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Treinamento Aquático  
 
 
 

A Actual é pioneira no desenvolvimento, 
fabricação e distribuição de equipamentos para 

treinamentos aquáticos. 
Atuando no mercado esportivo desde 1986, 
nossos produtos são utilizados pelos mais 

exigentes atletas e desportistas, que priorizam a 
qualidade, design e funcionalidade em seus 

acessórios, fazendo com que nossos produtos 
sejam uma referência no mercado. 

 
Neste Catálogo você encontra acessórios para: 

•  Treinamento Aquático Tracionado 
• Acessórios para Hidroginástica  

• Hidrosteps 
• Equipamentos para Corrida Aquática 

(Deeprunning) 
• Acessórios de Natação   
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Cinto de Natação Estática de PU 

 
Cinto de Natação Estática de Látex 

 

Paraquedas de Treino de Natação Rígido 2 Estágios 

 

Paraquedas de Natação em Tecido 3 Medidas de Força 

Acessórios para Treino Aquático Tracionado 
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Cinto de Natação PU 
 

Este produto foi criado para treinamento de 
natação estática, tiros, arranque aquático e 

treino variável de tração entre técnico e atleta. 
 

A embalagem contém um cinto de natação com elástico 
de poliuretano de alta durabilidade, três faixas de 
demarcação e um cabo de adaptação com 2,5m. 

As faixas de 
demarcação são 

fixadas no fundo da 
piscina como 

referência da meta 
do programa do 

nadador. 

O cabo de poliuretano tem elasticidade de até 25% do comprimento original, absorvendo a energia da braçada e 
mantendo o atleta posicionado de acordo com seu esforço. 
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Cinto de Natação em Látex 
 

Este produto foi criado para treinamento de natação 
estática, tiros, arranque aquático e treino variável de 

tração entre técnico e atleta. 

A embalagem contém um cinto de natação com elástico 
de látex de alta elasticidade com cabo de proteção 

interna anti-rompimento, mais um cabo de adaptação/
fixação com 2,5m. 

O Elástico de látex 
pode ser trocado 
quando 
envelhecido ou 
aumentado de seu 
comprimento com 
a instalação de 
elásticos 
independentes!

Comprimento inicial: 2,4m. O cabo de látex tem 
elasticidade de até 200% do comprimento original, 

com alta taxa de retorno e resistência ao movimento. 
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Paraquedas  de Natação em 2 Estágios 
Produto foi criado para treinamento de natação dinâmico 

. 
Possui um lastro simples ou duplo,  ligado à cintura do atleta 

por um cabo especial plástico e flutuante, que provoca 
resistência hidrodinamica ao movimento. 

A carga provocada por este equipamento retarda em torno de 
10% o tempo de chegada com a carga simples, e de pelo 

menos 16% com a carga dupla. 

A embalagem contém 
um cinto de natação 
com cabo flutuante 
(menos interferência 
nas pernas), dois 
lastros na forma de 
paraquedas em 
plástico rígido, 
encaixáveis para carga 
simples, e separados 
para carga dupla. 
 
Acompanha uma bolsa 
para transporte. 
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Paraquedas  de Natação em Tecido 

Com 3 Diferentes Cargas de Resistência 
 

Mais uma alternativa para treinamento de natação dinâmico. 
Neste modelo o atleta tem 3 diferentes cargas de resistência 
de paraquedas em formato cônico, fabricados em tecido de 
nylon que provoca resistência hidrodinâmica ao movimento. 

O paraqueda é ligado à cintura do atleta por um cabo 
especial plástico e flutuante. 

A carga provocada por este equipamento retarda em torno de 
10% o tempo de chegada com a carga simples, e pelo menos 

em 16% com a carga dupla. 

O conjunto é composto por 
um cinto de natação com 
cabo flutuante (causa 
menos interferência nas 
pernas), três opções de 
lastros cônicos na forma de 
pára-quedas em tecido de 
nylon, nas resistências 
Baixa (vermelho), Média 
(amarelo) e Alta (azul) . 

