
 

NATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTAS, TEMPERATURA DO AR E DA ÁGUA 

7 º ENCONTRO – 24 DE MAIO E 2 DE JUNHO DE 2022 (8º ANO) 

 Na semana anterior tivemos dias mais frios no Brasil e no Rio de Janeiro. Isso 

influenciou nas nossas aulas e no debate sobre como a temperatura pode afetar a atividade 

física e a prática de esporte. 

 Como nessa semana iremos falar sobre a natação em águas abertas, principalmente 

no mar, esse tema também é importante para nosso conhecimento. 

 De acordo com Vasconcellos e Izar (2019), a natação começou a ser praticada em 

águas abertas, ou seja, mar, rios, lagos entre outros. Depois que se criou as piscinas. 

 
     Fonte: https://www.sportfitta.com.br/aguas-abertas/  

 O nado nesses locais muitas vezes precisa de modificações na técnica do nado crawl, 

o principal estilo utilizado, já que é mais rápido e eficiente. Essa alteração na técnica 

acontece pela maior ondulação e a necessidade de se observar as boias, que definem o 

trajeto e os adversários, conforme as figuras 2 e 3 abaixo: 

 
Fonte: Figura 2 - https://www.mundotri.com.br/2016/11/video-aprenda-a-contornar-as-boias-nadando-em-
aguas-abertas/ . Figura 3 - https://swimchannel.net/br/a-importancia-das-boias-de-sinalizacao-nas-aguas-
abertas/  
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 Outro fator que podemos destacar na natação de águas abertas é o “vácuo” ou esteira, 

também comum em provas de automobilismo e ciclismo. https://trilo.com.br/coluna/samir-

barel/nadando-na-esteira-como-e-quando-usar/. 

 A esteira é a forma de se colocar atrás de um adversário de forma que faça menos 

esforço ou gaste menos energia. 

  
Fonte: Figura 4 - https://www.westbikersteam.com.br/?p=327; Figura 5 - https://trilo.com.br/coluna/samir-
barel/nadando-na-esteira-como-e-quando-usar/     
 

→ No link a seguir pode ver um vídeo sobre o tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=wgjrCiR2BLQ  
 

Um dos pontos que merece destaque é a relação da temperatura da água e o exercício 

físico. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) recomendam que a água (ideal) deve ficar entre 25º e 28º 

para a prática de esportes aquáticos para crianças acima de 3 anos e adultos. 

A água retém 1000 vezes mais calor do que o ar, além de conduzir a temperatura 

muito mais rápido do que o ar. Isso faz com que a sensação na água seja de mais frio ou 

de maior calor do que a do ambiente. Além disso, na água, perde-se 20 vezes mais calor 

do que no ar. Isso acontece pela facilidade de dissipação por condução, perda de energia 

térmica (de um corpo mais quente para um mais frio). Isso, faz com que seja maior a perda 

de líquido e de sais minerais no ambiente aquático, favorecendo uma maior chance de 

aparecimento de câimbras.  

Outro fator afetado nas atividades aquáticas é a frequência cardíaca, ou seja, o 

número de batimentos do coração em um minuto. Em geral, os batimentos tendem a 

diminuir na água, há um aumento do calor na região central do corpo e um resfriamento 

das extremidades. Porém, quando muito fria, pode haver a geração de tremores, uma 

descarga de noradrenalina e aumento dos batimentos do coração.  
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