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Introdução	  
� A	  ciência	  e	  os	  métodos	  
	  
� Objetivo	  Geral	  

�  Analisar	  os	  efeitos	  da	  hidrodinâmica	  na	  natação.	  

� Objetivos	  Específicos	  
�  Pesquisar	  e	  revisar	  a	  literatura	  sobre	  a	  temática;	  
�  Apresentar	  os	  resultados	  de	  aplicações	  com	  arrasto	  
dinâmico	  ativo	  e	  passivo.	  



Metodologia	  
� Nosso	  trabalho	  pode	  ser	  classificado	  quanto	  aos	  
objetivos	  como	  uma	  pesquisa	  exploratória,	  
quanto	  à	  natureza	  como	  sendo	  um	  resumo,	  
quantos	  aos	  procedimentos	  e	  ao	  objeto	  como	  
sendo	  bibliográfica	  e	  quanto	  à	  abordagem	  como	  
qualitativa.	  



Revisão	  Literária	  
� O	  que	  é	  Hidrodinâmica?	  
	  
� Subdivisão	  da	  mecânica	  dos	  fluídos.	  (Rios,	  1986)	  
� Tem	  por	  objeto	  o	  estudo	  do	  movimento	  dos	  
fluídos.	  (Azevedo	  Netto	  ,	  1998)	  

� Objeto	  de	  estudo	  da	  mecânica	  dos	  fluidos	  são	  
as	  leis	  do	  equilíbrio	  e	  do	  movimento	  dos	  fluidos	  
e	  os	  fenômenos	  que	  decorrem	  da	  sua	  interação	  
como	  os	  sólidos.	  (Fédiaevski,	  1979)	  



Revisão	  Literária	  

Algumas	  grandezas	  de	  suporte	  
	  
� Massa	  específica:	  	  
� Viscosidade:	  a	  propriedade	  dos	  fluídos	  
responsável	  pela	  sua	  resistência	  à	  deformação.	  

� Fluido	  é	  uma	  substância	  que	  se	  deforma	  
quando	  submetida	  a	  uma	  tensão	  externa,	  
independente	  do	  quão	  baixo	  seja	  essa	  tensão.	  

� tipos	  de	  escoamento	  	  

    



Revisão	  Literária	  

Camada	  Limite	  
	  
� Um	  fluido	  se	  deslocando	  em	  contato	  com	  uma	  
superfície	  sólida	  gera	  diferentes	  gradientes	  de	  
velocidade	  em	  camadas	  paralelas	  a	  esse	  sólido,	  
sendo	  a	  primeira	  camada,	  da	  superfície	  do	  
sólido	  para	  fora	  a	  de	  menor	  velocidade,	  e	  essa	  
velocidade	  cresce	  á	  medida	  que	  essas	  camadas	  
se	  afastam	  da	  superfície.	  

    



Revisão	  Literária	  

Arrasto	  hidrodinâmico	  (D)	  
	  
� Massa	  d’água	  que	  empurra	  um	  corpo	  para	  trás	  
em	  oposição	  ao	  seu	  movimento,	  denominado	  
resistência	  hidrodinâmica	  ou	  arrasto.	  

� Onde	  	  ρ	  =	  Massa	  volúmica	  da	  água;	  Cd	  =	  
Coeficiente	  de	  arrasto,	  v	  =	  velocidade	  de	  
deslocamento	  e	  (S)	  =	  a	  área	  da	  secção	  máxima	  
do	  corpo	  transversal	  à	  direção	  da	  força.	  

    



Revisão	  Literária	  

Planos	  que	  dividem	  o	  corpo	  para	  análise	  
	  

    



Tipos	  de	  Arrasto	  

� De	  forma	  ou	  pressão	  
	  
� Está	  relacionado	  ao	  tamanho	  e	  forma	  do	  corpo.	  
� Proporcional	  ao	  quadrado	  da	  velocidade	  do	  
fluído,	  tornando-‐se	  cada	  vez	  mais	  importante	  à	  
medida	  que	  a	  velocidade	  de	  nado	  aumenta.	  

� Para	  minimizar	  este	  tipo	  de	  arrasto	  o	  nadador	  
deverá	  manter	  uma	  posição	  corporal	  o	  mais	  
alinhada	  possível	  enquanto	  se	  desloca	  na	  água	  –	  
posição	  hidrodinâmica	  

    



Tipos	  de	  Arrasto	  

� De	  onda	  
	  
� Oriundo	  das	  ondas	  provocadas	  pelo	  atleta	  ao	  se	  
movimentar	  na	  água;	  

� O	  corpo	  do	  nadador	  com	  os	  seus	  vários	  pontos	  
de	  pressão	  (cabeça,	  cintura	  escapular,	  região	  
glútea	  e	  pés),	  causa	  alterações	  na	  pressão	  
hidrodinâmica;	  

    



Tipos	  de	  Arrasto	  

� Efeito	  da	  profundidade	  sobre	  o	  arrasto	  de	  onda	  
	  

    



Tipos	  de	  Arrasto	  

� De	  fricção	  
� Está	  relacionado	  com	  o	  contato	  do	  corpo	  do	  
atleta	  com	  a	  água;	  

� Resulta	  das	  características	  de	  viscosidade	  e	  
escoamento	  de	  um	  líquido;	  

� Arrasto	  de	  fricção	  tem	  relação	  com	  a	  velocidade	  
do	  liquido	  em	  relação	  ao	  corpo,	  a	  área	  de	  
superfície	  deste	  e	  às	  características	  dessa	  
superfície,	  como	  por	  exemplo,	  quanto	  à	  
rugosidade.	  

