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Resumo: os objetivos deste estudo foram de obter valores de pico de força, desempenho (tempo) e características 

antropométricas de um grupo de nadadores universitários e verificar as correlações entre os dados obtidos. Participaram 

9 nadadores (ambos os sexos) de nível universitário que realizaram (1) avaliação de força do nado crawl em tethered 

swimming (TS), (2) desempenho nos 50 m nado crawl e (3) antropométrica. Encontraram-se correlações significativas 

entre pico de força e: desempenho (-0,67), estatura (0,821) e massa (0,683) e entre desempenho e massa (-0,693). 

Resultados corroboram da literatura, de nadadores de alto nível e indicam que, mesmo em nadadores não competitivos, 

a avaliação de força, pelo pico, em TS, fornece indicador de desempenho em natação. 

Palavras-chaves: natação, força, desempenho. 

 

Abstract: this study’s purpose was to obtain force peak, performance (time) and anthropometrical data from non-

competitive college swimmers and to verify correlations among these data. Nine college swimmers (male and female) 

performed (1) a tethered swimming test (TS) to asses force in front crawl stroke, (2) maximal swimming effort in 50 m 

front crawl and (3) were submitted to anthropometrical assessment Significat correlations were found between peak 

force and: swimming performance (-0.67), height (0.821) and body mass (0.683) and between performance and body 

mass (-0,693). Results were similar to the literature, obtained from high level swimmers and indicated that even among 

non-competitive swimmers, peak force, from TS, is  able to asses swimming performance. 

Key-words: swimming, force, performance. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A natação é uma modalidade esportiva 

singular, devido à complexidade do ambiente 

aquático. A locomoção, neste meio, oferece um 

interessante desafio à compreensão do movimento 

humano, cuja investigação vem sendo realizada, 

tradicionalmente, sob dois aspectos: (a) 

biomecânico, com métodos que focam a 

compreensão dos determinantes mecânicos do 

movimento; e/ou (b) fisiológico, com métodos 

focados no estudo dos requerimentos energéticos 

necessários ao deslocamento no meio, 

especialmente os competitivos [1]. Um cientista do 

esporte deve identificar fatores essenciais ao 

desempenho de sucesso; em relação à natação, 

esses fatores seriam os fisiológicos e os 

biomecânicos. Embora não se tenha mensurado a 

importância de cada uma dessas variáveis para o 

desempenho em natação, parece lógico assumir 

que força e resistência (fisiológicos) e técnica 

(biomecânicos) estão entre os principais fatores 

[2].  

Mesmo que o desempenho em natação 

possa ser considerado univariado [3] (apenas como 

o tempo gasto para percorrer a distância prescrita 

sob as regras estabelecidas) esse desempenho é 

influenciado, ou determinado, pelos fatores 

fisiológicos e biomecânicos. Dentre esses fatores, a 

força produzida por um nadador, necessária para 

(1) gerar propulsão, (2) vencer as forças de arrasto 

do meio e (3) incrementar a velocidade do nado, 

parece ser de extrema importância ao desempenho 

[4, 5]. Essa força, e sua interação com a técnica, 

pode ser estimada por meio das forças resultantes 

obtidas com o método de tethered swimming (TS), 

quando o nadador executa a técnica específica de 

nado amarrado a um cabo e este a uma célula de 

carga, fixada à borda da piscina ou a cargas livres.  

Devido às especificidades da produção 

de força no meio aquático, poucas são as 

alternativas de avaliá-la, mas este método tem-se 

mostrado reprodutível [6]. 



Embora a força mensurada em TS não 

seja exatamente a força propulsiva, mas uma força 

resultante da força muscular do nadador e 

componente importante das forças propulsivas, são 

encontrados estudos que mostram correlação entre 

a força avaliada com essa metodologia e o 

desempenho em natação [7, 8, 9]. Esses estudos 

foram desenvolvidos com nadadores de alto nível 

competitivo, sejam de categorias de base [8], sejam 

já formados [9], por outro lado, não são 

encontrados estudos que buscaram verificar como 

se dá a correlação entre a força verificada pelo TS 

e desempenho em nadadores que não apresentam, 

com principal objetivo, o desempenho de alto 

nível, dentre esses, nadadores universitários. Além 

disso, várias são as possibilidades para análise das 

curvas de força obtidas pelo método de TS, por 

exemplo, média dos picos de força [10], média de 

força [4], impulso [4] ou, ainda, o pico de força. 

Assim, os objetivos deste estudo são de 

obter valores de pico de força (em TS), 

desempenho (tempo) e características 

antropométricas de um grupo de nadadores 

universitários e verificar a correlação entre essas 

variáveis, a fim de compreender as interações entre 

diversos fatores relacionados ao desempenho em 

natação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Participaram voluntariamente deste 

estudo nove nadadores (6 homens e 3 mulheres) 

universitários que treinam de três a cinco sessões 

por semana, entre 45 e 90 min, com, no mínimo, 

nove meses de treinamento ininterrupto. As 

características dos participantes são apresentadas 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 Características dos participantes deste 

estudo (Dp: desvio-padrão), n = 9. 

