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RESUMO 

Nadar não requer um padrão fixo de movimentos de braços e de pernas, há diversos 

tipos de nados. Deste modo, você poderá utilizar qualquer movimento que permita 

permanecer na superfície e se mover de um lugar ao outro. É comum a inclusão de 

alguns equipamentos nos planos de treinamento do nado crawl, a fim de potencializar 

o desenvolvimento do nado, quanto ao aumento da carga de treino, ao aprimoramento 

da técnica e o desempenho do nado. O palmar é um dos equipamentos utilizados no 

treinamento do nado crawl, para o aperfeiçoamento da técnica. Tem como objetivo 

aumentar a resistência da mão sobre a água, logo gerando uma maior quantidade de 

força exercida. O presente estudo teve o objetivo de identificar e mostrar a utilização 

do palmar no treinamento no aprimoramento da técnica de natação no estilo crawl, 

quanto a sua eficiência e seus benefícios quanto a geração de força propulsiva e suas 

demandas fisiológicas. Foi realizado levantamento bibliográfico de artigos publicados 

entre 2000 e 2019, a partir das bases eletrônicas Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), Google Acadêmico, Lume Repositório Digital (LUME) e o mecanismo de 

pesquisa PubMED que dá acesso a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados 

Unidos. Foram selecionados 42 artigos e, após leitura dos resumos, foi feito a 

exclusão das duplicidades e dos artigos que não atenderam o critério de inclusão. Os 

artigos selecionados foram agrupados em duas categorias: a) Biomecânica e 

cinemática do nado crawl; b) Aspectos fisiológicos.  De maneira geral, O nado crawl 

quando realizado com o palmar, possui uma tendência de diminuição da frequência 

de braçadas e aumenta a eficiência propulsiva, com a distância média percorrida por 

ciclo de braçadas sendo maior e acarretando numa maior velocidade com menor 

dispêndio de energia. 

Palavras Chaves: natação, treinamento, palmar, nado crawl 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

Swimming does not require a fixed pattern of arms and legs. There are several types 

of swimming. This way, you can use any movement that allows you to stay on the 

surface and move from place to place. It is common to include some equipment in the 

Crawl swimming training plans, in order to enhance the development of swimming, as 

to increase the workload, the improvement of the technique and the performance of 

swimming. A hand paddle is one of the equipment used in the training of the Crawl 

swim, for the improvement of the technique. It objects to increase the resistance of the 

hand on the water, thus generating a greater amount of force exerted. This study aimed 

to identify and show the use of the hand paddle in training in the improvement of 

swimming technique in Crawl style, as to its efficiency and benefits as regards 

propulsive power generation and its physiological demands. A bibliographic survey of 

articles published between 2000 and 2019 was carried out from the electronic bases 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google Scholar, LUME Digital 

Repository, and the PubMED research mechanism that gives access to the National 

Library of Medicine of the United States. A total of 42 articles were selected and, after 

reading the summaries, the exclusion of duplicities and articles that did not meet the 

inclusion, criterion was performed. The selected articles were grouped into two 

categories: a) Crawl’s biomechanics and kinematics; b) Physiological aspects. In 

general, The Crawl swim when performed with the hand paddle, tends to decrease the 

frequency of strokes and increases the propulsive efficiency, with the average distance 

travelled per stroke cycle being greater and resulting in a higher speed with lower 

energy expenditure. 

Keywords: swimming, training, hand paddle, Crawl swimming technique
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1. INTRODUÇÃO  

Segundo Thomas (1999), nadar não requer um padrão fixo de movimentos 

de braços e de pernas, há diversos tipos de nados. Deste modo, você poderá utilizar 

qualquer movimento que permita permanecer na superfície e se mover de um lugar 

ao outro. Os nadadores reuniram a eficiência de movimentos coordenados que 

permitem deslizar melhor sobre a água em estilos conhecidos. Os Estilos mais 

conhecidos são o crawl, o nado elementar de costas, o nado de peito, o crawl de 

costas e o nado borboleta. O crawl é o mais rápido e eficiente. O nado crawl é um 

estilo que consiste no deslocamento horizontal do indivíduo, no meio líquido, com 

movimentos de forma coordenada entre braços e pernas e respiração, a fim de 

favorecer a propulsão do nadador (APOLINÁRIO et al, 2012).  

Com a evolução e o crescimento do esporte de alto rendimento, tem 

aumentado o interesse de muitos técnicos, pesquisadores e um interesse dos atletas 

no aprimoramento da técnica, que vem adquirindo, cada vez mais, espaço durante as 

sessões de treinamento, pois ela desempenha um papel muito grande no rendimento 

esportivo do nado (CAPUTO et al, 2000).O estilo crawl da natação, de modo geral, é 

o de mais fácil aprendizagem e o mais rápido, por essas características atualmente é 

a modalidade de nado praticada nas provas de nado livre (DURAN, 2005) .  

