 

Média 444,00 386,33 326,23 492,67 428,75 352,31 

SD 67,79 64,23 52,41 100,35 79,78 64,83 
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ANEXO IX – Dados individuais médios do desvio padrão do tempo de movimento da 
fase aérea para ambos os braços nos grupos nacional e estadual. 

 

Grupos Sujeito BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

Nacional 

1 35,15 41,30 24,60 35,15 23,91 16,40 

2 32,15 29,99 15,06 20,70 17,15 9,61 

3 38,89 49,45 35,74 39,75 32,15 22,27 

4 37,58 22,27 42,90 45,65 31,76 16,40 

5 29,99 29,99 22,27 29,99 25,93 25,93 

6 35,81 32,21 20,74 48,75 58,37 22,31 

7 30,04 74,55 41,38 60,06 76,78 48,25 

8 38,53 50,22 55,33 76,78 46,83 50,30 

Média 34,77 41,25 32,25 44,60 39,11 26,43 

SD 3,63 16,70 13,77 17,69 20,14 14,95 

            

Estadual 

1 33,24 25,98 30,04 27,86 35,81 35,21 

2 41,38 27,86 25,15 30,18 38,86 27,86 

3 41,07 20,12 23,95 50,22 37,19 33,24 

4 60,92 50,22 35,81 64,35 53,86 33,24 

5 34,36 41,38 20,12 27,86 29,62 31,81 

6 30,04 37,98 52,19 24,64 25,15 54,10 

7 29,99 25,11 17,15 29,99 25,11 17,15 

8 39,75 31,76 25,11 36,09 26,41 20,70 

Média 38,84 32,55 28,69 36,40 34,00 31,66 

SD 10,05 9,97 11,08 13,82 9,75 11,12 
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ANEXO X – Dados individuais médios do tempo de movimento da fase aquática para 
ambos os braços nos grupos nacional e estadual. 

 

Grupos Sujeito BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

Nacional 

1 1282,31 1032,51 746,62 1321,17 1074,14 799,36 

2 1021,41 885,40 680,01 1101,90 943,69 685,56 

3 1293,41 982,55 754,95 1360,02 1001,98 754,95 

4 1179,61 915,93 713,32 1065,81 813,24 688,34 

5 1054,71 813,24 652,26 1015,85 763,28 663,36 

6 1028,81 950,95 711,82 978,94 934,27 725,73 

7 1134,47 939,83 759,09 914,27 906,46 717,38 

8 1098,32 800,80 703,48 1098,32 753,53 647,87 

Média 1136,63 915,15 715,19 1107,04 898,82 710,32 

SD 107,39 79,78 37,51 157,45 114,34 49,87 

            

Estadual 

1 1220,67 912,02 773,00 1170,62 892,56 773,00 

2 1181,74 1076,08 848,07 1120,57 1017,68 792,46 

3 1598,82 1265,15 895,34 1607,16 1190,08 845,29 

4 1287,40 1120,57 970,41 1165,05 1078,86 931,49 

5 1012,12 820,26 700,70 956,51 781,34 664,55 

6 875,88 809,14 608,94 745,19 658,99 570,01 

7 1010,30 827,12 668,91 1046,39 843,77 685,56 

8 1104,67 888,18 710,54 1093,57 907,61 732,75 

Média 1161,45 964,81 771,99 1113,13 921,36 749,39 

SD 220,71 168,86 123,31 243,45 169,78 112,44 
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ANEXO XI – Dados individuais médios do desvio padrão do tempo de movimento da 
fase aquática para ambos os braços nos grupos nacional e estadual. 

 

SD TM fase aquática 

Grupos Sujeito BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

Nacional 

1 78,43 40,17 22,27 90,19 42,90 40,17 

2 43,39 43,68 26,41 59,34 41,00 26,41 

3 74,93 62,71 32,80 76,26 97,84 57,40 

4 130,52 43,77 62,65 146,22 68,79 82,00 

5 108,47 43,68 22,27 105,80 55,84 54,00 

6 83,97 92,75 98,91 142,71 80,48 97,67 

7 165,31 64,94 47,45 175,99 88,66 67,49 

8 103,05 51,30 43,76 155,50 57,72 41,38 

Média 98,51 55,38 44,56 119,00 66,65 58,31 

SD 37,45 17,72 26,06 41,87 20,95 23,44 

            

Estadual 

1 36,16 41,07 31,28 68,91 68,42 46,83 

2 81,06 68,42 81,06 108,78 62,83 71,32 

3 91,61 107,85 89,80 66,48 105,83 74,38 

4 70,36 68,91 59,45 61,13 49,97 38,86 

5 68,73 59,45 49,29 49,97 46,01 30,04 

6 51,54 53,47 49,54 64,16 62,22 54,10 

7 106,59 48,85 45,93 82,15 70,06 38,79 

8 70,77 59,13 32,80 87,35 60,46 42,61 

Média 72,10 63,39 54,89 73,62 65,72 49,61 

SD 21,98 20,26 21,08 18,42 18,21 15,94 
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ANEXO XII – Dados individuais médios do tempo total de movimento para ambos os 
braços nos grupos nacional e estadual. 