O equipamento dispõe de um flutuador intermediário para 
equilíbrio do paraquedas.  
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Acessórios para Hidroginástica 
 

• Luvas para Hidroginástica 

 

• Tornozeleiras de Hidroginastica 

 

• Hidro Halteres 

 
• Bastões e Barras com Hidrohalteres 
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Luvas para Hidroginástica e Natação 

 
As luvas de hidroginástica e natação Actual provocam uma 

sobrecarga nos membros superiores a partir das mãos, 
como resultado do aumento da área hidrodinâmica.  

Esta resistencia é diretamente proporcional a velocidade e 
amplitude do movimento com as luvas.  

Anatômica e confortável, com grande eficiência hidrodinâmica.  
Amolda-se às mãos sem lacear.  

Por ser uma wetsuit (roupa que funciona molhada) estas luvas não 
esquentam as mãos durante os exercícios. 

Materiais empregados: espuma de neoprene e revestimento de nylon, 
com acabamentos de lycra e fecho duplo de velcro. 
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Tornozeleiras para Hidroginástica  

 
A Tornozeleira de hidroginástica Actual tem a função de provocar resistencia 

hidrodinâmica sobre os membros inferiores, em aulas e treinos de hidroginástica.  
 

Consiste em uma peça fabricada em fitas cadarço que contém em seu interior 
cargas flutuantes. O trabalho resistido pelo usuário é causado pelo empu somado a 

resistência do deslocamento da água, devido ao grande volume da tornozeleira. 

Funcionamento: 
Os Principais fatores de resistência são o empuxo e formato o hidrodinâmico. 

• Empuxo (força flutuante): por ser confeccionada internamente com material 
flutuante, ocorre o empuxo correspondente a 1kg. 

• Deslocamento hidrodinâmico: Deslocar um objeto volumoso embaixo da água. 

Modelos Disponíveis: 
 

1 litro (carga normal de 
espuma).  

2 litros (carga dupla de 
espuma ).  

O equipamento é ajustado ao tornozelo por fechamento de velcro e regulado com 
um passador, o que propicia mais conforto e precisão no ajuste. Um revestimento de 

espuma especial faz o contato com a pele, impedindo que a peça se movimente 
durante o uso sem causar desconforto. 
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Hidro Halteres 

 
Equipamento para exercícios de 

hidroginástica e reabilitação de movimentos, 
principalmente dos membros superiores.  

 

Design super moderno! 
Características: 

- Inquebrável  
- Plástico super resistente  

- Não contém partes nem colagens 
- Empunhadura ergonômica para que  o 

haltere seja utilizada tanto  na hidroginástica 
como na reabilitação.  

Seus contornos são modelados de forma 
que o usuário terá  três faces  

hidrodinâmicas, que oferecem   diferentes 
intensidades de resistência quanto ao 

movimento aplicado. 
 
 

Material empregado na sua confecção: 
Polietileno de alta densidade, muito 

resistente à água  e intempéries. 

Disponível em 4 versões: 
 
•Fluxo hidrodinâmico - o hidro haltere 
submerge e a carga provém do fluxo 
hidrodinâmico 
•Com carga de peso— conjugada com o 
fluxo hidrodinâmico combinando as duas 
características. 
•Selado, com 100% de flutuabilidade - 
exercerá uma carga ascendente. A carga é 
maximizada quando forçado a submergir e 
colocado em movimento. 
•Com carga de peso de 6Kg - funciona como 
um lastro, para exercícios intensos e em 
apnéia 
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Hidro Steps 
 

É um equipamento que permite 
executarmos movimentos 

cardiovasculares e de resistência 
muscular na piscina, onde o 

impacto será praticamente 
inexistente. Desta forma, sua 

utilização abraça a uma enorme 
gama de praticantes dependendo 

do programa aplicado, como 
atletas  de todos os níveis até 
idosos, crianças e deficientes, 

passando por pacientes em 
reabilitação. 