O meio líquido, que por sua vez apresenta uma maior resistência 

(densidade = 1 g.cm-3) em relação ao ar (densidade = 0,00129 g.cm-3), faz com que 

a natação seja um esporte altamente dependente da habilidade técnica do nado 

(CAPUTO et al, 2000). De certo, há uma preocupação e objetivos de melhoria dos 

nadadores com a técnica, pois ela oferece ao indivíduo uma enorme economia de 

movimento e energia (YANAI, 2003; SILVA et al, 2006). Diante disso, feita de forma 

eficiente, ela proporciona melhor desempenho ao atleta, aumentando sua velocidade 

de deslocamento. Para obter sucesso na performance do nadador, segundo 

Maglischo (1999), faz-se necessário melhorar a técnica, a condição física do atleta e 

seu padrão biomecânico. Isso influencia na sua capacidade de gerar força propulsora 

e minimizar a resistência ao avanço no meio líquido.   

Desta maneira, com o crescimento do esporte, a evolução dos atletas na 

melhora dos seus tempos de nado, alguns equipamentos são criados e incrementados 

no treinamento, a fim de trazer benefícios fisiológicos, quanto ao ganho de força, 
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resistência, potência e a melhora da técnica no nado (FREITAS et al, 2011). 

Entretanto, em muitas literaturas no meio científico ainda deixam dúvidas sobre a 

eficiência desses equipamentos e quanto suas recomendações para usá-los, seja no 

processo de ensino aprendizagem ou na melhora de atletas tecnicamente preparados. 

Ainda faltam evidências sobre a eficiência de alguns desses equipamentos no meio 

aquático e suas diferenças nos diversos tipos de nado. 

É comum a inclusão de alguns equipamentos nos planos de treinamento 

do nado crawl, a fim de potencializar o desenvolvimento do nado, quanto ao aumento 

da carga de treino, ao aprimoramento da técnica e o desempenho do nado (FREITAS 

et al, 2011). Entre eles estão a prancha, flutuador, par de nadadeiras, cinto de 

flutuação, boia para as pernas e etc. (THOMAS, 1999). O palmar é um dos 

equipamentos utilizados no treinamento do nado crawl, para o aperfeiçoamento da 

técnica. Tem como objetivo aumentar a resistência da mão sobre a água, logo gerando 

uma maior quantidade de força exercida. (GOURGOULIS et al., 2006). Sendo assim, 

a utilização do palmar gera uma maior resistência da água sobre a mão, portanto a 

geração de força por ciclo de braçada é maior com a utilização do equipamento 

mencionado (TOUSSAINT; BEEK, 1992). 

Encontramos diferentes tipos e tamanhos de palmares, dificultado um 

melhor estudo sobre eles, sendo assim os mais comuns abordados são os palmares 

PP, PM e PG (MARTINHO, 2009). A literatura vem dizendo que o palmar é um 

equipamento de grande eficácia na realização do treinamento de força especial, 

percebe-se o aumento de aplicação de força durante a realização do nado, devido um 

maior contato do palmar com o meio líquido, logo é possível deslocar-se (propulsão) 

com mais facilidade (MARTINHO, 2009). 

Para esse presente estudo faz-se necessário o entendimento de alguns 

parâmetros cinemáticos mais comumente usados durante análise dos padrões de 

braçadas na natação, sendo eles, a velocidade média de nado (VN), a frequência 

média de ciclo de braçadas (FC) e a distância média percorrida por ciclo de braçadas 

(DC) (MAGLISCHO, 2003). Entretanto, para o conhecimento das fases de braçadas , 

neste estudo caracterizamos, segundo Chollet et al (2000), em fase de entrada e 

pegada, que se caracteriza pela a entrada da mão na água e início do movimento da 

fase de puxada, consistindo no movimento da mão para trás e na chegada abaixo do 

ombro, ocasionando a primeira ação propulsiva combinando com a fase de 

empurrada, que é quando a mão do nadador abaixo do plano vertical ao ombro gera 
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uma força para trás até a liberação da mão, que por conseguinte termina na fase de 

recuperação, não propulsiva, realizada por fora da água até novamente a próxima 

fase de entrada. 

Diante as fragmentações do meio científico seguem dúvidas sobre a 

utilização de determinados equipamentos. A importância de se conhecer o 

equipamento utilizado a fim de melhor desenvolvê-lo e qual o modelo para se oferecer 

um material sistematizado e direcionado. O objetivo do presente trabalho é levantar 

na literatura estudos relacionados a influência do uso do palmar na melhoria do 

desempenho durante a realização do nado crawl, aspectos do aprimoramento da 

técnica e seus benefícios na geração de força de propulsiva como algumas de suas 

demandas fisiológicas.  

2. OBJETIVOS 

Identificar e mostrar a utilização do palmar no treinamento no 

aprimoramento da técnica de natação no estilo crawl, quanto a sua eficiência e seus 

benefícios quanto a geração de força propulsiva e suas demandas fisiológicas. 