 

Grupos Sujeito BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

Nacional 

1 1806,89 1496,03 1113,00 1795,79 1479,37 1110,22 

2 1496,03 1298,96 988,10 1509,90 1312,84 988,10 

3 1842,97 1407,21 1065,81 1854,07 1409,98 1068,59 

4 1679,21 1285,08 1021,41 1676,44 1279,53 1032,51 

5 1468,27 1143,53 949,24 1451,62 1118,55 940,91 

6 1473,70 1376,38 1087,20 1501,02 1373,60 1078,86 

7 1604,38 1354,13 1112,22 1448,84 1381,94 1101,10 

8 1487,60 1103,88 978,76 1507,06 1092,76 964,85 

Média 1607,38 1308,15 1039,47 1593,09 1306,07 1035,64 

SD 153,27 131,65 63,77 160,25 137,61 64,43 

            

Estadual 

1 1634,97 1290,18 1092,76 1632,19 1304,08 1098,32 

2 1601,60 1437,55 1156,71 1604,38 1454,23 1153,93 

3 2043,71 1632,19 1201,20 2054,83 1596,04 1209,54 

4 1876,88 1651,65 1415,30 1879,66 1657,21 1418,08 

5 1473,70 1223,45 1034,37 1484,82 1226,23 1031,59 

6 1240,13 1134,47 895,34 1245,69 1134,47 906,46 

7 1473,82 1218,47 1004,75 1465,49 1218,47 1004,75 

8 1498,80 1221,25 985,32 1479,37 1210,14 990,87 

Média 1605,45 1351,15 1098,22 1605,80 1350,11 1101,69 

SD 252,46 199,36 160,94 255,60 195,13 159,99 
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ANEXO XIII – Dados individuais médios do desvio padrão do tempo total de movimento 
para ambos os braços nos grupos nacional e estadual. 

 

Grupos Participante BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

Nacional 

1 102,54 43,68 33,18 118,36 48,07 32,80 

2 62,65 63,51 29,56 71,48 50,13 25,93 

3 106,59 89,96 40,17 59,13 108,47 54,00 

4 155,87 54,00 95,62 170,62 70,24 89,82 

5 119,21 45,65 33,31 114,90 57,62 37,91 

6 92,02 103,70 115,11 156,17 102,43 111,42 

7 189,00 81,06 70,18 194,01 120,27 69,70 

8 120,27 54,10 60,92 139,28 49,54 65,91 

Média 118,52 66,96 59,76 128,00 75,85 60,94 

SD 38,89 22,10 31,99 46,75 29,84 29,47 

            

Estadual 

1 47,19 38,53 42,98 48,16 50,22 52,19 

2 112,03 90,50 97,88 132,29 90,50 91,61 

3 115,70 116,86 84,17 100,06 115,44 88,99 

4 88,99 54,18 55,94 93,66 67,24 48,25 

5 60,08 70,18 51,30 54,18 58,88 41,38 

6 72,31 55,10 81,52 74,38 62,02 98,40 

7 123,10 67,30 48,85 99,41 68,79 42,21 

8 86,39 76,92 45,93 97,84 70,06 37,91 

Média 88,22 71,20 63,57 87,50 72,89 62,62 

SD 27,44 24,27 20,99 27,47 20,72 25,66 
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ANEXO I – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 

DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Instruções para preenchimento no verso) 

_____________________________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME DO INDIVÍDUO .:......................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ...................................................... SEXO :    .M Ž   F Ž 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO .................................................................................... Nº............. APTO.......... 

BAIRRO:  ................................CIDADE  ............................CEP:............................................  TELEFONE: 

DDD (............) ................................................................... 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL:............................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc.) 

.................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M Ž   F Ž 

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ................................................................................... Nº ............ APTO: .............. 

BAIRRO: ............................................... CIDADE: ............................CEP: ................................. 

TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 
________________________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. Este projeto intitula-se “ Consistência e Variabilidade do nado crawl em indivíduos habilidosos.” 

