
HISTÓRICO DAS MARATONAS AQUÁTICAS 
 

Reconhecida em 1991 pela Federação Internacional de Natação Amadora (FINA), as 

Maratonas Aquáticas passaram a condição de modalidade olímpica pela primeira vez nas 

Olimpíadas de Pequim - 2008. 

                        
Chegada da primeira travessia a nado do Rio Tietê                           A prova de maratona aquática se destaca pelo constante 

em 1924. Acervo do Clube Espéria.        contato físico entre os participantes. 

 

A maratona aquática é uma prova de natação de longa distância e alta resistência, 

disputada no mar, em rios ou lagos. Embora somente há poucos anos tenha sido reconhecido 

como um esporte olímpico, a modalidade é a verdadeira precursora da natação, que, em seus 

primórdios, não era praticada em piscinas. Algumas evidências apontam que disputas de 

natação em águas abertas já eram disputadas há cerca de 2 mil anos. 
 

Embora a natação atual seja disputada em piscina, a natação competitiva tem suas 

origens em águas abertas. Nas Olimpíadas de Paris, em 1900, as provas de natação ocorreram 

no Rio Sena e os nadadores deram suas braçadas com a correnteza atuando a favor. Assim, os 

tempos foram baixos, tanto que, o vencedor em 1900, o australiano Frederick Lane, faturou a 

prova dos 200m livre com o tempo de 2min25s02, enquanto o vencedor da mesma prova nos 

Jogos de 1904, em St. Louis, percorreu a mesma distância em 2min44s02.  
 

Um dos principais marcos da maratona aquática data de 1875, quando um capitão da 

marinha inglesa chamado Matthew Webb cruzou à nado o Canal da Mancha. Fazendo uso da 

técnica do nado de peito, Webb, que havia falhado na sua primeira tentativa realizada em 12 

de agosto, completou a empreitada no dia 24 de agosto de 1875, após exaustivas 21 horas e 45 

minutos de exercício num percurso de 64 quilômetros. Desde então, inúmeros atletas 

desafiaram o canal e outras localidades. 
 

O feito de Webb inspirou uma série de nadadores, que passaram a percorrer a nado não 

só o Canal da Mancha como vários outros pontos do planeta. Aos poucos, a disputa em águas 

abertas se popularizou, até que, em 2005, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou que 

a maratona aquática faria parte do programa dos Jogos Olímpicos, com uma disputa de 10 km. 

Assim, em Pequim-2008, a primeira disputa foi realizada. 
 

No Brasil, as primeiras maratonas aquáticas ocorreram na década de 20, em São Paulo, 

com travessias dos rios Pinheiros e Tietê. 
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