
 

APNEIA  

5 º ENCONTRO – 10 E 19 DE MAIO DE 2022 (8º ANO) 

Nessa semana iremos discutir e aprender sobre o esporte aquático chamado apneia. 

Nele as pessoas disputam e treinam seus limites em relação ao tempo que conseguem ficar 

debaixo d’água, ir a uma distância maior através do nado submerso ou conseguir ir em maiores 

profundidades no mar. 

Um ponto importante para a prática desse esporte e atividade é a respiração aquática. 

Um bom controle sobre a respiração faz com que seja possível se manter e controlar o tempo 

debaixo d’água. 

Para isso, a forma de respirar é fundamental. Há uma técnica chamada de respiração 

diafragmática (https://www.youtube.com/watch?v=OskTr6x_gzU (técnica), 

https://www.youtube.com/watch?v=uMV0wx6ao5M (para cantar), 

https://www.youtube.com/watch?v=Mu39nw6R0Lk (para a ansiedade), a qual é utilizada em 

outras áreas, como no canto, em tratamento de doenças cardíacas e respiratórias, na diminuição 

dos níveis de ansiedade e depressão e há, inclusive, estudos relacionando ao tratamento da 

diabetes. 

Na figura 1 abaixo é possível entender o funcionamento da respiração de forma 
geral. 

Figura 5. Movimentos do ar na inspiração e na expiração 

 
Retirado de https://pt.slideshare.net/LuisMiguelCunhaVaz/sistema-respiratrio-6-ano. Disponível em 29 de abril 
de 2017. 

 

No estudo de Franzes et al (2017), que pode ser lido na página https://e-

revista.unioeste.br/index.php/variasaude/article/view/18245/12266, as pesquisadoras pedem 

para as voluntárias do estudo a inspirarem (puxar o ar), jogando para a “barriga” “A  amostra  foi  
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orientada  a  inspirar  e  expirar  lenta  e  profundamente, inspirando pelo nariz, enquanto “enchia 

a barriga de ar” e expirando pela boca, enquanto “esvaziava a barriga” texto retirado de Franzes 

et al (2017).  Além disso, deve-se puxar o ar lentamente e evitar que a parte da região peitoral 

se eleve.  

Essa técnica permite absorver uma maior quantidade de oxigênio e controlar melhor a 

eliminação do ar (dióxido de carbono) e se manter maior tempo por baixo da água. 

Em outro estudo, Kulur et al (2009) relatam como a respiração diafragmática pode 

ajudar no controle da frequência cardíaca (quantidade de ciclos de inspiração/expiração por 

minuto – puxar e soltar o ar por minuto). Como consequência, é possível influenciar na atividade 

do sistema nervoso, diminuindo a pressão arterial, a ansiedade e no controle de problemas 

cardíacos, como o infarto. Lembrando que essa técnica respiratória auxilia no tratamento de 

certas doenças em conjunto com outros técnicas 

(https://www.scielo.br/j/abc/a/xWxKN3rTgRcb7QKLBxJJ59f/?format=pdf&lang=pt). 

A seguir é possível observar outras técnicas, utilizando a respiração diafragmática, que 

auxiliam na diminuição da frequência respiratória e na diminuição dos batimentos cardíacos 

(número de vezes que o coração bate por minuto – BPM) e, se necessário, no aumento. Essas 

técnicas podem ser vistas na figura 2 abaixo. 

Importante treinar/praticar para que consiga realizar mais facilmente e propomos que 

façam em casa com os familiares como forma de aprendizagem e para passar o conhecimento 

para outras pessoas. 

 

Figura 2. Técnicas para aumentar ou diminuir a frequência respiratória e os batimentos 
cardíacos 
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Fonte: Psicologia do Esporte. Autor: Dietmar Samulski. Editora Manole, 2002. 

