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Esporte recente, prática antiga 
 
 Nadar grandes distâncias em mar aberto sempre foi um desafio muito presente no imaginário de 
atletas ou aventureiros. Considerado o pioneiro neste tipo de prática, o capitão inglês Matthew Webb, no 
ano de 1875, realizou a travessia do Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra, percorrendo algo 
próximo de 64km. Seu feito ainda é muito valorizado, considerando que não existiam aparatos de 
segurança e monitoramento como hoje em dia, fazendo a atividade se tornar muito mais insegura e 
imprevisível, e também pelo fato do nível de resistência apresentado por Webb, que, se utilizando do 
estilo de nado peito, levou aproximadamente vinte e duas horas para finalizar o trajeto. Para que se tenha 
ideia da evolução das técnicas de nado e do treinamento físico do homem, em 2007, aproximadamente 
130 anos após o feito de Webb, o atleta búlgaro Petar Stoychef, completou a travessia em menos de sete 
horas. Vale lembrar que as condições tecnológicas atuais permitem uma precisa localização e facilitam um 
deslocamento em linha reta, que evita percursos maiores do que o necessário. 
 
 Logicamente, o nado é usado há milhares de anos como atividade utilitarista ou de sobrevivência 
no mar. Porém, esse modelo possui grande afastamento das provas esportivas realizadas atualmente, já 
que o conceito de esporte está estreitamente vinculado à obrigação de que a atividade física seja 
competitiva, institucionalizada e findada na própria competição, sem outros interesses. Desse modo, nem 
mesmo a travessia do capitão possuía características ainda de esporte.  

 
Atividades dessa natureza continuaram a 

ocorrer, principalmente como desafio. Além disso, 
até a popularização das piscinas, as disputas de 
Natação ocorriam em rios ou mares, inclusive em se 
tratando de Jogos Olímpicos modernos, já que em 
suas primeiras edições, o evento contou com 
disputas em mar aberto, com barcos servindo como 
bloco de partida para os atletas.  

 
  No final do século XX desafios e travessias 
aquáticas se tornaram comuns e a popularização das 
maratonas n’água também, consequentemente, 

fazendo crescer o desejo pela criação (por meio da regulamentação universal) do esporte. O primeiro 
campeonato mundial ocorreu em 1991, com prova de 25km. Em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, o 
esporte fez sua estreia no programa dos Jogos como evento da Natação, com uma prova masculina e outra 
feminina, na distância de 10km. Esse modelo de disputa permaneceu na edição de Londres e também 

estará presente no Rio de Janeiro, em 2016, mas 
para a cidade carioca a modalidade será considerada 
em caráter de disciplina, ou seja, desvinculada da 
Natação. 
 
 Atualmente em campeonatos mundiais da 
modalidade – organizados pela Federação 
Internacional de Natação Amadora (FINA) – são 
disputadas provas de 5km, 10km e 15km, tanto para 
homens quanto para mulheres. Além disso, todo 
ano há a disputa da Copa do Mundo, que acontece 
de abril a outubro, consistindo em diversas etapas 

em diferentes cidades, apenas para provas de 10km. 
 
  

Em vídeo: Open Water 10k Marathon Swim World Cup Eilat 2013 – Trailer. 
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=fDNKD50Ku7c>. 



 
 

O esporte vem ganhando cada vez mais adesão de praticantes e credibilidade do público e, aos 
poucos, começa a dividir espaço com a Natação, tendo como principais características a imprevisibilidade e 
a disputa assídua (corpo a corpo, pois não existem raias para separar as áreas dos atletas) como principais 
fatores de entusiasmo. 
 
Trajetória Olímpica 
  
 As provas de Natação de Paris (1900) foram realizadas no rio Sena e tiveram algumas marcas de 
tempo bem baixas por conta da correnteza que auxiliou no desempenho dos atletas. Apesar dessas provas 
terem sido realizadas em águas abertas, somente em Pequim (2008) que as Maratonas Aquáticas foram 
inseridas no programa olímpico. Em outubro de 2005, em uma reunião do Comitê Executivo do COI, 
realizada em Lausanne, ficou decidido que durante a edição realizada na cidade-sede chinesa seriam 
inseridas duas provas no programa da Natação realizadas em águas abertas, com 10km de distância, sendo 
uma masculina e outra feminina. Os vencedores da primeira edição foram o holandês Maarten van der 
Weijden e a russa Larisa Ilchenko. Em Londres (2012), Oussama Mellouli da Tunísia e Éva Risztov ficaram 
com a medalha de ouro. 
 