2.1. Objetivos Específicos 

● Discutir variáveis biomecânicas e fisiológicas, quanto a cinemática e 

utilização de energia com o palmar. 

● Compreender a utilização do palmar no nado crawl 

● Analisar a influência do uso palmar nas variáveis de desempenho da 

natação 

3. METODOLOGIA 

Para esse estudo foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica que 

consiste no levantamento, seleção, fichamento e arquivamento de informações 

relacionadas às pesquisas (AMARAL, 2007).  A pesquisa bibliográfica tem por objetivo 

explicar e discutir um determinado assunto com base em literaturas já disponíveis, 

como artigos, livros, revistas e outros. Além disso, também busca conhecer e analisar 

a literatura científica sobre determinado tema (MARTINS, 2001). Bem como, tem por 

finalidade transmitir um contato direto entre pesquisador e tudo que foi escrito, dito ou 

filmado sobre o assunto proposto (MARCONI e LAKATOS, 2007). 
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Sendo assim, foram utilizadas palavras chaves como natação, treinamento, 

palmar, nado crawl e suas conjugações em inglês. Diante disso, foram utilizadas as 

plataformas de pesquisa de modo a encontrar referencial teórico para esse estudo, 

bem como os sites de pesquisa Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google 

Acadêmico, Lume Repositório Digital (LUME) e o mecanismo de pesquisa PubMED 

que dá acesso a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. 

Inicialmente, dois revisores captaram as informações necessárias, a fim de 

fazer um levantamento das citações potencialmente relevantes para este estudo com 

base nos resumos e títulos dos artigos, excluindo as duplicatas e aqueles que não 

eram identificados para esta revisão. Ademais, as discordâncias sobre a inclusão dos 

artigos foram resolvidas buscando um consenso e fazendo uma reavaliação de alguns 

artigos para compor essa pesquisa. Se um estudo analisava outros fatores como o 

uso de nadadeiras e paraquedas, foram utilizados apenas os dados referentes ao uso 

Palmar. Portanto, os critérios de inclusão das literaturas foram às quais tenham como 

objetivo avaliar o uso do palmar relacionado com os benefícios da geração da força 

propulsiva, quanto ao aprimoramento da técnica, assim como algumas demandas 

fisiológicas. Os artigos publicados entre os anos de 2000 a 2019, como também serem 

no idioma português, inglês ou espanhol.  

Todos os estudos selecionados foram lidos por dois revisores, assim como, 

realizado um resumo e fichamento para a inclusão na revisão supracitada com suas 

metodologias e resultados, buscando alcançar o objetivo do estudo, incluindo artigos 

que atendem os critérios de ganho da força propulsiva, técnica, compreendendo a 

cinemática do nado e algumas demandas fisiológicas com palmar, como também 

qualidades necessárias para o estudo com um consenso entre os revisores. 

4. RESULTADOS  

Diante o exposto na metodologia, em nossa pesquisa nas bases de dados 

usando os termos natação, palmar, treinamento e nado crawl nós encontramos 42 

artigos para a seleção e fichamento. Removendo as duplicatas sobraram 36 artigos 

para análise. Diante disso, removemos todos àqueles que não atendiam os critérios 

de inclusão, em relação ao ano, aos títulos e resumos que abordavam o palmar em 

outras perspectivas que não vislumbravam aprimoramento da técnica, cinemática e 

biomecânica e demandas fisiológicas. 
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 Após os dois revisores lerem os resumos e títulos foi acordado um 

consenso de seleção dos artigos buscando obter uma amostra confiável a fim de obter 

qualidade nesse estudo. Por ainda haver poucas literaturas com esse tema, foram 

identificados 9 artigos, nos quais abordavam características cinemáticas, 

biomecânicas e fisiológicas com o palmar que foram considerados de grande 

importância para nossa síntese e sistematização do estudo com o palmar.  

 Todos os estudos que analisam as forças aplicadas do nado na fase 

subaquática utilizavam-se de câmeras para a filmagem das braçadas em sua parte 

submersa. 

Na figura 1 encontram-se os resultados e o que foi analisado em cada 

estudo referente ao palmar e natação: 

 

Figura 1. Resumo da busca de literatura sobre o assunto proposto 

 

Em grande parte, em nossa revisão, buscamos encontrar estudos que 

analisavam condições, sem palmar, com palmares pequenos e com palmares grandes 

para efeito de comparação. A figura 2 e 4 ilustra os tamanhos P, M e G do palmar e 

suas respectivas dimensões: 
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Figura 2.Tamanho de palmares 

 

 

Figura 3.Média de comprimentos e larguras de palmares 

 

Um estudo que buscou analisar o efeito de palmares sobre a braçada 

subaquática com a frequência de braçadas fixas. Onde nove nadadores adolescentes 

realizaram séries de 25 metros, sem palmar, com palmar pequenos (116 cm²) e palmar 

grandes (311cm²). Observou resultados de aumento significativos na distância 

percorrida por braçadas e velocidade média de natação a uma frequência de braçadas 
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fixa. No entanto, a velocidade das fases subaquáticas da mão no arrasto foi 

significativamente diminuída quando foram utilizados palmares grandes. Não 

modificando os padrões de movimentos na natação quando os nadadores utilizaram 

os palmares (GOURGOULIS et al., 2006). 