2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Profa. Dra. Andrea Michele Freudenheim 

3. CARGO/FUNÇÃO: Professor Assistente Doutor 

4. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

RISCO MÍNIMO  X   RISCO MÉDIO Ž  

RISCO BAIXO Ž   RISCO MAIOR Ž  

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 

5. DURAÇÃO DA PESQUISA : de 18 de março de 2007 até meados de dezembro de 2007 
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ANEXO I – Termo de consentimento livre e esclarecido (Cont.) 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE LEGAL 

SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

1. O objetivo do estudo é verificar o efeito da modificação da velocidade na braçada do nado 
crawl de atletas. Esse estudo é necessário para conhecer as características da braçada do 
nado crawl, ou seja, verificar quais aspectos são mantidos consistentes e quais são ajustados 
por atletas a fim de modificar a velocidade do nado. 

2. Para investigar o problema, primeiro aplicaremos testes antropométricos, ou seja, vamos 
medir o peso, estatura e a envergadura, entre outros, de cada um de vocês. Essas 
mensurações ocorrerão em um laboratório especializado, por técnicos especialmente 
treinados. Depois todos serão conduzidos ao recinto da piscina, onde farão três tiros de 50 
metros de nado crawl, cada qual em velocidade distinta, mais especificamente a 100%, 90% e 
a 80% de sua velocidade máxima. Entre os tiros terão, no mínimo, 5 minutos de intervalo para 
recuperação passiva. 

3. Não são esperados desconfortos ou riscos, pois se trata de nadar no total 150 metros, e isso 
com intervalo de repouso, quando os treinos regulares compreendem um volume médio de 
distância diária nadada de 8000 metros. Nesse sentido, a execução da tarefa exigirá bem 
menos do que os treinos regulares, para os quais vocês possuem liberação médica. Todos 
poderão se beneficiar, pois obterão informações sobre a característica da braçada em 
diferentes velocidades, bem como, a análise de sua composição corporal. 

4. Os participantes poderão se beneficiar obtendo informações sobre a característica de sua 
braçada do nado crawl em diferentes velocidades, bem como, uma análise de sua composição 
corporal. 

______________________________________________________________________________________

_ 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS 

DO SUJEITO DA PESQUISA: 

 Os atletas podem, em qualquer momento, obter a informação que desejarem à respeito de 
procedimentos, eventuais riscos e benefícios relacionados à pesquisa; 

 O atleta tem a liberdade de retirar seu consentimento e deixar de participar do estudo, sem nenhum 
prejuízo; 

 Nenhuma informação a respeito da identidade do atleta ou do responsável serão tornadas públicas; 

 Será providenciada assistência por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa. 

____________________________________________________________________ 

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 

ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS 

Pesquisador gerente: Caio Graco Simoni da Silva – telefone: (0XX13) 32717682 

Pesquisador responsável: Andrea Michele Freudenheim – Telefone: (0XX19) 3876 0487 

 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
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ANEXO I – Termo de consentimento livre e esclarecido (Cont.) 
 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 
explicado, consinto em meu filho participar do presente Projeto de Pesquisa. 

São Paulo,______de_______________________de 2007. 

                                                                                                                                                         
_____________________________________                                     _________________________ 
Assinatura do responsável legal ou do atleta                   Assinatura do pesquisador 

                                                                          (carimbo ou nome legível) 
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ANEXO I – Termo de consentimento livre e esclarecido (Cont.) 
 
 
 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 

(Resolução Conselho Nacional de Saúde 196, de 10 outubro 1996) 

 

1. Este termo conterá o registro das informações que o pesquisador 
fornecerá ao sujeito da pesquisa, em linguagem clara e accessível, 
evitando-se vocábulos técnicos não compatíveis com o grau de 
conhecimento do interlocutor. 

 

2. A avaliação do grau de risco deve ser minuciosa, levando em conta 
qualquer possibilidade de intervenção e de dano à integridade física do 
sujeito da pesquisa. 

 

3. O formulário poderá ser preenchido em letra de forma legível, datilografia 
ou meios eletrônicos. 

 

4. Este termo deverá ser elaborado em duas vias, ficando uma via em poder 
do paciente ou seu representante legal e outra deverá ser juntada ao 
prontuário do paciente. 

5. A via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido submetida à 
análise do Comitê de Ética em Pesquisa - CEP deverá ser idêntica àquela 
que será fornecida ao sujeito da pesquisa. 
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ANEXO II – Tabela de porcentagem de esforço 
 