 Como afirmado, para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, as Maratonas Aquáticas não 
constarão mais juntamente com o programa da Natação, já que ganharam o status de disciplina 
(modalidade), não mais categoria, pela FINA.  
  
Fez História 

 
 Como a disciplina Maratonas Aquáticas é uma modalidade recente 
nos Jogos Olímpicos, ainda não existem atletas ou seleções que realmente 
deixaram a sua marca histórica nesta competição. Por isso, foram 
selecionados os atletas que conquistaram a primeira medalha de ouro 
olímpica na modalidade. 
 
 O holandês Maarten van der Weijden, nascido em 31 de março de 
1981 é um atleta reconhecido mundialmente. Fez grande sucesso quando 
ainda competia nas categorias júnior, mas ficou afastado do esporte durante 
dois anos, após ser diagnosticado com leucemia, em 2001. Ainda assim, 
voltou a competir e fez história ao vencer a primeira prova de Maratonas 
Aquáticas em Pequim (2008). 
  
 Larisa Dmitriyevna 

Ilchenko (conhecida 
somente por Larisa 
Ilchenko) foi uma grande 
nadadora de provas de 
maratona. Antes mesmo 

da estreia do esporte nas Olimpíadas, Larisa já havia 
conquistado diversas medalhas de ouro em Campeonatos 
Mundiais (2004-2008). Foi a responsável pela obtenção 
da primeira medalha de ouro nessa modalidade em Jogos 
Olímpicos. Em 2009, sofreu uma grave lesão e em 2010, 
teve hipotermia durante o Campeonato Mundial, o que 
resultou em sua aposentadoria prematura. Em setembro 
de 2012, foi incluída no Hall da Fama Internacional de 
Maratonas Aquáticas. 

Maarten van der Weijden. Imagem 
disponível em: 

<http://www.zimbio.com/pictures/HFEQ0Q0
osID/Olympics+Day+13+Swimming/AWdTMf

mOMk6/Maarten+Van+Der+Weijden>. 

Larisa Dmitriyevna Ilchenko. Imagem disponível em: 
<http://article.wn.com/view/2008/08/20/Russias_Larisa_Ilchenko_wi

ns_10km_swimming_race_9/>. 



 
 

Potência Olímpica 
 
 Estados Unidos da América, Brasil, Alemanha e Itália são as seleções mais bem posicionadas no 
ranking atual da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, 2014 (10km). Porém, dentre elas, a seleção que 
se sobressai é a alemã, já que é a que possui duas medalhas olímpicas – uma de prata, conquistada em 
Londres (2012) e uma de bronze obtida em Pequim (2008). Em 2013, teve três atletas que ficaram 
posicionados entre os cinco primeiros na principal competição promovida pela FINA, tendo permanecido, 
ao término da temporada, no primeiro lugar do ranking masculino com Thomas Lurz. Em 2014, está 
novamente entre as favoritas ao pódio nesta competição, com três nadadores entre o TOP5 da prova 
masculina (o 2º, o 3º e o 5º lugar no ranking), disputando suas posições principalmente com os atletas do 
Brasil. Com os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro se aproximando, os resultados desta competição podem 
refletir qual será o desempenho esperado dos alemães em 2016. 
  
De Olho Neles 

 
 Thomas Lurz é um dos melhores 
maratonistas n’água da atualidade. Ele nasceu 
em 28 de novembro de 1979 e já foi eleito o 
melhor nadador do ano pela FINA em 2011 e 
2013. Ele é um atleta que mostra que a 
experiência faz a diferença nas competições, já 
que conquistou diversos resultados significativos 
em campeonatos europeus e mundiais, além de 
ter sido duas vezes medalhista olímpico (bronze 
em Pequim e prata em Londres). Desde 2008, 

Thomas figura regularmente entre os dez 
melhores do ranking da FINA 10km Marathon 
Swimming World Cup, sendo que em 2009, 2011 

e 2013 foi o primeiro colocado. No ranking atual da competição (outubro 
de 2014), encontra-se na segunda posição, ficando atrás somente do 
brasileiro Allan do Carmo. Seus expressivos resultados demonstram que o 
atleta tem grandes chances de subir ao pódio olímpico no Rio de Janeiro, 
em 2016, inclusive pode ser considerado o favorito à medalha de ouro. 
 