Em mulheres, um estudo que analisou a cinemática do nado crawl com 

palmar e também a orientação de varredura da mão, dispôs de 10 nadadoras que 

realizaram três tiros em intensidade máxima, numa piscina de 25 metros, sem palmar, 

com palmar pequeno (116 cm²) e com palmares grandes (268cm²). Entre os 15 e 25 

metros da piscina (período que foi feito a captura) que foram encontrados resultados 

quanto a distância média percorrida por ciclo de braçadas, velocidade média da 

natação e a frequência de braçadas, só foram modificados significativamente quando 

utilizados palmares grandes. Aumentando a velocidade e a distância média percorrida 

por ciclo de braçadas e diminuindo a frequência de braçadas, respectivamente. A 

duração da fase subaquática de puxar foi aumentada, à medida que palmares grandes 

eram incrementados, assim como a velocidade média da mão durante a puxada e a 

fase de empurrar diminuíram significativamente, não alterando a orientação da mão 

em qualquer uma das fases subaquáticas. Entretanto, o ângulo de inclinação da mão 

e varredura permaneceram estáveis nas três condições experimentais 

(GOURGOULIS et al., 2008). 

Entretanto, enquanto as forças realizadas com o palmar Gourgoulis em 

2008 realizou um estudo que objetivou investigar possíveis modificações na 

contribuição das forças relativas de arrasto e de sustentação no nado crawl, neste 

estudo também foram analisadas possíveis alteração na eficiência da propulsão. 

Diante disso, oito nadadoras em ordem aleatória realizaram tiro de 25 metros com 

palmares pequenos (116 cm²), grandes (268 cm²) e sem palmar. Neste estudo, foi 

usado um pull boy entre as pernas para que não houvesse interferência na propulsão 

das nadadoras, como foram tiros em intensidade máxima foi estabelecido um 

descanso de 3 minutos entre as repetições. Os resultados mostraram que tanto na 

fase de puxar e empurrar durante o nado com palmar as velocidades da mão foram 

diminuídas. O tamanho do palmar influenciou a eficiência propulsiva quando utilizados 

palmares grandes. Além disso, também foram encontradas aumento significativo na 

distância por braçada, velocidade média da natação e diminuição da frequência de 

braçadas, apenas com palmares grandes. As forças de arrasto e sustentação foram 

significativamente maiores quando usados palmares grandes. 
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Gourgoulis et al, realizaram um outro estudo (2009) em mulheres, no qual, 

dez nadadoras realizaram em intensidade máxima, numa piscina de 25 metros o nado 

sem palmar, com palmar pequeno (116 cm²) e com palmares grandes (286 cm²). 

Todas usaram um pull boy entre as pernas para as batidas com as pernas não 

afetarem os nados com os braços. Com um descanso de 3 minutos entre as séries e 

o objetivo de determinar a influência dos palmares na coordenação de braços em 

nadadoras femininas, os resultados encontrados confirmam mais uma vez que o 

palmar a medida que aumentava o seu tamanho, a distância percorrida por braçadas 

aumentava, a velocidade média da natação aumenta, enquanto a taxa de braçadas 

diminuía, mas apenas quando os palmares grandes eram usados comparado com o 

nado livre. Com os palmares grandes também foi encontrado diminuição da 

velocidade na fase propulsiva (puxar e empurrar), enquanto a duração da fase não 

propulsiva (recuperação + entrada) foi aumentada significativamente. Neste estudo 

não foram observados aumentos nos índices de coordenação durante o nado sem 

palmar, com palmar pequenos e palmares grandes. 

Mais uma vez, em relação às variáveis cinemáticas com esforço controlado, 

em um estudo, realizado com 10 nadadores com idade de 17 ± 3,17 anos, com no 

mínimo 3 anos de experiência competitiva em natação, e que possuíam familiaridade 

com o palmar nas sessões de treinamento. Teve o objetivo verificar o efeito dos 

diferentes tamanhos de palmares sobre a cinemática do crawl controlando a 

intensidade do nado através da utilização da escala de 15 pontos de Borg a um índice 

de esforço percebido de 17. Eles realizaram três séries de doze repetições de 50 

metros, houve um intervalo de 20 segundo entre as repetições, nos quais foi utilizada 

condições, a cada 48 horas, com palmar pequeno (área 183cm²), com palmar médio 

(área 260cm²) e sem palmar. Foi encontrado uma diminuição da frequência média por 

ciclo de braçadas quando utilizados os palmares pequenos e médios e a distância 

média percorrida por ciclos de braçadas foi aumentada nessas condições, enquanto 

não foi encontrada diferenças em relação a velocidade média do nado entre as três 

condições expostas (FREITAS et al., 2011). 

