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Erros e acertos
Sim, todo mundo ‘escorrega’ 
na hora de nadar o crawl. 
Veja se você anda vacilando, 
corrija os seus desacertos e 
nade mais e melhor

Por Alfonso Maltrana  |  Fotos César Lloreda
Consultoria de Ester de Souza, da Academia 
Bio Ritmo, unidade Morumbi (SP)

AcrEdItE, A FALtA dE EvoLução nA nAtAção podE sEr cuLpA dE 
ALguns pEquEnos vAcILos sEus nA pIscInA. Sem que se deem 
conta disso, muita gente comete alguns erros de técnica leves que, no 

longo prazo, acabam virando hábito e fazendo com que a força aplicada em ca-
da braçada seja pouco aproveitada e, pior, desperdiçada, levando a um cansaço 
prematuro. Conheça alguns exercícios que vão ajudá-lo a corrigir os erros mais 
comuns do nado crawl.

Erro 1
O braço é levado para a lateral na fase de recuperação

Exercício 1
4 x 50m/15 s de descanso. 
Nadar crawl, passando a mão 
quase acima das costelas, do 
quadril até a axila.

Erro 2 
Reentrada do braço com o cotovelo

Exercício 2
4 x 50m/15 s de descanso. 
Nadar crawl, colocando primeiro 
a mão na água, seguida pelo 
antebraço, cotovelo e braço. 

Erro 3 
Encurtar a tração ao final da braçada

Exercício 3
8 x 50m/15 s de descanso. 
Nadar crawl, finalizando a braçada 
aproximando o polegar da coxa, até a 
extensão total do cotovelo.
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dEsIgn dIFErEncIAdo
A touca Flat Cap special edition, da 
speedo, é feita com silicone e não 
puxa ou prende os cabelos. tem nove 
estampas diferentes: Butterfly, 
Woodstock, Flowerfly, tilt, swim Divi-
sion, Blueray, Zebra, tiger e soccer. 
r$24,90.

gAnhE vELocIdAdE 
nA pIscInA
o Dual training Fin, da speedo, é feito 
com silicone de alta densidade, sendo 
mais leve e flexível, o que facilita o 
movimento dos pés e traz conforto 
durante o nado. A sua calçadeira é 
fechada e tem a pala curta, que dá 
maior resistência e propulsão. 
r$ 139,90.

Erro 4 
Pegada com o cotovelo baixo

Exercício 4
8 x 25m/15 s de descanso. Na 
repetição ímpar, faça uma remada de 
agarre (foto); na par, crawl, nadando 
com um número mínimo de braçadas. 

Exercício 5
8 x 25m/15 s de descanso. Nadar crawl, 
respirando na primeira metade da 
recuperação. Faça uma parada quando 
o cotovelo estiver no ponto mais alto, 
e um número mínimo de braçadas. 

À margEm

EnxErguE 
mAIs dEntro d'águA
o campo de visão ampliado dos 
óculos Neon tek, da speedo, faz com 
que o seu desempenho melhore nas 
piscinas. os óculos têm vedação 
macia, o que suaviza as marcas ao 
redor dos olhos, conta com BioFit, que 
integra lente e moldura em diferentes 
matérias para melhor adaptação ao 
rosto, e sistema de ajuste das tiras 
por botão. r$ 124,90.

Erro 5 
Respiração atrasada
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