 A italiana Martina Grimaldi, nascida em 28 de setembro de 1988, 
em Bologna, será uma das prováveis representantes de seu país nos Jogos 
Olímpicos no Rio de Janeiro (2016). Começou a nadar aos três anos de 
idade e a competir aos nove. Já participou das duas edições olímpicas 
realizadas até hoje. Na primeira, em Pequim (2008), ficou na décima 

posição; já na sua segunda 
participação, obteve a medalha 
de bronze em Londres (2012). 

Em 2013, foi eleita a atleta do 
ano pela Liga Europeia de 
Natação (LEN). Ao findar do 
ano de 2014, com apenas 
algumas maratonas restantes para o título da FINA 10km 
Marathon Swimming World Cup, encontra-se na quarta posição 
do ranking de tal competição (em 2013 ficou na segunda 
colocação). Além de Martina, a sua conterrânea Rachele Bruni 
também está cotada a se classificar para as Olimpíadas de 2016. 

Thomas Lurz. Imagem disponível em: 
<http://www.sport1.de/de/schwimmen/newspage_929544.html>. 

Allan do Carmo. Imagem disponível em: 
<http://globoesporte.globo.com/jogos-sul-

americanos/noticia/2014/03/allan-do-carmo-
e-ouro-e-ana-marcela-cunha-bronze-na-

maratona-aquatica.html>. 

Martina Grimaldi. Imagem disponível em: 
<http://bologna.repubblica.it/sport/2012/08/09/foto/grimald

i_martina-40638624/1/>. 



 
 

Maratonas Aquáticas no Brasil 
 
 No ano de 1987, foi realizada a primeira prova da hoje tradicional travessia da Baía da Guanabara, 
entre a Ilha de Boa Viagem (Niterói) e a Praia de Santa Luzia (Rio de Janeiro). As provas de travessia se 
tornaram muito comuns no Brasil no início do século XX, pois ainda não existiam piscinas públicas, e as 
poucas particulares estavam restritas aos associados dos clubes da elite. 
 
 Com o início da construção de piscinas, algumas públicas e a maioria em clubes privados, o 
movimento que foi visto no mundo todo, também ocorreu no Brasil, ou seja, as travessias perderam 
importância e foram substituídas pelas provas de piscina. 
 

Assim, as provas de longuíssimas distâncias permaneciam com aquele tom de desafio, ocorrendo 
ocasionalmente. O primeiro brasileiro a completar a travessia do Canal da Mancha foi Abílio Couto, no ano 
de 1958. Amador, na época, Abílio se tornou muito reconhecido ao atravessar novamente o percurso 
Inglaterra-França, então no ano de 1959, batendo, dessa vez, o recorde mundial. Logo depois, alguns dias 
após, ele completou a prova novamente e o fez em menor tempo do que todos os profissionais que 
tentavam o mesmo feito. Isso dá o indicativo que mesmo constando a palavra amadora no nome da 
instituição regulamentadora da modalidade, a mesma já era permissiva com o profissionalismo. 

 
 A partir da década de 1980, influenciada pelo reaparecimento do interesse pelas travessias 
aquáticas em vários países do globo, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) passou a 
incentivar esta prática no território, já com a denominação de Maratonas Aquáticas. Eventos nacionais 
começaram a ser organizados e o esporte se popularizou rapidamente no país, tendo em vista a longa 
costa. Mas somente no ano de 1999, os atletas brasileiros estrearam em competições mundiais 
organizadas pela FINA. 
 
 O crescimento foi satisfatório, sendo que atualmente já existem cerca de seis mil atletas e 1500 
equipes registradas no país. Anualmente a CBDA realiza o Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas 
e a Copa Brasil de Maratonas Aquáticas. Em 2014 o Campeonato Brasileiro foi planejado em seis etapas 
(duas com disputas em 5km, duas em 7,5km e duas em 10km) e a Copa Brasil com cinco etapas, todas em 
disputas de 5km. 
 