Em uma distância maior e de competição nove nadadores de elite 

realizaram 3 séries de 100 metros de nado crawl com palmar pequeno (271,27 cm²), 

palmar grande (332,67 cm²) e sem palmar. Este estudo buscou examinar os 

parâmetros cinemáticos da natação quanto a velocidade do nado a distância 

percorrida por ciclo de braçadas e a frequência de braçadas. Mais uma vez 
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confirmando que o palmar mostra uma tendência decrescente na frequência de 

braçadas, aumentando a velocidade do nado significamente durante os últimos 50 

metros e da distância percorrida por braçadas com palmar pequeno nos primeiros 50 

metros e com o palmar grande durante todo o percurso, não mostrando diferenças 

significativas entre o palmar pequeno e o palmar grande, apenas uma tendência após 

os 50 metros de aumento da velocidade e diminuição da frequência de braçadas 

quando utilizados palmares maiores. (LÓPEZ-PLAZA et al., 2012). 

Tsunokawa et al., em 2018 mostrou que quando utilizados os palmares a 

velocidade da natação foi aumentada, assim consequentemente a eficiência de 

propulsão, diminuindo a velocidade da mão na parte subaquática, encontrando 

valores favoráveis a força de propulsão com significância maior na condição com 

palmar. Esse estudo foi realizado com oito nadadores de nível nacional nadaram 16 

metros com palmares de 336 cm² e com um pull boy entre as pernas. Também foi 

analisado a distância percorrida da braçada, sendo maior com palmar, a força de 

pressão da mão não foi maior quando utilizados palmares do que com a natação sem 

palmar, deste modo, não mostrando diferenças significativas. 

Possuindo uma maior amostra e mista, um estudo realizado com 16 

nadadores de nível nacional, sendo eles nove homens e sete mulheres teve como 

objetivo analisar a técnica dos nadadores durante o nado resistido utilizando 

palmares, nadadeiras e paraquedas. Ademais, os nadadores eram especialistas no 

nado crawl e familiarizados com a utilização do palmar. No estudo eles analisaram 

duas variáveis, sendo elas as técnicas de performance, as quais se referem a técnica 

do nado, sendo a estabilidade, deslocamento lateral, deslocamento vertical e 

comparação de assimetrias entre os braços direito e esquerdo, como também 

analisaram o ângulo de flexão do punho e do cotovelo de ambos os braços durante a 

parte submersa da braçada. Os resultados identificados no estudo, quanto a técnica 

do nado, com relação ao índice de estabilidade, deslocamento laterais e verticais, não 

foram modificados em todas as condições. Assim como também os dados obtidos 

provenientes das análises de possíveis assimetrias mostraram que não houve 

nenhuma diferença entre ambos os braços, tanto na condição livre, bem como na 

condição com palmar (TELLES, 2017). 

Em relação a algumas variáveis fisiológicas com o palmar, Matos, 2018 

buscou comparar a concentração do lactato sanguíneo, frequência cardíaca e esforço 

percebido em um treinamento de natação livre e com palmar. Com experiência 
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competitiva de 4 anos, 11 nadadores (25 ± 5,5 anos de idade) que possuíam uso 

regular do palmar em suas rotinas de treinamento, realizaram série de 12 repetições 

de 50m no nado crawl durante três dias com intervalo de 30 segundos entre as 

repetições. A velocidade média do nado foi controlada com marcadores visual 

subaquáticos que possuíam lâmpadas que acendiam de acordo com a velocidade 

individual programada de acordo com a determinada na série de nado de livre. Foram 

coletados dados da concentração de lactato, frequência cardíaca e esforço percebido 

em três momentos, em repouso, imediatamente após a sexta repetição e 

imediatamente após a última repetição. Neste estudo, foi encontrado maior 

concentração de lactato, um aumento da frequência cardíaca e do esforço percebido 

na natação sem equipamento em relação ao nado com palmar em uma velocidade 

constante e controlada. 

A Tabela 1 ilustra os resultados encontrados com os estudos elegíveis para 

revisão: 

 

Tabela 1. Resultados dos estudos encontrados 

Estudos elegíveis para a Revisão 

Autor Ano Local Objeto de 
estudo 

Resultados 

GOURGOULIS 
et al 

2006 Komotini,Grécia Cinemática Velocidades média da mão 
subaquáticas diminuíram, 
enquanto os padrões de 
movimentos continuaram 
constantes. Houve aumento na 
velocidade média do nado e na 
distância por braçadas. 