 
A prática do hidro-step ganhou 

força no Brasil em 1991 quase que 
simultaneamente aos EUA, onde é 

conhecido como Acqua Bench.  
Em 1994 a Actual apresentou seu 
primeiro protótipo de hidro-step, e 
desde então vêm trabalhando na 

sua evolução até o produto que 
apresentamos agora! 
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Step para Hidroginástica 59x40x15cm 
Com ou sem base acessória de elevação em mais 5cm  

 
A step de hidroginástica Actual tem a função de servir de instrumento para exercícios 

cardiovasculares em aulas e treinos de hidroginástica.  
 

Características: 
 

• Inquebrável 
• Corpo principal com estrutura 

super resistente  
• Superfície com tratamento anti-

escorregamento de alta 
aderência 

•  Ventosas de sucção nas 
extremidades e centro do step.  

• Lastro para maior estabilidade. 
 

Materiais empregados na sua 
confecção: 

Corpo em Polietileno de alta 
densidade, lastro para estabilidade e 

ventosas de fixação. 

O hidrostep tem 15cm de altura, que pode 
ser aumentada para 20cm quando 

adquirida a base de elevação. 
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O hidrostep tem originalmente  15cm de altura, que 
pode ser aumentada para 20cm se adquiridos um par 

de bases de elevação. 

Step para Hidroginástica 95x40x15cm 
Com ou sem um par de bases acessórias de 

elevação em mais 5cm  

 

 
O step de hidroginástica Actual é um equipamento 

para exercícios cardiovasculares em aulas e treinos de 
hidroginástica.  

Características: 
 
• Inquebrável 
• Corpo principal com estrutura super resistente  
• Superfície com tratamento anti-escorregamento de alta 

aderência 
•  Ventosas de sucção nas extremidades e centro do step.  
• Lastro para maior estabilidade. 
Materiais empregados na sua confecção: 
Corpo em Polietileno de alta densidade, lastro para estabilidade e 
ventosas de fixação. 
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Equipamentos para Corrida Aquática - (DeepRunning) 

Deep Running é um 
programa de exercícios 

praticados na piscina com 
um colete flutuante, que é 
colocado na região lombar 

do usuário sustentando-o de 
forma que ele se equilibre na 

vertical e  flutue, mesmo 
estando em repouso dentro 

d'água. 
 

Por possibilitar uma grande 
diversidade de exercícios 

além da conhecida corrida 
aquática, o colete para deep 

running é utilizado na 
fisioterapia, hidroginástica 

nos treinamentos para atletas 
em todos os níveis. 
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Equipamentos para Corrida Aquática - (DeepRunning) 

Colete para prática de 
corrida aquática (deep 

running) 
 

 Modelo M 
 

Modelo dimensionado para 
corrida aquática de pessoas 

com biótipo leve, ou baixa 
estatura. 

 
Também faz sucesso para 

treinamento atlético, devido a 
sua flutuabilidade e 

dimensão serem suficientes 
para manter o atleta emerso 
na altura dos ombros e por 

isso aproveitar melhor a 
resistência da água. 

Acompanha um cabo para corrida estática 
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Equipamentos para Corrida Aquática - (DeepRunning) 

Colete para prática de 
corrida aquática (deep 

running) 
 

 Modelo G 
 
 
 

Modelo dimensionado para 
corrida aquática de pessoas 

em trabalhos de reabilitação, 
tratamento em programas 

cardiovasculares, ou de 
pessoas com biótipo pesado, 
e/ou grande estatura mesmo 
que em treinamento atlético. 

 
 

Acompanha um cabo para corrida estática 
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Acessórios de Natação 

Poolbuoy  - flutuador para 
treinamento de natação em 

polietileno rígido, antialérgico 
e muito resistente. 

Prancha de Natação Curle - 
em espuma de alta densidade 

e células fechadas, muito 
confortável em todas as 

posições de treinamento. 
Seu formato em curvas 

proporciona várias opções de 
pegada. 
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As propostas de equipamentos aquáticos da Actual não se esgotam nos 

produtos contidos neste catálogo. 

  

Produzimos também peças customizadas, como organizadores de 

equipamentos para hidroginástica, bastões, escadas de piscina e 

plataformas para diminuição da profundidade, todos confeccionados em 

nossa oficina. 

Quando precisar de soluções em equipamentos para piscinas, consulte 

a Actual!  