100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 

00:20,0 00:21,0 00:22,0 00:23,0 00:24,0 00:25,0 00:26,0 

00:21,0 00:22,0 00:23,1 00:24,1 00:25,2 00:26,2 00:27,3 

00:22,0 00:23,1 00:24,2 00:25,3 00:26,4 00:27,5 00:28,6 

00:23,0 00:24,2 00:25,3 00:26,5 00:27,6 00:28,8 00:29,9 

00:24,0 00:25,2 00:26,4 00:27,6 00:28,8 00:30,0 00:31,2 

00:25,0 00:26,3 00:27,5 00:28,8 00:30,0 00:31,3 00:32,5 

00:26,0 00:27,3 00:28,6 00:29,9 00:31,2 00:32,5 00:33,8 

00:27,0 00:28,4 00:29,7 00:31,0 00:32,4 00:33,8 00:35,1 

00:28,0 00:29,4 00:30,8 00:32,2 00:33,6 00:35,0 00:36,4 

00:29,0 00:30,4 00:31,9 00:33,3 00:34,8 00:36,2 00:37,7 

00:30,0 00:31,5 00:33,0 00:34,5 00:36,0 00:37,5 00:39,0 

00:31,0 00:32,5 00:34,1 00:35,6 00:37,2 00:38,7 00:40,3 

00:32,0 00:33,6 00:35,2 00:36,8 00:38,4 00:40,0 00:41,6 

00:33,0 00:34,6 00:36,3 00:37,9 00:39,6 00:41,2 00:42,9 

00:34,0 00:35,7 00:37,4 00:39,1 00:40,8 00:42,5 00:44,2 

00:35,0 00:36,7 00:38,5 00:40,2 00:42,0 00:43,7 00:45,5 

00:36,0 00:37,8 00:39,6 00:41,4 00:43,2 00:45,0 00:46,8 

00:37,0 00:38,8 00:40,7 00:42,5 00:44,4 00:46,2 00:48,1 

00:38,0 00:39,9 00:41,8 00:43,7 00:45,6 00:47,5 00:49,4 

00:39,0 00:40,9 00:42,9 00:44,8 00:46,8 00:48,7 00:50,7 

00:40,0 00:42,0 00:44,0 00:46,0 00:48,0 00:50,0 00:52,0 

00:41,0 00:43,0 00:45,1 00:47,1 00:49,2 00:51,2 00:53,3 

00:42,0 00:44,1 00:46,2 00:48,3 00:50,4 00:52,5 00:54,6 

00:43,0 00:45,1 00:47,3 00:49,4 00:51,6 00:53,7 00:55,9 

00:44,0 00:46,2 00:48,4 00:50,6 00:52,8 00:55,0 00:57,2 

00:45,0 00:47,2 00:49,5 00:51,7 00:54,0 00:56,2 00:58,5 

00:46,0 00:48,3 00:50,6 00:52,9 00:55,2 00:57,5 00:59,8 

00:47,0 00:49,3 00:51,7 00:54,0 00:56,4 00:58,7 01:01,1 

00:48,0 00:50,4 00:52,8 00:55,2 00:57,6 01:00,0 01:02,4 

00:49,0 00:51,4 00:53,9 00:56,3 00:58,8 01:01,2 01:03,7 

00:50,0 00:52,5 00:55,0 00:57,5 01:00,0 01:02,5 01:05,0 

00:51,0 00:53,5 00:56,1 00:58,6 01:01,2 01:03,7 01:06,3 

00:52,0 00:54,6 00:57,2 00:59,8 01:02,4 01:05,0 01:07,6 

00:53,0 00:55,6 00:58,3 01:00,9 01:03,6 01:06,2 01:08,9 

00:54,0 00:56,7 00:59,4 01:02,1 01:04,8 01:07,5 01:10,2 

00:55,0 00:57,7 01:00,5 01:03,2 01:06,0 01:08,7 01:11,5 

00:56,0 00:58,8 01:01,6 01:04,4 01:07,2 01:10,0 01:12,8 

00:57,0 00:59,8 01:02,7 01:05,5 01:08,4 01:11,2 01:14,1 

00:58,0 01:00,9 01:03,8 01:06,7 01:09,6 01:12,5 01:15,4 

00:59,0 01:01,9 01:04,9 01:07,8 01:10,8 01:13,7 01:16,7 
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ANEXO III – Tabela de dados antropométricos 
 

Grupos Sujeito Estatura(cm) Peso (Kg) Envergadura (cm) 

Nacional 

1 184 81,3 182 

2 188 85,8 197,1 

3 182 84 186 

4 185 82,7 184,5 

5 172,8 76,7 177,1 

6 177 72,7 180 

7 182 81,3 196,5 

8 168,4 61,4 172,3 

Média 179,9 78,23 184,43 

SD 6,63 7,97 8,74 

     

Estadual 

1 172 62 173,5 

2 195 77,6 194 

3 178 78,8 179 

4 168 58,4 173,3 

5 187,6 73,3 185 

6 177,1 62,7 174 

7 183,3 79,5 183,9 

8 181 78,6 179,5 

Média 180,25 71,36 180,27 

SD 8,57 8,84 7,17 
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ANEXO IV – Dados individuais médios (duas tentativas) para os grupos nacional e 
estadual nas medidas de tempo total (TT), freqüência de braçada (Fr) e 
comprimento de braçada (Comp) nas condições 100%, 90% e 80%. 

