
SURF -» MIGUEL MOREIRA EXPLICA PROCESSO DE MEDIÇÃO

Onda de Canos Burle

pode ter até 35 metros
D

¦Entre 32 e 35 metros. Este pode
ser o tamanho da onda gigante que
o brasileiro Carlos Burle surfou na

passada segunda-feira na Praia do
Norte, na Nazaré. Uma medida que
bateria largamente o recorde da
maior onda jamais surfada (23,7
metros), pertencente a Garrett
McNamara, no mesmo local, em
novembro de 2011.

A medição foi feita pelo profes-
sor Miguel Moreira, coordenador
da Pós-graduação em surf na Fa-
culdade de Motricidade Humana
(FMH), através do sistema SIMI
Motion Twin. Contudo, este não é

um valor oficial que só será conhe-
cido em maio de 2014.

"Fiz uma estimativa de um mo-
mento que apanhei. A crista da
onda é visível e a fiabilidade do pro-
grama também existe, mas tenho
dúvidas na base da onda e isso

complica o processo. Por isso, tra-
cei duas possíveis bases: numa dá
32 metros e noutra 35, mas acredi-
to mais na primeira possibilidade",
afirmou Miguel Moreira a Record.

Os 188 centímetros da prancha
do surfista brasileiro serviram de
escala para esta medição, mas há
outros pormenores que levantam
dificuldades ao professor. "Não es-

tive no local e, na filmagem a que
recorri, a câmara mexe e há um li-

geiro aproximar da imagem
[zoam]. Seria importante definir

uma medida científica. A onda está

sempre em movimento e deveria
ser feita uma média de vários mo-
mentos. Também se deve ter aten-

ção à inclinação da onda", explicoii;

Repetição. Para hoje está previs-
ta a entrada de uma nova ondula-

ção gigante na Praia do Norte, e a

equipa de McNamara vai estar na

água à procura de mais ondas pos-
síveis de recorde mundial. J.V.N.

Lenda havaiana ¦

questiona recorde
• As reações ao feito alcan-

çado por Carlos Burle na

Nazaré fizeram-se sentir ra-

pidamente nas redes so-
ciais e em meios de comu-
nicação espalhados por vá-
rias partes do Mundo. Uma
das opiniões mais críticas
foi a do havaiano Laird Ha-
milton, um dos mais reputa-
dos surfistas de ondas

grandes da atualidade. Em
entrevista à CNN, Hamilton

questionou a possibilidade
de recorde, defendendo

que o brasileiro nem se-

quer completou a onda,

pois viria a cair na espuma

ANÁLISE. Estudo de Miguel Moreira mostra tamanho da onda



Dúvidas > A imagem da onda surfada par Carlos Burle não reúne todos os requisitos necessários para se validar uma medição
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EXPLICA ESPECIALISTA Miguel Moreira não recebeu qualquer proposta de
medição, como sucedeu com a de 34 metros de McNamara. Arriscou, contudo, um
valor estimado na ordem dos 32 metros, mas diz faltar fiabilidade às imagens

Onda de Burle sem recorde
Manuel Perez

pI or iniciativa própria,
Miguel Moreira fez uma ten-
tativa de medição da onda
surfada pelo brasileiro Carlos

Burle, na passada segunda-
feira, na Praia do Norte, na
Nazaré, mas desta vez, ao
contrário do que sucedeu no
início do ano, no mesmo local,
com o norte-americano Gar-
rett McNamara, disse a O

JOGO "não estarem reunidas
as condições mínimas" e

acrescenta ter feito apenas
"uma tentativa de medição,
sem sucesso".

"Valor real não há, mas o

valor estimado poderá an-
dar à volta dos 32 metros",
explica o especialista do de-

partamento de Ciências do

Desporto da Faculdade de
Motricidade Humana (FMH)
de Lisboa, que apontou, re-
corde-se, para os 34 metros
a onda surfada por McNa-
mara. Ainda que, oficial-
mente, esteja registada
como não tendo ultrapassa-
do os 30.

O coordenador de pós-
graduação em Surf na FMH
justifica o "fracasso" desta
mais recente medição pela
ausência de credibilidade
das imagens recolhidas: "A
câmara não está fixa e é uti-
lizado o zoom, algo que des-
de logo implica uma falha
nos cálculos, pois a imagem
mexe lateralmente e é apro-
ximada, e também não se

regista uma recolha de me-
didas ao longo da onda."

Considerando ser neces-
sário "definir as regras do

jogo", para se poder validar

ou não este tipo de ondas gi-
gantes, Miguel Moreira des-
taca que McNamara "apa-
nhou a onda, mas ela não re-
bentou", enquanto no caso
mais recente de Burle, "ele
não completou a onda". Aqui,
o especialista português vai
de encontro àquilo que afir-
mou Laird Hamilton - havai-
no conhecido por ter surfado
a "Millennium Wave", no ve-
rão de 2000 - e com quem
corrobora nos seguintes as-

pectos: "Se o objetivo nas on-
das grandes é só deslizar, o
surfista tem de terminá-la



com segurança e tem de a

percorrer corretamente. Por
isso é que todas essas carac-
terísticas têm de fazer parte
de um regulamento."

Entretanto, as condições
meteorológicas apontam
para que hoje possam voltar
as ondas gigantes à Nazaré.
Os "aventureiros" lá esta-
rão, à espreita de nova opor-
tunidade. ¦

PORTUGUÊS MULTIFACETADO

António Silva já "brincou"
numa onda de 25 metros
Miguel Moreira também mediu, no passado mês de
janeiro, uma onda gigante surfada por António
Silva, na Nazaré; e ao contrário dos 18 metros consi-
derados pelos "juizes", os seus cálculos chegaram
aos 25 metros. Mas essa não é a grande faceta do
surfista português. No passado fim de semana,
enquanto as atenções se centravam em Carlos Burle
ou no acidente de Maya Gabeira, na Nazaré, ele
estava na Costa da Morte, como é conhecida uma
zona da Galiza, próxima da Corunha, em que o prato
forte são os tubos gigantes e ondas de alto mar,
tudo isto acompanhado de ventos ciclónicos, pro-
porcionando cenários surreais.



CARLOS BURLE

Onda tinha
35 metros

¦ Uma medição da Fa-

culdade de Motricidade
Humana diz que a onda
surfada pelo brasileiro

na Nazaré atingiu os 35
metros, um novo recorde

(estava em 32 metros).


	1nov_onda_estudo_FMH
	1nov_onda_estudo_FMH2
	1nov_onda_estudo_FMH3