Nosso Destaque 

  
 A brasileira Ana Marcela de Jesus Soares da 
Cunha (prefere ser chamada apenas de Ana Marcela 
Cunha) tem sido um dos principais destaques do país em 
competições internacionais, ao lado de Poliana Okimoto, 
Allan do Carmo, Diogo Villarinho e Samuel de Bona. Ela 
nasceu em 23 de março de 1992, em Salvador (BA). Nas 
Olimpíadas de Pequim (2008), quando era a mais jovem 
atleta na competição feminina, com apenas 16 anos, 
terminou a prova em quinto lugar, o melhor resultado 
brasileiro na breve história olímpica desta competição. 

Em 2011, foi eleita pela FINA a melhor atleta das 
Maratonas Aquáticas. Em 2013, ficou em terceiro lugar 

na classificação geral da FINA 10km Marathon Swimming World Cup. É bicampeã mundial (2010 e 2012) na 
modalidade e está em busca do tri campeonato em 2014, sendo atualmente a primeira colocada no 
ranking desta competição, seguida por outra brasileira, Poliana Okimoto. Ana Marcela provavelmente 
representará o Brasil nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro (2016), com grandes chances de subir ao pódio 
e conquistar uma inédita medalha para o país. 

Ana Marcela Cunha. Imagem disponível em: 
<http://www.speedo.com.br/blog/?p=psweeart&paged=29>. 



 
 

Quadro de medalhas – Jogos Olímpicos 
 

ANO LOCAL 1º 2º 3º BRASIL 

MASCULINO           

2008 PEQUIM HOLANDA  
GRÃ-

BRETANHA ALEMANHA PARTICIPOU 

2012 LONDRES TUNÍSIA ALEMANHA  CANADÁ 
NÃO 

PARTICIPOU 

      
      ANO LOCAL 1º 2º 3º BRASIL 

FEMININO           

2008 PEQUIM RÚSSIA 
GRÃ-

BRETANHA 
GRÃ-

BRETANHA PARTICIPOU 

2012 LONDRES HUNGRIA EUA ITÁLIA PARTICIPOU 
 
 
Gráficos 
Maratonas aquáticas masculino 
 

 

 

 
 



 
 

Maratonas aquáticas feminino 
 

 

 

 
 
  



 
 

Para Saber Mais 
 
COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL 
<http://www.olympic.org/Assets/OSC%20Section/pdf/QR_sports_summer/Sports_Olympiques_natation_
eng.pdf> 
<http://www.olympic.org/Assets/OSC%20Section/pdf/QR_sports_summer/Sports_Olympiques_natation_
eng.pdf> 
<http://www.olympic.org/olympic-results/beijing-2008/swimming/marathon-10km-w> 
<http://www.olympic.org/olympic-results/london-2012/swimming/marathon-10km-w> 
<http://www.olympic.org/olympic-results/beijing-2008/swimming/marathon-10km-m>  
<http://www.olympic.org/olympic-results/london-2012/swimming/marathon-10km-m> 
<http://www.olympic.org/maarten-van-der-weijden>  
 
FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE NATAÇÃO 
<http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=article&id=4440:2014-mens-overall-
ranking&catid=191:rankings&Itemid=299> 
<http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=article&id=4439:2014-womens-overall-
ranking&catid=191:rankings&Itemid=299>  
<http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1241>  
<http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=article&id=911&Itemid=575> 
<http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=article&id=912&Itemid=576> 
<http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=article&id=913&Itemid=577> 
 
SITE OFICIAL DAS OLIMPÍADAS DO RIO DE JANEIRO 2016 
<http://www.rio2016.com.br/os-jogos/olimpicos/esportes/maratonas-aquaticas> 
 
MINISTÉRIO DO ESPORTE 
<http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/olimpiadas/modalidades/maratonas-aquaticas> 
 
HISTÓRICO NO BRASIL 
<http://travessiabp.wordpress.com/2010/10/08/historia-da-maratona-aquatica/> 
<http://www.ahistoria.com.br/maratona-aquatica/> 
 
SITE OFICIAL DA ATLETA ANA MARCELA CUNHA 
<http://www.anamarcela.com.br/novo/atleta/>  
 
MARATHON SWIMMERS 
<http://www.marathonswimmers.org/forum/discussion/69/international-marathon-swimming-hall-of-
fame-induction-ceremonies/p1>  
 
SITE OFICIAL DO ATLETA THOMAS LURZ 
<http://www.thomas-lurz.de/> 
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