GOURGOULIS 
et al 

2008 Komotini,Grécia Cinemática A velocidade média do nado e a 
distância por braçadas só foram 
modificados quando utilizados 
palmares grandes. Não houve 
diferenças na orientação da mão, 
a velocidade média durante fase 
de puxar e empurrar foi 
significativamente diminuída. 

GOURGOULIS 
et al 

2008 Komotini,Grécia Forças e 
Cinemática 

As forças de arrasto e 
sustentação foram maiores, 
houve diminuição da velocidade 
das mãos tanto na fase de puxar 
quanto de empurrar. Também 
ocorreu aumento na distância 
das braçadas, velocidade do 
nado e diminuição da frequência 
de braçadas. Todos esses 
resultados aconteceram quando 
utilizaram palmares grandes. 
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GOURGOULIS 
et al 

2009 Komotini,Grécia Coordenaçã
o e 
Cinemática 

Não houve diferenças nos 
índices de coordenação. Assim 
como, a fase não propulsiva foi 
aumentada e a fase não 
propulsiva diminuída 
significativamente. Quando 
palmares grandes foram 
utilizados houve diminuição da 
frequência de braçadas, aumento 
da distância percorrida por 
braçadas e da velocidade média 
do nado. 

FREITAS, 
Aline et al 

2011 Maringá, Brasil Cinemática A velocidade média do nado não 
foi modificada nas três condições 
(sem palmar, com palmar 
pequeno e com palmar grande). 
Porém houve incrementos na 
distância percorrida por ciclo 
braçadas e da frequência de 
braçadas nas condições com 
palmar. 

López-Plaza et 
al 

2012 Múrcia, Espanha Cinemática Houve aumento na velocidade do 
nado e na distância percorrida 
por braçadas durante todo o nado 
em 100 metros. Demonstrando 
uma tendência maior de 
diminuição da frequência de 
braçada e aumento da 
velocidade nos últimos 50 metros 
quando utilizados palmares 
grandes. 

TELLES, 
Thiago 

2017 Campinas, Brasil Técnica Os resultados quanto ao índice 
de estabilidade, deslocamento 
laterais e verticais, não foram 
modificados em toda as 
condições e nenhum outro dado 
proveniente da análise da técnica 
do nado. Não havendo um fator 
prejudicial com o palmar na 
técnica da natação 

MATOS, 
Cristiano 
Cardoso et al 

2018 Porto Alegre, 
Brasil 

Variáveis 
fisiológicas 

Com a velocidade constante e 
controlada o uso do palmar teve 
diminuição nos índices de 
esforço percebido, concentração 
de lactato e frequência cardíaca 
em relação ao nado sem palmar. 

TSUNOKAWA 
et al 

2018 Kagoshima, 
Japão 

Forças e 
Cinemática 

As forças de pressão com o 
palmar foram aumentadas, 
também como a distância 
percorrida por braçadas e a 
velocidade do nado. 
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5. DISCUSSÃO 

Sobretudo, o nado crawl evoluiu com passar do tempo para ser 

considerado o mais rápido entre os outros estilos de competição. Um ciclo do nado 

crawl consiste na realização de uma braçada direita seguindo de outra esquerda, 

como também a realização de um número de pernada (MAGLISCHO, 1999). A 

posição do nadador na água é algo extremamente importante, pois exerce influência 

direta nas forças resistivas e na propulsão final, sendo determinante para a 

performance do nadador, assim como também refletindo nos parâmetros cinemáticos 

do nado (CARDELLI, LERDA e CHOLLET, 2000). 

 Segundo Maglischo, os primeiros movimentos propulsivos dos nadadores 

de competição, eram comparados a remos ou rodas de pás. Outrossim, ensinava-se 

manter os braços esticados e realizando um movimento padrão semicircular na fase 

submersa da braçada. Como identificado na figura “roda de pá” da propulsão 

(MAGLISCHO, 1999): 

 

Figura 4. Roda de pá (Maglischo, 1999) 

 

Por certo, quando o nadador está efetuando o nado as forças de arrasto 

sempre estarão opostamente à direção do movimento realizado, ou seja, quando o 

deslocamento estiver sendo realizado para frente o movimento relativo da água estará 

sendo para trás, logo opondo resistência ao movimento do nadador por meio dela 

(MAGLISCHO, 1999). 

Em sua fabricação, predominantemente com resina sintética, o palmar é 

encontrado em diferentes formatos e em diferentes tamanhos, presos às mãos com 

elásticos ou borrachas aumentam às superfícies das mesmas. Em suma, sendo usado 

para aumentar a força propulsora dos nadadores (MATOS. et al., 2013) Com o Palmar 
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conseguimos aumentar a resistência da mão no nado proporcionando uma carga 

maior no arrasto da mão durante cada ciclos de braçadas (GOURGOULIS et al., 2006; 

TOUSSAINT et al., 1992). Quando se trata de mensurar as características do nado 

em parâmetros cinemáticos do ponto de vista da  biomecânica, analisam-se a 

velocidade média do nado (VN), a distância média percorrida por ciclos de braçadas 

(DC) e a frequência média por ciclos de braçadas (FC) (FREITAS; ALINE., et al, 2011).  