 

Grupos Sujeito 
TT 100% 

(s) 
Fr 100% 

(ciclo/min) 
Comp 100% 

(cm) 

Nacional 

1 26,56 105,50 1,07 

2 24,38 119,25 1,03 

3 25,28 109,50 1,09 

4 25,35 122,25 0,97 

5 24,44 122,50 1,00 

6 26,42 112,00 1,01 

7 25,19 110,00 1,03 

8 26,86 120,00 0,93 

Média 25,56 115,13 1,02 

SD 0,95 6,61 0,05 

     

Estadual 

1 27,54 106,25 1,03 

2 27,20 99,75 1,11 

3 30,12 99,25 1,01 

4 30,15 80,25 1,24 

5 26,98 113,25 0,98 

6 25,78 124,50 0,94 

7 25,87 115,00 1,01 

8 25,67 121,50 0,96 

Média 27,41 107,47 1,03 

SD 1,82 14,38 0,10 
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ANEXO IV – Dados individuais médios (duas tentativas) para os grupos nacional e 
estadual nas medidas de tempo total (TT), freqüência de braçada (Fr) e 
comprimento de braçada (Comp) nas condições 100%, 90% e 80% 
(Cont.) 

 

Grupos Sujeito 
TT 90% 

(s) 
Fr 90% 

(ciclo/min) 
Comp 90% 

(cm) 
% nadada 

(%) 

Nacional 

1 28,91 82,00 1,27 92,65 

2 26,00 90,50 1,28 94,13 

3 27,22 85,25 1,29 92,64 

4 26,92 95,25 1,17 93,92 

5 25,89 107,25 1,08 94,36 

6 27,85 87,75 1,23 93,62 

7 27,79 87,50 1,24 90,74 

8 28,17 108,25 0,98 94,79 

Média 27,34 92,97 1,19 93,36 

SD 1,05 9,90 0,11 1,30 

            

Estadual 

1 29,62 97,25 1,04 91,09 

2 28,99 83,25 1,25 93,25 

3 32,20 70,50 1,32 93,65 

4 32,72 67,25 1,36 92,86 

5 28,89 94,25 1,10 92,92 

6 27,28 103,00 1,07 93,67 

7 27,58 94,25 1,16 93,76 

8 27,85 92,25 1,17 91,80 

Média 29,39 87,75 1,18 92,87 

SD 2,05 12,90 0,12 0,96 
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ANEXO IV – Dados individuais médios (duas tentativas) para os grupos nacional e 
estadual nas medidas de tempo total (TT), freqüência de braçada (Fr) e 
comprimento de braçada (Comp) nas condições 100%, 90% e 80% 
(Cont.) 

 

Grupos Sujeito 
TT 80% 

(s) 
Fr 80% 

(ciclo/min) 
Comp 80% 

(cm) 
% nadada 

(%) 

Nacional 

1 31,44 66,25 1,44 85,20 

2 27,77 82,00 1,32 88,16 

3 30,66 62,50 1,57 82,25 

4 29,45 71,00 1,44 85,92 

5 29,11 82,75 1,25 83,97 

6 28,73 80,50 1,30 90,68 

7 30,30 75,00 1,32 83,33 

8 31,36 80,25 1,20 85,19 

Média 29,85 75,03 1,35 85,59 

SD 1,31 7,71 0,12 2,72 

      

Estadual 

1 32,76 71,00 1,29 82,37 

2 30,59 71,25 1,38 88,35 

3 36,54 74,25 1,11 82,53 

4 35,35 67,25 1,29 85,96 

5 32,43 78,00 1,19 82,73 

6 29,18 99,50 1,03 87,63 

7 29,92 81,00 1,24 86,44 

8 29,83 77,25 1,30 85,69 

Média 32,07 77,44 1,23 85,21 

SD 2,71 9,95 0,11 2,37 
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ANEXO V – Dados individuais médios do tempo relativo (Tr) da fase aérea para 
ambos os braços nos grupos nacional e estadual. 