	  

    



Contribuições	  por	  Tipos	  de	  Arrasto	  

� A	  uma	  velocidade	  de	  2	  m/s	  a	  contribuição	  
relativa	  para	  o	  arrasto	  total	  será:	  fricção	  
cerca	  de	  3%,	  onda	  20%	  e	  arrasto	  de	  pressão	  
77%”,	  ou	  seja,	  a	  contribuição	  do	  arrasto	  de	  
fricção	  para	  o	  arrasto	  total	  é	  de	  apenas	  3%	  

    



Arrasto	  Passivo	  (Dp)	  

� Quantidade	  de	  resistência	  da	  água	  que	  um	  corpo	  
humano	  experimenta,	  numa	  postura	  imóvel.	  

� Os	  primeiros	  estudos	  	  foram	  realizados	  por	  
Dubois-‐Reymond	  em	  1905,	  Lijestrand	  e	  Stenstrom	  
em	  1919,	  quando	  rebocaram	  pessoas	  por	  
embarcações	  e	  guindastes	  a	  margem	  do	  corpo	  
liquido	  medindo	  a	  resistência	  por	  meio	  de	  um	  
dinamômetro	  

    



Arrasto	  A@vo	  (Da)	  

� Contrariamente	  ao	  arrasto	  passivo,	  no	  ativo	  o	  
movimento	  do	  nado	  é	  quem	  caracterizará	  a	  
resistência.	  

� métodos	  indiretos:	  baseia-‐se	  na	  regressão,	  para	  
uma	  dada	  velocidade,	  entre	  o	  consumo	  energético	  
líquido	  e	  a	  carga	  adicional,	  positiva	  ou	  negativa,	  a	  
que	  um	  nadador	  está	  sujeito	  a	  uma	  velocidade.	  

� métodos	  diretos:	  consiste	  na	  avaliação	  da	  força	  
média	  que	  o	  nadador	  realiza	  num	  conjunto	  de	  
apoios	  fixos	  montados	  sequencialmente	  ao	  longo	  
da	  piscina,	  cerca	  de	  80	  cm	  abaixo	  da	  superfície	  da	  
água.	  

    



Apresentação	  e	  discussões	  dos	  resultados	  

� O	  propósito	  desse	  trabalho	  foi	  analisar	  alguns	  efeitos	  
físicos	  hidrodinâmicos	  na	  natação,	  desse	  modo,	  
procuramos	  aqueles	  que	  mais	  impacto	  traria	  nos	  
resultados	  desse	  esporte;	  

�  Sobre	  as	  teorias	  que	  cercam	  o	  assunto,	  foi	  possível	  
identificar	  	  alguns	  tipos	  de	  arrastos	  por	  meio	  de	  vídeos	  
e	  comprovar	  	  em	  diversas	  fontes	  que	  já	  existe	  a	  muito	  
tempo	  diversos	  experimentos	  que	  possibilitam	  
aplicações	  práticas	  com	  resultados	  consistentes,	  com	  
isso,	  demonstrando	  	  as	  diversas	  interações	  
hidrodinâmicas	  sobre	  a	  modalidade	  natação.	  



Apresentação	  e	  discussões	  dos	  resultados	  

� Os	  estudos	  mais	  antigos	  com	  arrasto	  adicional	  
exercido	  sobre	  o	  nadador,	  realizados	  com	  base	  em	  
cálculos	  indiretos	  sobre	  as	  alterações	  de	  consumo	  
de	  oxigênio,	  davam	  conta	  que	  o	  arrasto	  ativo	  (Da)	  
era	  em	  torno	  de	  três	  vezes	  superior	  ao	  passivo.	  
Com	  o	  advento	  de	  novos	  métodos	  diretos	  de	  
medição,	  observa-‐se	  que	  o	  Da	  não	  é	  tão	  superior	  
assim.	  (Kolmogorov	  et	  al	  1997).	  



Apresentação	  e	  discussões	  dos	  resultados	  

�  Clarys	  (1979)	  afirma	  que	  as	  dimensões	  e	  forma	  do	  nadador	  
só	  influenciam	  Dp	  e	  não	  Da,	  logo,	  concluiu	  que	  a	  técnica	  
de	  nado	  é	  que	  exerce	  maior	  influência	  no	  arrasto.	  

�  Toussainte	  et	  al.	  (1988)	  afirma	  que	  um	  atleta	  profissional	  
tem	  Da	  menor	  do	  que	  atletas	  amadores	  a	  diferentes	  
velocidades.	  