Bem como, quando falamos de distância média percorrida por ciclo de braçada, pode-

se considerar um indicador de eficiência propulsiva e, por conseguinte, do nível 

técnico dos atletas (TOUSSAINT; BEEK,1992). 

Sendo assim, a literatura mostra que ao melhorar a distância média 

percorrida por ciclo de braçadas há um efeito agudo na diminuição da frequência 

média por ciclos de braçada por aumentar a duração da fase propulsiva da braçada, 

mostrando consigo que a distância média percorrida por ciclos de braçadas é um 

grande indicador de eficiência nado, indicando também eficiência na técnica dos 

atletas (MAGLISCHO, 2003; TOUSSAINT et al., 1992).  Matos et al (2018), sugere 

que durante a realização do treino com palmar pode-se utilizar a frequência cardíaca 

e a concentração de lactato sanguíneo como parâmetros de controle de intensidade, 

por serem mais sensíveis a utilização desses equipamentos durante o treino da 

natação. 

Segundo concluiu Freitas et al (2011), o efeito de diferentes tamanhos de 

palmares ocorrera incrementos na distância média percorrida por ciclo de braçada. 

Além disso, sugere-se que palmares de diferente tamanhos possam ser utilizados 

como sobrecarga nos treinamentos dos atletas, logo não houve mudanças 

significativas entre o tamanho dos palmares analisados quanto às variáveis 

cinemáticas do nado crawl.  Esse estudo mostra que a velocidade média da natação 

em intensidade controlada permaneceu constante nas três condições expostas, 

enquanto que quando utilizados intensidades máximas ou até mesmo com  

frequências de braçadas fixas a tendência foi que a velocidade média da natação 

aumentou à medida que palmares maiores forem empregados (GOURGOULIS et al, 

2006; GOURGOULIS et al, 2008; LÓPEZ-PLAZA et al., 2012; TSUNOKAWA et al., 

2018). 

Ademais, seguindo essa linha e quando são controladas as velocidades do 

nado com e sem palmar, quando Matos em 2018 analisou as várias fisiológicas ele 

também constatou que as demandas fisiológicas são aumentadas na natação sem o 
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palmar em relação com o palmar, ou seja os nadadores utilizam menores demandas 

de energia ocasionando uma diminuição do estresse e acúmulo de metabólicos, 

devido ao arrasto ser maior em condições com a utilização de equipamentos. 

Portanto, por o palmar aumentar a eficiência da propulsão, há uma provável 

diminuição da velocidade da mão durante o nado, o que fornece grandes informações 

sobre a performance requerida durante a natação e está relacionada com o gasto 

energético, sendo que grandes variações, como o aumento da velocidade da mão, 

têm maior gasto energético. (BARBOSA et al., 2005). 

Entretanto, essa eficiência na propulsão se confirma quando Gourgoulis em 

2008 ao analisar as forças de arrasto, observou que o resultado de uma maior área 

da mão durante a realização da braçada aumenta a velocidade média do nado, assim 

como a distância percorrida por braçadas, mas apenas com palmares grandes. Já em 

outros estudos como o de Plaza et al, em 2012, não mostraram diferenças 

significativas nesses parâmetros com relação ao palmar pequeno e grande, apenas 

em relação às mãos livres.   

Tsunokawa et al (2018) que realizou o seu estudo apenas com um tamanho 

de palmar e mãos livres relatou diferenças nos parâmetros cinemáticos. Ademais, na 

realização do nado com palmar, os valores médios das forças de propulsão foram 

maiores, de modo que a relação das forças atuantes na direção propulsiva foi maior 

quando comparado com o nado realizado sem palmar. Entretanto, isso também 

ocasionou uma diminuição da velocidade da mão na parte subaquática, nos quais 

entra em concordância com estudo realizado em 1991 por Toussaint et al, que 

também já confirma que devido o maior deslocamento médio por braçada, a menor 

velocidade da mão e o aumento da relação entre a força atuante na direção propulsiva, 

apresentaram melhora na eficiência propulsiva dos nadadores. 