 Idade 
(anos) 

Massa 
(kg) 

Estatura 

(cm) 

Envergadura 

(cm) 

Média 25,7 66,7 171,2 175,8 

Dp 6,7 11,1 9,9 9,2 

 

Os protocolos para coleta dos dados 

foram realizados na piscina de 25 m do Centro 

Natatório da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. Desempenho e força foram avaliados em 

distintos dias. Massa, estatura e envergadura foram 

obtidas com procedimentos padrões, utilizando-se, 

respectivamente, uma balança (Finizola), um 

estadiômetro (Finizola) e uma trena (Top-Long). 

Para mensurar o desempenho em 50 m 

nado crawl, foi solicitado, a cada indivíduo, que, 

após aquecimento de 15 minutos nadando em 

baixa intensidade, nadasse em máxima intensidade 

a distância de 50 m, sendo executada a saída do 

bloco. A ordem de saída foi dada pelo pesquisador, 

que obteve o tempo utilizando um cronômetro 

manual (Oregon Scientific SL928M). 

A realização do protocolo de TS contou 

com 30 s de execução da braçada do nado crawl, 

sob máxima intensidade, após cada indivíduo 

aquecer 15 min nadando em baixa intensidade, 

com a utilização de um pull-buoy entre o quadril e 

os joelhos, a fim de que o movimento de pernas, 

que poderia puxar o cabo, de modo a produzir um 

ruído no sinal, fosse eliminado. Cada indivíduo 

permanecia preso, por meio de um cinto, a um 

cabo ligado a uma célula de carga (modelo ZX 

250, Alfa Instrumentos – SP) que era fixada à 

borda da piscina. O início e o final do teste foram 

determinados por um sinal sonoro feito pelo 

pesquisador. Previamente ao TS, aos nadadores era 

solicitado que nadassem amarrados ao 

equipamento, sob baixa intensidade, a afim de 

familiarização com a metodologia. 



A deformação da célula de carga, devido 

à tensão gerada pelos esforços do nadador, foi 

captada por um condicionador de sinais (modelo 

3103, Alfa Instrumentos – SP). Os valores obtidos 

durante o teste, a uma freqüência de 500 Hz, foram 

enviados, por meio de uma placa conversora de 

sinais (placa conversora analógica digital PCM-

DAS16S/16 de 16 canais e 300 KHz, Computer 

Boards), a um computador portátil e armazenados 

no programa de aquisição de dados SAD32 

[(versão 2.61.07mp, 2002)(www.ufrgs.br/imm)]. 

Previamente à coleta de dados, o sistema 

para obtenção das forças foi calibrado com a 

utilização de massas conhecidas que aplicavam 

uma força de tração na célula de carga. Entre os 

valores aplicados das forças e os valores obtidos de 

deformação foi aplicada uma regressão linear, que 

forneceu os valores de transformação dos valores 

de tensão elétrica (mV) em unidades de força 

(kgf). 

Para análise dos dados de força foi 

utilizado o software SAD32. O sinal obtido foi 

filtrado com um filtro digital média móvel, que 

retirou todas as freqüências acima de 20 Hz. Após 

foi verificado o maior valor da força encontrado 

(pico de força), independente da braçada, 

desprezando-se os primeiros e os últimos 5 s do 

teste de TS, ou seja, utilizou-se um pico de força 

obtido entre as ciclos de braço realizados entre os 

20 s intermediários do teste de TS.  

A análise estatística contou com o 

cálculo das médias e desvios-padrão dos dados 

obtidos, após a normalidade dos mesmos foi 

verificada com um teste de Shapiro-Wilk. As 

correlações foram testadas com a aplicação do 

teste de Correlação Linear Produto-Momento de 

Pearson, para α < 0,05. Os cálculos foram 

realizados no programa SPSS, v.12.0. 

RESULTADOS 

 

    Os principais resultados deste estudo são 

apresentados nas formas de tabela e figura. 

Resultados das correlações entre as variáveis 

antropométricas, pico de força e desempenho são 

apresentados sob a forma de texto. Valores 

individuais de desempenho (tempo nos 50 m nado 

crawl) e pico de força (TS, são apresentados na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 Sujeitos, desempenho (s) e pico de força 

(kgf), em médias ± desvio-padrão (dp). 

  

Sujeito 
Desempenho 

 (s) 

Pico de Força  

(kgf) 

1 33,55 7,9 

2 33,90 16,8 

3 30,75 21,1 

4 27,74 22,3 

5 40,80 9,8 

6 33,39 14,0 

7 35,42 10,9 

8 31,81 13,1 

9 32,47 10,0 

Média ± dp 33,3 ± 3,5 13,9 ± 5,1 

  

A Figura 1 apresenta a dispersão, a 

correlação e o nível de significância entre os 

valores de desempenho e pico de força.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Dispersão entre os valores de pico de 

força (kgf) e desempenho (s), n = 9. 
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Pode-se verificar que há uma tendência dos 

nadadores que apresentam maiores picos de força 

sejam, também, aqueles que apresentam melhores 

valores de desempenho. 