 

Grupos Sujeito BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

Nacional 

1 29,04 30,97 32,90 26,44 27,40 28,03 

2 31,71 31,82 31,19 27,04 28,13 30,63 

3 29,81 30,14 29,13 26,68 29,02 29,41 

4 29,84 28,73 30,10 36,61 36,51 33,50 

5 28,26 28,89 31,27 30,12 31,81 29,58 

6 30,24 30,99 34,73 34,97 31,97 32,92 

7 29,49 30,49 31,71 37,22 34,32 34,87 

8 26,21 27,41 27,98 27,30 31,05 32,74 

Média 29,33 29,93 31,13 30,80 31,27 31,46 

SD 1,60 1,46 2,12 4,71 3,11 2,38 

         

Estadual 

1 25,32 29,32 29,24 28,33 31,62 29,61 

2 26,20 25,14 26,73 30,23 30,00 31,36 

3 21,76 22,56 25,59 21,75 25,50 30,15 

4 31,38 32,17 31,46 37,98 34,87 34,31 

5 31,37 32,96 32,30 35,60 36,29 35,55 

6 29,36 28,68 31,83 40,25 42,01 36,97 

7 31,54 32,12 33,47 28,63 30,83 31,79 

8 26,29 27,27 27,86 26,11 25,02 26,08 

Média 27,90 28,78 29,81 32,02 31,98 31,98 

SD 3,57 3,68 2,87 6,30 5,65 3,53 
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ANEXO VI – Dados individuais médios do tempo relativo (Tr) da fase aquática para 
ambos os braços nos grupos nacional e estadual. 

 

Grupos Sujeito BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

Nacional 

1 70,96 69,03 67,10 73,56 72,60 71,97 

2 68,29 68,18 68,81 72,96 71,87 69,37 

3 70,19 69,86 70,87 73,32 70,98 70,59 

4 70,16 71,27 69,90 63,39 63,49 66,50 

5 71,74 71,11 68,73 69,88 68,19 70,42 

6 69,76 69,01 65,27 65,03 68,03 67,08 

7 70,51 69,51 68,29 62,78 65,68 65,13 

8 73,79 72,59 72,02 72,70 68,95 67,26 

Média 70,67 70,07 68,87 69,20 68,73 68,54 

SD 1,60 1,46 2,12 4,71 3,11 2,38 

         

Estadual 

1 74,68 70,68 70,76 71,67 68,38 70,39 

2 73,80 74,86 73,27 69,77 70,00 68,64 

3 78,24 77,44 74,41 78,25 74,50 69,85 

4 68,62 67,83 68,54 62,02 65,13 65,69 

5 68,63 67,04 67,70 64,40 63,71 64,45 

6 70,64 71,32 68,17 59,75 57,99 63,03 

7 68,46 67,88 66,53 71,37 69,17 68,21 

8 73,71 72,73 72,14 73,89 74,98 73,92 

Média 72,10 71,22 70,19 68,89 67,98 68,02 

SD 3,57 3,68 2,87 6,30 5,65 3,53 
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ANEXO VII – Dados individuais médios do desvio padrão do tempo relativo para 
ambos os braços nos grupos nacional e estadual. 

 

Grupos Sujeito BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

Nacional 

1 1,24 2,39 1,63 1,04 1,46 1,84 

2 1,42 1,51 1,39 1,08 1,01 1,17 

3 1,04 2,53 2,80 2,43 2,33 2,40 

4 1,81 1,38 2,22 3,03 2,72 2,48 

5 2,26 2,43 1,69 2,42 2,40 3,44 

6 2,41 2,36 2,37 3,67 3,27 2,49 

7 2,10 4,76 2,51 4,74 4,63 4,12 

8 2,20 4,02 4,68 5,64 4,15 3,68 

Média 1,81 2,67 2,41 3,01 2,75 2,70 

SD 0,51 1,16 1,04 1,63 1,24 0,98 

         

Estadual 

1 1,67 2,02 2,13 2,29 3,30 2,83 

2 1,47 1,02 1,51 1,45 1,56 1,51 

3 1,45 1,54 2,80 1,66 2,42 2,34 

4 2,68 3,00 2,58 2,31 2,47 1,87 

5 2,61 2,93 2,09 1,78 1,86 2,39 

6 1,50 3,15 3,82 2,11 2,87 2,81 

7 1,97 1,16 1,93 1,63 2,60 1,65 

8 2,13 1,79 1,87 2,26 1,91 2,28 

Média 1,94 2,08 2,34 1,94 2,37 2,21 

SD 0,50 0,85 0,72 0,34 0,58 0,50 
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ANEXO VIII – DADOS INDIVIDUAIS MÉDIOS DO TEMPO DE MOVIMENTO DA 
FASE AÉREA PARA AMBOS OS BRAÇOS NOS GRUPOS NACIONAL 
E ESTADUAL. 

