
 

 

AULA 2: Princípios da adaptação no meio líquido 

Objetivos: O objetivo dessa aula é de observar quais alunos já tem alguma 

similaridade com o meio líquido e a partir disso, apresentar algumas regras de 

segurança e os princípios de adaptação do nosso corpo ao meio líquido.  

 

Perguntas para sulear seus estudos em natação: 

- quais são as formas de se movimentar na água que você conhece? 

- quais os nados que usamos hoje? 

- você sabe nadar? Se sim, quais nados você nada? 

- o que é saber nadar para você? 

- só saber nadar não basta para ficar vivo. É preciso saber regras de segurança 

pra evitar acidentes.  

Para isso, é importante que você reconheça seus limites e os limites físicos do 

lugar, como profundidade de cada parte do lugar, área de segurança para se 

segurar, ralos e saídas de sucção de água. Esses últimos, ralos e saídas de 

sucção, em geral, puxam a água e quando em contato com cabelos longos 

podem fazer com a pessoa fique embaixo da linha da água e se afogue. Então, 

sempre encontre onde eles estão e tente ficar longe! 

 

Aprendendo e experimentando os princípios da adaptação no meio líquido 

Equilíbrio – Flutuação – Respiração - Propulsão 

 

1. Equilíbrio: Está relacionado a estabilidade do corpo na água. Isto é, 

conseguir se manter em determinada posição. Por exemplo: em pé, 

deitado, ajoelhado. Se a água passar do umbigo será mais difícil se 

manter em pé e equilibrado por conta da água. Se a água estiver muito 

movimentada isso será ainda mais difícil. Por isso, é importante fazer a 

avaliação do lugar e verificar se é seguro antes de entrar.  

 

 

2. Flutuação: É o equilíbrio do corpo sem colocar os pés no chão ou no 

fundo. É muito importante saber flutuar porque isso pode impedir 



afogamentos, além de ser uma parte fundamental de alguns nados, jogos 

e brincadeiras aquáticas. Tarefas que fizemos na prática: 

Tarefa 1: Flutuar de barriga para cima e de braços abertos; 

Tarefa 2: Flutuar de barriga para baixo e de braços abertos; 

Tarefa 3: Flutuar de barriga para cima e depois para baixo com as pernas 

e braços colados ao corpo; 

Tarefa 4: Flutuar na posição de medusa (bolinha) 

Tarefa 5: Flutuar em pé com ajuda de movimentos dos braços e das 

pernas; 

 

 

Por que flutuamos? 

 

Para isso precisamos entender 4 comportamentos físicos que acontecem 

com o nosso corpo quando estamos dentro d’água.  

Densidade – Empuxo – Pressão hidroestática - Resistência 

Densidade: A água é mais densa do que o nosso corpo, porque o nosso 

corpo é composto por diferentes matérias. Por exemplo, ossos e músculos 

e por sua vez estes são compostos por pequenas moléculas que podem 

ter proteína, lipídeo, carboidratos, hidrogênio, oxigênio e gás carbônico.  

Mulheres tendem a ter maior quantidade de gordura no corpo do que 

quando comparado aos homens. Isso se deve a produção de hormônios 

que precisam de uma determinada quantidade de gordura para sua 

produção. Exemplo disso é que as meninas engordam um pouco antes 

de chegar na idade de mestruar. Onde mulheres tem maior concentração 

de gordura no corpo? – abdômen, quadril e coxas – logo, tem mais 

facilidade em flutuar do que homens.  

 

Simplificando: Densidade = quantidade de moléculas por unidade de área 

 

Exemplo de 1kg de ferro e 1kg de algodão, tem o mesmo peso, mas 

densidades diferentes.  

Água salgada é mais densa que a água doce que tem cristais de sal além 

das moléculas de água. 

 

O corpo aberto aumenta a área de contato fazendo com que a pressão 

diminua e facilite a flutuação. 

 

Empuxo: força vertical que atua proporcionalmente ao peso deslocado, 

sendo uma força contrária a força da gravidade.  

Exemplo do gelo no copo. Ao colocarmos gelo num copo cheio de água, 

o líquido transborda, certo? Isso acontece também por conta do empuxo. 

Se a força da gravidade nos empurra para baixo a força de empuxo nos 

empurra para cima. Por isso, a tendência inicial do nosso corpo é de 

flutuar. 



 

Pressão hidroestática: pressão horizontal que atua na área de contato do 

corpo com a água. A pressão que a água exerce nos pés e nas pernas 

faz com que nossos vasos façam vaso constrição (quando os vasos 

diminuem de diâmetro ficando mais apertados para a passagem do 

sangue), aumentando o fluxo sanguíneo e logo logo teremos vontade de 

fazer xixi. No entanto, essa pressão pode variar conforme você se 

movimenta.  

 

Resistência: A Tensão Superficial da água é o que possibilita que alguns 

pequenos animais consigam ficar em cima da água sem afundar. Para 

romper essa tensão é preciso mais força do que para ficar dentro d’água. 

Exemplo disso é quando acontece alguma entrada na água, um mergulho 

tecnicamente perfeito e uma barrigada.  

Outro tipo de resistência é o fluxo laminar e fluxo turbulento: o primeiro 

acontece num ritmo ordenado das moléculas, em geral, lenta e 

continuamente. Ao passo que o turbulento é um fluxo desordenado das 

moléculas, em geral, rápido e que gera uma força de arrasto.  

Outra questão relacionada a resistência é em relação ao ponto do contato 

com a água: quanto maior for o ponto de contato, mais resistência 

teremos. Se tivermos água no pescoço é mais fácil fazer o deslocamento 

horizontalmente porque diminui a parte do corpo que resiste a água. - No 

dia a dia não há problema em ter muitos pelos e cabelos volumosos, mas 

em competições que milésimos de segundos fazem diferença, até mesmo 

os pelos são raspados para diminuir o atrito e resistência na água.  

 

 

3.0 Respiração: A respiração deve ser treinada e adaptada a cada tipo de 

nado. Pode ser feita pelo nariz ou pela boca. Algumas tarefas que fizemos 

na prática: 

Tarefa 1: Fazer 10 garrafinhas na borda da piscina (pegar o ar pela boa 

e soltar pelo nariz fazendo borbulhas dentro d’água).  

 - Uma coisa maneira é que enxergar dentro da água também ajuda e 

facilita o deslocamento, torna inclusive, mais seguro. 

Tarefa 2: Divididos em grupos de 4 alunos, um aluno deve mostrar um 

número com os dedos e os outros devem olhar em baixo da água soltando 

o ar pelo nariz. 

 

4.0 Propulsão: Movimentos que geram deslocamento e pode acontecer 

com braços, pernas ou tronco. Algumas tarefas práticas: 

- tarefa 1: “empurrar” a parede da borda e ver até onde consegue ir; 

- tarefa 2: propulsão com as pernas da maneira que cada um escolher, 

pode usar objetos para ajudar; 

- tarefa 3: propulsão com os braços da maneira como cada um preferir, 

pode usar objetos para ajudar. 



 

 

Para não ficarmos perdidos no que aprendemos, responda as perguntas abaixo 

para um estudo dirigido (NÃO PRECISA ENTREGAR): 

1. Quais são os princípios da adaptação no meio líquido? Explique de 

forma simples cada um deles.  

2. Pela composição corporal, em geral, quem consegue flutuar com mais 

facilidade?  

 

 

 

 

 

 


