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Introdução:	Na	natação,	a	estratégia	de	prova	(EP)	
é	 influenciada	 diretamente	 por	 diversos	 fatores	
como:	 saída,	 viradas,	 chegada,	 velocidade	 de	 nado,	
frequência	 e	 comprimento	de	braçadas1,2,	 que	 são	
determinantes	para	a	melhoria	de	desempenho	dos	
nadadores,	 assim	 como	 outros	 fatores,	 como	 os	
fisiológicos3e	os	biomecânicos4,	afim	de	otimizar	a	
eficiência	 do	 nado.A	 melhor	 estratégia	 é	
caracterizada	 como	 aquela	 que	 possibilita	 que	 o	
atleta	chegue	ao	final	da	prova	com	maior	economia	
motora4,	 o	 mais	 rápido	 possível,	 mantendo	 a	
eficiência	do	nado,	com	menor	consumo	de	energia	
e,	 dessa	 forma,	 possibilitará	 uma	maior	 velocidade	
de	deslocamento4.	Existem	diferentes	estratégias	de	
provas	 para	 diferentes	 distâncias	 na	 natação,	 por	
exemplo,	velocistas	utilizam	da	estratégia	all-out,	ou	
seja,	 100%	 durante	 todo	 o	 percurso.	 Análises	



165					Rev	Ed	Física	/	J	Phys	Ed	–	Anais	do	IV	Fórum	Científico	da	EsEFEx	

	

apontam	 que	 em	 provas	 de	 200	 e	 400	 metros,	
utilizando	 de	 outros	 nados,	 como	 por	 exemplo	 o	
nado	peito,	uma	das	estratégias	mais	observadas	é	a	
positiva,	 que	 consiste	 em	 uma	 saída	 rápida	 e	
diminuição	da	velocidade	ao	decorrer	da	prova.	No	
entanto,	tal	estratégia	é	muito	desgastante,	devido	ao	
grande	 acúmulo	 de	 lactato	 causado	 por	 uma	 EP	
positiva,	portanto,	a	EP	mais	indicada	para	esse	tipo	
de	prova	seria	uma	EP	constante.	Dessa	forma,	a	EP	
é	 geralmente	 analisadaem	 provas	 de	 800	 e	 1500	
metrospois	tal	análise	possibilita	comparar	diversas	
parciais	 em	 um	mesmo	 evento	 competitivo,	 com	 a	
finalidade	de	 se	determinar	 a	melhor	 estratégia	de	
prova	utilizada	pelos	nadadores⁵.	A	EP	mais	utilizada	
pelos	 nadadores	 nas	 provas	 de	 fundo	 é	 a	
parabólica,que	 se	 caracteriza	 por	 uma	 saída	 mais	
rápida,	 seguindo	 uma	 redução	 de	 velocidade	 na	
parte	média	 da	 prova	 seguido	 por	 um	 aumento	 da	
velocidade	 nos	 últimos	 50	 metros,	 denominado	
sprint.Essa	EP	permite	que	o	 atleta	mantenha	uma	
considerável	 reserva	 energética	 para	 que	 possa	
completar	a	prova,	além	de	proporcionar	condições	
para	 o	 sprint	 nos	 últimos	 metros.	 É	 importante	
destacar	 que	 ao	 longo	 da	 prova,	 variáveis	
relacionadas	 a	 fisiologia	 e	 a	 biomecânica	 do	 nado	
podem	levar	os	atletas	a	adotarem	novas	estratégias	
influenciadas	 pelos	 outros	 competidores³	 podendo	
interferir	diretamente	no	desempenho	final.Analisar	
as	principais	competições	 internacionais,	 tais	como	
seletivas	 olímpicaseJogos	 Olímpicos,	 permiteuma	
identificaçãoda	EP	utilizada	por	tais	atletas,	além	de	
confirmar	 se	 a	 EP	 parabólica	 é	 utilizada	 nestas	
competições	 e	 se	 há	 diferenças	 entre	 atletas	 que	
obtiveram	 e	 aqueles	 que	 não	 obtiveram	 índice	
olímpico.	
Objetivo:	O	 objetivo	 foi	 avaliar	 a	EP	utilizada	por	
finalistas	das	provas	de	800	metros	livre	feminino	e	
1500	metros	livre	masculino	das	seletivas	olímpicas	
dos	Estados	Unidos,	Europa	e	Brasil	(Evento	Teste)	
edos	finalistas	dos	Jogos	Olímpicos.	
Métodos:	A	amostra	contou	com	64	nadadores,	32	
homens	 (21,8±2,7	 anos)	 e	 32	 mulheres	 (22,0±2,8	
anos),	que	participaram	das	finais	das	provas	de	800	
e	 1500	 metros	 livre	 das	 seletivas	 olímpicas	
(Americana,	 Europeia	 e	 Brasileira	 –	 Evento	 Teste)	
para	 a	 disputa	 dos	 Jogos	 Olímpicosde	 2016,	 assim	
como	dos	 finalistas	 olímpicos.	 Foram	 considerados	
somente	os	tempos	das	finais	dos	8	atletas	de	cada	
prova	 /	 competição,	 descartando,	 desta	 forma	 os	
tempos	 conquistados	 durante	 as	 eliminatórias	
destas	competições.	Os	dados	foram	obtidos	através	
dos	 sites	 oficiais	 de	 livre	 acesso	 das	 respectivas	
confederações	 organizadoras	 e	 da	 Federação	
Internacional	de	Natação	(FINA).	A	EP	foi	calculada	a	
partir	do	tempo	total	e	das	parciais	de	50	metros	de	