Quando testadas as correlações entre as 

variáveis antropométricas e o pico de força foram 

significativas as seguintes: força x massa (r = 

0,821, p = 0,007) e força x estatura (r = 0,683, p = 

0,043), a correlação força x envergadura não foi 

significativa. Quando foram correlacionadas as 

variáveis antropométricas e o desempenho, apenas 

o resultado de desempenho x massa foi 

significativo (r = -0,693; p = 0,039), as outras não 

foram significativas. 

 

DISCUSSÃO 

 

Este estudo foi desenvolvido a fim de obter 

valores de força (em TS), desempenho (tempo) e 

variáveis antropométricas de um grupo de 

nadadores universitários e verificar a correlação 

entre essas variáveis. 

Foi verificada correlação entre pico de força 

e desempenho no grupo de nadadores estudado, o 

que acompanha resultados de outros estudos [10, 

11] 

Correlação entre força e desempenho 

apresentada na literatura [10], com atletas 

formados, apresentou valor mais forte (p = 0,004; r 

= -0,948) do que no presente estudo (p = 0,048; r = 

-0,67). A diferença entre os resultados obtidos 

pode ser explicada por (1) diferença de nível 

técnico dos grupos estudados, (2) a provável maior 

heterogeneidade, em relação à técnica e nível de 

condicionamento anaeróbico, do grupo dos 

nadadores universitários e (3) ter sido realizada a 

correlação, no estudo citado, entre média dos picos 

de força e, no presente estudo, com o maior valor 

de pico de força. Destaca-se também que, devido 

às características da distância utilizada (50 m) para 

a avaliação de desempenho, na qual as 

características de força são muito importantes [2], 

já que a potência, neste evento é fundamental para 

o desempenho, já era esperada uma correlação 

significativa entre o pico de força e o desempenho. 

Por outro lado, como o grupo avaliado não 

apresentava desempenho de alto nível, não se sabia 

o quão forte seria esta correlação. 

Em relação à influência do nível técnico 

nas correlações encontradas, sabe-se que os 

componentes de força, relacionados ao rendimento 

em natação, são dependentes da idade e do nível de 

qualificação dos nadadores [11]. 

As complexas relações entre as 

características cinemáticas dos nados, sob 

diferentes intensidades, a dependência que o 

desempenho em natação apresenta das 

características antropométricas e a habilidade 

individual de produção de força muscular, que seja 

eficientemente transferida à técnica de nado, 

formam uma combinação única de fatores 

específicos. Essa combinação de determinantes 

possibilita o desempenho, em diferentes níveis, em 

natação [12]. No grupo específico de nadadores do 

presente estudo, provavelmente, há uma menor 

habilidade em transferir a força muscular 

produzida para a água, gerando as forças 

propulsivas, quer sejam relacionadas ao arrasto 

(drag) ou à sustentação (lift) [13]. 

Deste modo devem ser consideradas duas 

questões para análise das correlações entre 

indicadores de força e desempenho em natação: a 

distância utilizada para a análise do desempenho e 

o nível técnico dos nadadores. Assim, quanto 

menor a distância (eventos mais dependentes de 

potência) e melhor o nível técnico (possibilidade 



de melhor transferência da força avaliada para 

efetiva propulsão), maiores devem ser os valores 

de correlação entre essas variáveis. Em provas de 

maior duração, nem tanto o pico de força ou a 

média dos picos de força, mas, provavelmente, o 

tempo de aplicação da força deverá apresentar 

maior correlação com o desempenho. 

Em relação às análises de correlação de pico 

de força e desempenho com os dados 

antropométricos cabe destacar:  

(1) a correlação positiva entre massa e pico de 

força, explicada por uma maior massa corporal 

provavelmente relacionada, também, à maior 

massa muscular que possibilita maior produção de 

força; 

(2) a correlação positiva entre pico de força e 

estatura, explicada, possivelmente pela habilidade 

de indivíduos com maior estatura de produzir 

menores valores de resistência de onda que 

poderiam se refletir em maiores valores de pico de 

força em TS [13]; 

(3) a correlação negativa entre desempenho e 

massa, explicada pela maior área de secção 

corporal que indivíduos de maior massa 

apresentam, levando à maior valor de resistência 

de pressão [13]. 

 Considera-se, ainda, que quando as análises 

de correlação são realizadas entre os dados de pico 

de força e dados antropométricos, os nadadores 

estavam em situação estacionária, o que pode 

interferir nos resultados, quando levadas em 

consideração as análises de resistência no meio 

aquático, dependente da velocidade de 

deslocamento. Já, quando as análises foram 

realizadas em função do desempenho, os 

nadadores estavam em situação de deslocamento 

livre. 

 

CONCLUSÃO 

 

Após a analise dos dados deste estudo pode-

se concluir que o pico de força (fator fisiológico) 

aplicado na água (fator biomecânico) apresenta 

correlação com o desempenho, mesmo entre 

nadadores não-competitivos. As forças mensuradas 

com o método de TS podem ser utilizadas para 

predição de desempenho, assim como devem ser 

treinadas para incrementar o desempenho em 

natação. 
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