 

GRUPOS SUJEITO BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

NACIONAL 

1 524,58 463,52 366,37 474,62 405,23 310,86 

2 474,62 413,56 308,09 408,01 369,15 302,54 

3 549,56 424,66 310,86 494,05 408,01 313,64 

4 499,60 369,15 308,09 610,62 466,29 344,17 

5 413,56 330,29 296,98 435,76 355,27 277,56 

6 444,89 425,43 375,38 522,08 439,33 353,13 

7 469,91 414,30 353,13 534,57 475,48 383,72 

8 389,28 303,08 275,28 408,74 339,23 316,98 

MÉDIA 470,75 393,00 324,27 486,06 407,25 325,32 

SD 54,16 54,10 35,99 69,65 50,65 33,28 

         

ESTADUA
L 

1 414,30 378,16 319,76 461,57 411,52 325,33 

2 419,86 361,47 308,64 483,82 436,55 361,47 

3 444,89 367,03 305,86 447,67 405,96 364,25 

4 589,48 531,09 444,89 714,60 578,36 486,60 

5 461,57 403,18 333,67 528,31 444,89 367,03 

6 364,25 325,33 286,40 500,50 475,48 336,45 

7 463,52 391,35 335,84 419,11 374,70 319,19 

8 394,13 333,07 274,78 385,80 302,54 258,13 

MÉDIA 444,00 386,33 326,23 492,67 428,75 352,31 

SD 67,79 64,23 52,41 100,35 79,78 64,83 
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ANEXO IX – Dados individuais médios do desvio padrão do tempo de movimento da 
fase aérea para ambos os braços nos grupos nacional e estadual. 

 

Grupos Sujeito BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

Nacional 

1 35,15 41,30 24,60 35,15 23,91 16,40 

2 32,15 29,99 15,06 20,70 17,15 9,61 

3 38,89 49,45 35,74 39,75 32,15 22,27 

4 37,58 22,27 42,90 45,65 31,76 16,40 

5 29,99 29,99 22,27 29,99 25,93 25,93 

6 35,81 32,21 20,74 48,75 58,37 22,31 

7 30,04 74,55 41,38 60,06 76,78 48,25 

8 38,53 50,22 55,33 76,78 46,83 50,30 

Média 34,77 41,25 32,25 44,60 39,11 26,43 

SD 3,63 16,70 13,77 17,69 20,14 14,95 

            

Estadual 

1 33,24 25,98 30,04 27,86 35,81 35,21 

2 41,38 27,86 25,15 30,18 38,86 27,86 

3 41,07 20,12 23,95 50,22 37,19 33,24 

4 60,92 50,22 35,81 64,35 53,86 33,24 

5 34,36 41,38 20,12 27,86 29,62 31,81 

6 30,04 37,98 52,19 24,64 25,15 54,10 

7 29,99 25,11 17,15 29,99 25,11 17,15 

8 39,75 31,76 25,11 36,09 26,41 20,70 

Média 38,84 32,55 28,69 36,40 34,00 31,66 

SD 10,05 9,97 11,08 13,82 9,75 11,12 
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ANEXO X – Dados individuais médios do tempo de movimento da fase aquática para 
ambos os braços nos grupos nacional e estadual. 

 

Grupos Sujeito BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

Nacional 

1 1282,31 1032,51 746,62 1321,17 1074,14 799,36 

2 1021,41 885,40 680,01 1101,90 943,69 685,56 

3 1293,41 982,55 754,95 1360,02 1001,98 754,95 

4 1179,61 915,93 713,32 1065,81 813,24 688,34 

5 1054,71 813,24 652,26 1015,85 763,28 663,36 

6 1028,81 950,95 711,82 978,94 934,27 725,73 

7 1134,47 939,83 759,09 914,27 906,46 717,38 

8 1098,32 800,80 703,48 1098,32 753,53 647,87 

Média 1136,63 915,15 715,19 1107,04 898,82 710,32 

SD 107,39 79,78 37,51 157,45 114,34 49,87 

            

Estadual 

1 1220,67 912,02 773,00 1170,62 892,56 773,00 

2 1181,74 1076,08 848,07 1120,57 1017,68 792,46 

3 1598,82 1265,15 895,34 1607,16 1190,08 845,29 

4 1287,40 1120,57 970,41 1165,05 1078,86 931,49 

5 1012,12 820,26 700,70 956,51 781,34 664,55 

6 875,88 809,14 608,94 745,19 658,99 570,01 

7 1010,30 827,12 668,91 1046,39 843,77 685,56 

8 1104,67 888,18 710,54 1093,57 907,61 732,75 

Média 1161,45 964,81 771,99 1113,13 921,36 749,39 

SD 220,71 168,86 123,31 243,45 169,78 112,44 
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ANEXO XI – Dados individuais médios do desvio padrão do tempo de movimento da 
fase aquática para ambos os braços nos grupos nacional e estadual. 