cada	prova	(16	parciais	nos	800	metros	e	30	parciais	
nos	1500	metros),	e	posteriormente	foi	estabelecida	
a	velocidade	de	cada	parcial.	O	critério	adotado	para	
o	estudo	foi	a	variável	contínua	dependente	“tempo”.	
Os	 dados	 foram	 expressos	 em	 média	 e	 desvio-
padrão,	 sendo	 realizada	 ANOVA	 de	 medidas	
repetidas	 para	 testar	 diferenças	 nas	 parciais	 ao	
longo	das	provas,	adotando	nível	de	significância	de	
5%	(p<0,05).	
Resultados:	Ao	 analisar	 a	média	 dos	 tempos	 das	
parciais	 de	 cada	 competição,	 observou-se	 que	 nos	
800	metros	a	maior	média	foi	na	seletiva	brasileira	
(Evento	Teste)	33,35±0,17	s	(tempo	mínimo:	32,9	-	
máximo:	 33,7s),	 seguido	 pelo	 Europeu	 com	
31,77±0,17	s	(31,4	-	32,1s)	e	seletiva	americana	com	
31,32±0,17	 s	 (31,3	 -	 32,0s);	 e,	 a	 menor	 média	 foi	
observadanos	 Jogos	 Olímpicos,	 com	 31,16±0,17	 s	
(30,8	 -	 	 31,5s).	 Ao	 analisar	 as	 competições,	 foram	
observadas	 diferenças	 significativas	 entre	 as	
parciais,(p<0,0001).	 Nos	 800metros,	 verificou-se	
que	 a	 velocidade	 aumenta,	 com	 diferença	
significativa,	 para	 as	 seguintes	 parciais:	
P50(p<0,0001),	 P100	 (p<0,0001),	 P450	 (p=0,004),	
P750	 (p=0,004)	 e	 P800	 (p<0,0001).	 Na	 prova	 dos	
1500	metros	 livre,	 os	 valores	 referentes	 as	médias	
foram	 de	 31,07±0,13	 s	 (tempo	 mínimo:	 30,8	 –	
máximo:	31,3s)	na	seletiva	brasileira	(Evento	Teste),	
de	30,18±0,13	s	(29,9	-	30,4s)	na	seletiva	americana,	
de	 29,8±0,13	 s	 (29,5	 -	 30,0s)	 no	 Europeu,	 e	
29,56±0,13	 s	 (29,2	 -	 29,8s)	 nos	 Jogos	 Olímpicos.	
Analisando	ascompetições	nota-se	que	a	velocidade	
aumenta	 nas	 seguintes	 parciais:	 P50(p<0,0001),	
P1450(p<0,0001)	e	P1500	(p<0,0001).	Comparando	
as	 competições	 entre	 si,	 a	 seletiva	
brasileiraapresentou	diferença	significativa	quando	
comparado	 as	 demais	 competições	 (p<0,0001),ou	
seja,	com	maior	média	para	ambas	as	provas,o	que	
não	 era	 esperado,	 já	 que	 se	 constituía	 na	 última	
seletiva	 olímpica	 para	 o	 país	 sede,	 além	 de	 ser	 o	
evento	teste	para	atletas	estrangeiros	que	antecedia	
os	jogos	olímpicos.	Para	as	provas	de	800	metros,	o	
Europeu	é	semelhante	a	seletiva	americana	(p=0,68)	
e	diferente	dos	 Jogos	Olímpicos	 (p=0,01),	 sendo	os	
Jogos	Olímpicos	diferente	de	 todas	as	 competições,	
apresentando	 melhores	 médias	 de	 tempo	 (Jogos	
Olímpicos	vs.	seletiva	americana,	p=0,04).	Já	para	os	
1500	 metros,	 o	 Europeu	 é	 semelhante	 aos	 Jogos	
Olímpicos	(p=0,17)	e	diferente	da	seletiva	americana	
(p=0,05),	 sendo	 os	 Jogos	 Olímpicos	 diferente	 da	
seletiva	americana	(p=0,003).	
Conclusão:	 Conclui-se	 que	 os	 atletas	 de	 natação	
dealto	rendimento	utilizam	preferencialmente	a	EP	
parabólica	 nas	 provas	 de	 800	 metros	 feminino	 e	
1500	 metros	 masculino,	 tanto	 nas	 seletivas	
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olímpicas	quanto	nos	 Jogos	Olímpicos.	Na	prova	de	
800	metros	as	melhores	médias	são	observadas	na	
segunda	 metade	 da	 prova,	 momento	 em	 que	 os	
atletas	 com	 melhores	 desempenhos	 se	 distanciam	
dos	 demais.	 A	 seletiva	 olímpica	 brasileira	 teve	 o	
rendimento	 mais	 lento,	 se	 comparada	 às	 outas	
competições,	 mesmo	 sendo	 o	 evento	 teste	 para	 os	
Jogos	 Olímpicos.	 Para	 as	 provas	 de	 800	 metros,	 o	
Europeu	teve	um	rendimento	semelhante	a	seletiva	
americana,	 diferente	 dos	 1500	 metros,	 em	 que	 o	
Europeu	obteve	melhor	desempenho.	
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