Ademais, aqui vale ressaltar que em Gourgoulis et al(2008) os palmares 

pequenos e grandes foram definidos com 116 cm² e 268 cm², respectivamente, já em 

Plaza et al, eles foram definidos com 271 cm² 332,67 cm², mostrando uma diferença 

muito grande de tamanho para defini-los em pequenos e grandes.  Em todos os 

estudos, os palmares grandes ocasionaram uma redução significativa na frequência 

de braçada. Porém, no estudo realizado por Plaza et al (2012), às mudanças 

cinemáticas entre palmares pequenos e grandes foram insignificantes, o que ele 

mesmo sugeriu que isso poderia ser possível devido a pequena diferença de tamanho 

entre ambos (palmar pequeno : 271,27 cm², palmar grandes: 332,67 cm²). 
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Em suma, esses tamanhos de palmares podem ser justificados pela 

característica da amostra sendo que no estudos de Gourgoulis et al, (2008) as 

participantes eram do sexo feminino, enquanto em Plaza et al (2012) os indivíduos 

foram do sexo masculino, havendo uma diferença nos tamanhos das mãos do 

nadadores entre os dois estudos. Rouard e Billat (1990) também mostraram que há 

uma diferença entre nadadores do sexo feminino comparada a nadadores do sexo 

masculino em relação a distância percorrida por ciclo de braçadas e a velocidade 

média da natação, sendo maior para o sexo masculino, ambos com o mesmo níveis 

de ativação eletromiográfica. Isso pode se dar por meio das diferenças anatômicas 

entre homens e mulheres. 

Um único estudo encontrado comparou a técnica empregada com palmar 

em relação com as mãos livres, possuía uma amostra mista do sexo masculino e 

feminino entre os participantes, no qual não foram encontradas diferenças 

significativas de possíveis assimetrias no nado em ambos os dados em nenhuma das 

condições (TELLES, 2017). Deste modo, Gourgoulis et al (2008 e 2009) também não 

encontraram diferenças nos ângulos de inclinação e varredura da mão, quanto no 

aumento do índice de coordenação em nadadores do sexo feminino, nas condições 

sem palmar comparados com outras condições que utilizaram palmares. Além disso 

em seus estudos eles também confirmam o aumento da duração da braçada na fase 

subaquática, principalmente na fase de puxar e empurrar. Pelo que parece, os 

palmares de menor magnitude de certo modo não demonstram esses resultados em 

relação a diminuição da velocidade da mão, enquanto com a utilização de palmares, 

há uma constatação de maior área de contato e maiores esforços. 

Diante os resultados expostos, Maglischo (2003) já sugeria que o uso dos 

palmares para o treinamento fosse eficiente mantendo a frequência de braçadas 

constantes e próximos aos valores competitivos, assim também aumentando o volume 

empregado na sessão de treinamento para que haja melhores respostas fisiológicas. 

Em geral o resultado do nosso estudo confirma essa hipótese, dado que houve uma 

tendência de diminuição da frequência de braçadas e aumento da eficiência 

propulsiva com palmares. Em adição, dado que em nossa pesquisa grande parte dos 

indivíduos já eram experientes com a natação, sobre a performance dos nadadores 

há uma variável muito importante que não foi analisada no nosso estudo e que está 

relacionada amplamente com o nível técnico dos nadadores que é a amplitude de 
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braçadas, espera-se que nadadores com níveis técnicos elevados apresentam os 

maiores valores dessa variável (ZAMPARO et al., 2005; CAPUTO et al., 2006). 

Em nossa sistematização do estudo que buscou verificar o usos palmares 

em relação às variáveis cinemáticas, demandas fisiológicas e o efeito no 

aprimoramento da técnica que são relacionados com os benefícios do ganho da força 

propulsiva, a maioria dos estudos encontrados analisaram parâmetros cinemáticos, 

ainda falta poucos estudos para analisar as demandas fisiológicas com os palmares 

em volumes e intensidades diferentes ou que equalizam as intensidades com relação 

ao palmar e o nado de mãos livre. Quanto ao aprimoramento da técnica o palmar não 

se mostrou sendo prejudicial, porém todos os estudos aqui analisados os nadadores 

eram acostumados com o uso do palmar e em grande parte com vasta experiência 

em natação.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com bases nos resultados aqui encontrados, notamos que ainda falta 

novas literaturas para mensurar a técnica do palmar em relação às mãos livres e como 

isso pode contribuir para nadadores que estão iniciando o processo de aprendizagem 

do nado crawl. Além do que, ainda necessita de novas literaturas que busquem 

mensurar as demandas fisiológicas do palmar com o volume e intensidade do 

treinamento equalizado, se possível tentando controlar variáveis cinemáticas e 

entender que efeitos isso pode acarretar no nado. 

Diante disso, concluímos que o nado crawl quando realizado com o palmar, 

possui uma tendência de diminuição da frequência de braçadas e aumenta a eficiência 

propulsiva, com a distância média percorrida por ciclo de braçadas sendo maior e 

acarretando numa maior velocidade. O palmar também não altera parâmetros de 

coordenação e da técnica da braçada nem na orientação da mão. Pela força e pressão 

serem maiores com condições de utilização do palmar, especula-se que com o uso 

do palmar os nadadores podem aprender a gerar suas forças com mais eficiência, 

devido à maior sensibilidade no momento do arrasto e nas fases subaquáticas do 

nado. 
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