 

SD TM fase aquática 

Grupos Sujeito BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

Nacional 

1 78,43 40,17 22,27 90,19 42,90 40,17 

2 43,39 43,68 26,41 59,34 41,00 26,41 

3 74,93 62,71 32,80 76,26 97,84 57,40 

4 130,52 43,77 62,65 146,22 68,79 82,00 

5 108,47 43,68 22,27 105,80 55,84 54,00 

6 83,97 92,75 98,91 142,71 80,48 97,67 

7 165,31 64,94 47,45 175,99 88,66 67,49 

8 103,05 51,30 43,76 155,50 57,72 41,38 

Média 98,51 55,38 44,56 119,00 66,65 58,31 

SD 37,45 17,72 26,06 41,87 20,95 23,44 

            

Estadual 

1 36,16 41,07 31,28 68,91 68,42 46,83 

2 81,06 68,42 81,06 108,78 62,83 71,32 

3 91,61 107,85 89,80 66,48 105,83 74,38 

4 70,36 68,91 59,45 61,13 49,97 38,86 

5 68,73 59,45 49,29 49,97 46,01 30,04 

6 51,54 53,47 49,54 64,16 62,22 54,10 

7 106,59 48,85 45,93 82,15 70,06 38,79 

8 70,77 59,13 32,80 87,35 60,46 42,61 

Média 72,10 63,39 54,89 73,62 65,72 49,61 

SD 21,98 20,26 21,08 18,42 18,21 15,94 
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ANEXO XII – Dados individuais médios do tempo total de movimento para ambos os 
braços nos grupos nacional e estadual. 

 

Grupos Sujeito BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

Nacional 

1 1806,89 1496,03 1113,00 1795,79 1479,37 1110,22 

2 1496,03 1298,96 988,10 1509,90 1312,84 988,10 

3 1842,97 1407,21 1065,81 1854,07 1409,98 1068,59 

4 1679,21 1285,08 1021,41 1676,44 1279,53 1032,51 

5 1468,27 1143,53 949,24 1451,62 1118,55 940,91 

6 1473,70 1376,38 1087,20 1501,02 1373,60 1078,86 

7 1604,38 1354,13 1112,22 1448,84 1381,94 1101,10 

8 1487,60 1103,88 978,76 1507,06 1092,76 964,85 

Média 1607,38 1308,15 1039,47 1593,09 1306,07 1035,64 

SD 153,27 131,65 63,77 160,25 137,61 64,43 

            

Estadual 

1 1634,97 1290,18 1092,76 1632,19 1304,08 1098,32 

2 1601,60 1437,55 1156,71 1604,38 1454,23 1153,93 

3 2043,71 1632,19 1201,20 2054,83 1596,04 1209,54 

4 1876,88 1651,65 1415,30 1879,66 1657,21 1418,08 

5 1473,70 1223,45 1034,37 1484,82 1226,23 1031,59 

6 1240,13 1134,47 895,34 1245,69 1134,47 906,46 

7 1473,82 1218,47 1004,75 1465,49 1218,47 1004,75 

8 1498,80 1221,25 985,32 1479,37 1210,14 990,87 

Média 1605,45 1351,15 1098,22 1605,80 1350,11 1101,69 

SD 252,46 199,36 160,94 255,60 195,13 159,99 
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ANEXO XIII – Dados individuais médios do desvio padrão do tempo total de 
movimento para ambos os braços nos grupos nacional e estadual. 

 

Grupos Participante BD 80 BD 90 BD 100 BE 80 BE 90 BE 100 

Nacional 

1 102,54 43,68 33,18 118,36 48,07 32,80 

2 62,65 63,51 29,56 71,48 50,13 25,93 

3 106,59 89,96 40,17 59,13 108,47 54,00 

4 155,87 54,00 95,62 170,62 70,24 89,82 

5 119,21 45,65 33,31 114,90 57,62 37,91 

6 92,02 103,70 115,11 156,17 102,43 111,42 

7 189,00 81,06 70,18 194,01 120,27 69,70 

8 120,27 54,10 60,92 139,28 49,54 65,91 

Média 118,52 66,96 59,76 128,00 75,85 60,94 

SD 38,89 22,10 31,99 46,75 29,84 29,47 

            

Estadual 

1 47,19 38,53 42,98 48,16 50,22 52,19 

2 112,03 90,50 97,88 132,29 90,50 91,61 

3 115,70 116,86 84,17 100,06 115,44 88,99 

4 88,99 54,18 55,94 93,66 67,24 48,25 

5 60,08 70,18 51,30 54,18 58,88 41,38 

6 72,31 55,10 81,52 74,38 62,02 98,40 

7 123,10 67,30 48,85 99,41 68,79 42,21 

8 86,39 76,92 45,93 97,84 70,06 37,91 

Média 88,22 71,20 63,57 87,50 72,89 62,62 

SD 27,44 24,27 20,99 27,47 20,72 25,66 
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