 

ESPORTES DE APNEIA 

→ Histórico 

É uma forma de mergulho antiga como meio para a pesca e até mesmo na busca por 

riquezas. Há relatos no Japão e Coreia de apneístas na busca por pérolas e seu uso de forma 

esportiva, através de competições, iniciou-se após a Segunda Guerra Mundial com Raimondo 

Bucher, o qual era capitão da Força Aérea Italiana, que desceu 30 metros com a utilização de 

materiais como o snorkel e nadadeiras.  

→ A seguir há um relato sobre o histórico dos esportes de mergulho em apneia: 

“Dentre as diversas técnicas existentes de mergulho a do mergulho livre em apneia é a 

mais antiga. Teve origem na tentativa do homem de encontrar tesouros e alimentos. A apneia 

tem várias passagens pela história, dentre as quais se destaca a da Grécia Antiga; os apneístas 

gregos ficaram conhecidos por terem feito parte de explorações militares em 500 a.C., quando 

realizaram uma fuga, pelo mar, da prisão no navio do rei persa Xerxes I, e soltaram todos os 

navios persas ancorados, enquanto os guardas pensavam que os gregos haviam se afogado”. 

Trecho retirado em 20 de março de 2019 do site https://brasilescola.uol.com.br/educacao-

fisica/apneia-mergulho.htm.  

→ Modalidades 

Estática: vence o atleta que ficar maior tempo possível; 

Dinâmica sem nadadeiras: vence quem nadar maior distância na horizontal sem 

materiais de apoio para a propulsão; 
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Dinâmica com nadadeiras: Idem o anterior que permite nadadeiras (bipalma ou 

monopalma) somente. 

Obs: Além das provas de Lastro constante sem nadadeiras e com nadadeiras, 

imersão livre, lastro variável e No-Limits que são relacionadas a disputas de 

profundidade. 

 

Na atualidade, na prova de Apneia Estática, na disputa feminina, a brasileira Karol 

Meyer, do estado de Pernambuco, possui a melhor marca com 7 minutos e 18 segundos, 

realizados em 2006. No masculino, Ricardo da Gama Bahia, do Rio de Janeiro, com 7 minutos e 

44 segundos, realizado em 2006. Já na prova de Dinâmica sem nadadeiras, Adriana Brandão, 

do Paraná, com 104 metros conseguidos em 2016 no feminino e Ricardo Bahia do Rio de 

Janeiro com 127 metros em 2009. No site a seguir é possível verificar regras e resultados das 

outras provas: http://www.aidabrasil.com.br.  

Durante a vivência do esporte de Apneia lembramos a respiração diafragmática e 

formas de conseguir controlar a expiração (soltar o ar) para manter-se maior tempo submerso, 

além da importância do controle psicológico (ficar calmo).  

Essa questão tem relação com a questão psicológica associada a dificuldade de 

respiração em pessoas que entram em pânico quando estão em situações de afogamento, que 

gera um aumento dos batimentos cardíacos. Logo, tentar durante a prática pensar em locais e 

palavras calmas ajuda na diminuição da frequência cardíaca.  

CURIOSIDADE 

No link abaixo é possível ler um artigo sobre um povo de mergulhadores que tiveram 

mudanças físicas através de adaptações que se acredita serem pela prática do mergulho em 

Apneia. 

Evolução pode ter transformado habitantes de povo 

marítimo em grandes mergulhadores 

Evidências genéticas sugerem que povo do Sudeste Asiático tem físico especialmente adequado para a caça 

submarina                            

https://www2.uol.com.br/sciam/noticias/evolucao_pode_ter_transformado_habitantes_de_povo_

maritimo_em_mergulhadores_de_alta_performance.html. Disponível em 15 de março de 2018. 

 

PONTO IMPORTANTE: O treinamento de esportes de apneia não deve ser feito 

sozinho, pois é um esporte de risco e erros no controle da respiração pode levar a desmaios. No 
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link a seguir é possível entender um pouco sobre os perigos do esporte: 

http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2015/08/morte-de-russa-

campea-de-apneia-traumatiza-comunidade-do-mergulho.html. Disponível em 20 de março de 

2018. 
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