�  Kolmogorov	  e	  Duplishcheva	  (1992)	  segundo	  Ribeiro	  
(2008),	  entendendo	  como	  um	  paradoxo,	  divulgaram	  que	  
em	  seus	  estudos	  o	  Da	  se	  mostrou	  inferior	  ao	  Dp	  nas	  
diversas	  técnicas	  de	  natação,	  exceto	  de	  bruços.	  



Apresentação	  e	  discussões	  dos	  resultados	  

�  Kolmogorov	  et	  al.	  (1997)	  afirmam	  inicialmente	  que	  o	  
gênero	  feminino	  tem	  baixo	  valor	  de	  Da,	  e	  como	  
consequência	  baixo	  Coeficiente	  de	  Arrasto	  Ativo	  (Cda),	  
quando	  comparadas	  ao	  gênero	  masculino,	  todavia,	  esses	  
resultados	  não	  são	  suportados	  uma	  vez	  que	  não	  
conseguiram	  encontrar	  diferenças	  significativas	  entre	  o	  
Cda	  do	  gênero	  masculino	  e	  feminino,	  obrigando-‐se	  a	  
concluir	  que	  a	  técnica	  é	  mais	  importante.	  



Apresentação	  e	  discussões	  dos	  resultados	  

�  Vilas-‐Boas	  et	  al.	  (2001)	  conseguiram	  Da	  superior	  no	  gênero	  
masculino	  sobre	  o	  gênero	  feminino	  e	  Cda	  iguais,	  enquanto	  
que	  em	  nadadores	  pré-‐juniores	  Cda	  maior	  sobre	  as	  
nadadoras	  de	  mesma	  faixa,	  não	  encontrando	  essas	  
diferenças	  por	  idade	  e	  outras	  faixas.	  

�  Em	  estudos	  de	  arrasto	  passivo,	  Havriluk	  (2004)	  não	  
percebeu	  diferenças	  de	  Cdp	  em	  relação	  aos	  gêneros	  apesar	  
do	  gênero	  masculino	  serem	  mais	  volumosos	  que	  o	  gênero	  
feminino	  da	  amostra.	  Ele	  ainda	  afirma	  que	  atletas	  de	  alto	  
nível	  tem	  Cdp	  menores	  que	  os	  de	  baixo	  nível.	  



Apresentação	  e	  discussões	  dos	  resultados	  

�  Takagi	  et	  al.	  (2001)	  comparando	  Cdp	  e	  Cda	  no	  nado	  crawl,	  
não	  encontrou	  relação	  significativa	  entre	  os	  dois	  
coeficientes.	  

�  Kolmogorov	  e	  Duplishcheva	  (1992)	  segundo	  Ribeiro	  (2008)	  
analisando	  Cdp	  e	  Cda	  em	  diferentes	  técnicas	  não	  
obtiveram	  correlação.	  

�  Para	  Ribeiro	  (2008)	  diferenças	  de	  Cda	  por	  gênero,	  só	  
foram	  significativas	  nos	  nados	  crol	  e	  costas,	  sendo	  superior	  
no	  gênero	  masculino	  comparado	  ao	  feminino.	  



Apresentação	  e	  discussões	  dos	  resultados	  

�  Ainda	  segundo	  Ribeiro	  (2008)	  em	  técnicas	  alternadas	  e	  
simultâneas	  o	  Cda	  médio	  no	  gênero	  masculino	  é	  superior	  
ao	  feminino.	  

�  As	  mulheres	  na	  posição	  sagital	  horizontal	  tem	  maior	  
flutuabilidade	  devido	  às	  diferenças	  na	  composição	  
corporal.	  	  

�  Jurina	  (1972),	  segundo	  Ribeiro	  (2008)	  corrobora	  afirmando	  
que	  o	  regime	  turbulento	  no	  corpo	  do	  homem	  se	  inicia	  no	  
tórax,	  enquanto	  na	  mulher	  na	  circunferência	  glútea,	  o	  que	  
pode	  indicar	  que	  em	  situações	  semelhantes,	  o	  corpo	  
feminino	  pode	  criar	  menor	  arrasto.	  



Considerações	  finais,	  limitações	  e	  
propostas	  para	  estudos	  futuros	  

� Não	  foi	  nosso	  objetivo	  esgotar	  as	  pesquisas	  
nessa	  temática,	  tão	  pouco	  apresentar	  todos	  os	  
resultados	  das	  pesquisas	  finalizadas	  ou	  em	  
andamento;	  

� Numa	  perspectiva	  futura,	  que	  outros	  alunos	  
desenvolvam	  a	  partir	  desse	  ponto,	  sendo	  esse	  
exercício	  de	  grande	  valia	  para	  o	  processo	  de	  
ensino	  e	  pesquisa,	  abrindo	  possibilidades	  de	  
extensão,	  entendendo	  esta	  como	  conhecimento	  
aplicado	  para	  o	  desenvolvimento	  da	  sociedade.	  


