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RESUMO 

Este documento pretende descrever uma parte do percurso profissional desempenhado ao longo 

do período 2012/2013 pelo que apresenta uma caraterização quer da instituição onde o mesmo 

foi realizado, a Matosinhos Sport, quer das intervenções mais diretas ao nível da implementação e 

operacionalização de uma nova atividade aquática – o treino aquático em suspensão. 

 

O treino de força utilizando o peso corporal suspenso surgiu há mais de 150 anos. Gerações de 

acrobatas e ginastas usaram este método na sua preparação. Atualmente, o exercício físico 

funcional em suspensão é realizado no meio terrestre, parques e salas, o que o poderá tornar 

seletivo e muitas vezes limitativo ou impossível de executar, particularmente por pessoas mais 

velhas, obesos ou a recuperar de patologias, já que o peso excessivo do corpo e a inclinação, 

necessária para a execução de exercícios, podem ser obstáculos à realização do mesmo. Para 

além disso, implicam uma diminuição do equilíbrio e da estabilidade, criando restrições ao 

movimento e até mesmo uma sensação de insegurança. 

Percebemos que, o exercício físico em suspensão executado na água pode possibilitar a todos, 

particularmente à população mais idosa, a realização de movimentos de uma forma acessível, 

com segurança, onde o peso do próprio corpo não é um obstáculo à realização do mesmo, na 

medida em que é diminuído até cerca de 80% graças à força de impulsão da água, melhorando o 

equilíbrio do executante, a mobilidade e a estabilidade central. Está ainda descrito um efeito 

massajador do meio líquido, e redução da sobrecarga tendinosa e articular. 

 

Os resultados por nós obtido no estudo piloto, permitem concluir que a perceção do grau de 

dificuldade de execução dos movimentos em meio aquático é menor do que em terra, nos três 

movimentos realizados. Os clientes manifestaram interesse em participar numa atividade de 

grupo, se a mesma vier a ser implementada na Piscina. 

 

Entendemos que novos estudos devem ser realizados neste âmbito com o objetivo de aprofundar 

conhecimentos nesta área específica. 
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ABSTRACT 

This document describes the career played over the period 2012/2013 by presenting a 

characterization of the institution where the study was conducted, the Matosinhos Sport, and the 

more direct interventions at the level of implementation and operation of a new water activity – 

Aquatic Suspension Training. Strength training using body weight came down for over 150 years 

where generations of acrobats and gymnasts have used this method in their preparation. 

Currently, Suspension Training, TRX, is performed on land and halls, which may make selective 

and often limited or impossible to perform, especially for older people recovering from obesity or 

diseases, since excessive body weight and slope, necessary for the execution of exercises can be 

obstacles for their realization , implying the reduction of the balance and stability, thereby creating 

restrictions on the movement and even a feeling of insecurity. 

In terms of results, the perception of the degree of difficulty of execution of the movements 

performed in the water was lower than on land in three movements performed by the subjects . 

Customers have expressed strong interest in participating in a group activity, if it were to be 

implemented in the pool. We realize that exercise performed in suspension in the water can enable 

all, particularly the elderly, conducting movements in an accessible way, safely, where body weight 

is not an obstacle for the realization of the exercises , because weight is reduced by 80% due to 

the buoyant force, equilibrium improving , core stability and increased flexibility. We believe that 

further studies should be conducted in order to deepen the knowledge in this specific area. 
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I - INTRODUÇÃO 

 

Com o presente relatório pretende-se dar conta do percurso profissional mais recente, através da 

profunda ligação existente entre as funções desempenhadas na Matosinhos Sport com o 

processo de Gestão das Piscinas do Concelho de Matosinhos. 

O facto de durante este período de referência termos desempenhado funções, numa primeira fase 

até Agosto de 2009 como Coordenador Pedagógico e desde Setembro como Chefe de Divisão, 

liga-nos de forma efetiva à tomada de decisão, fundamentalmente no que se refere à 

implementação e desenvolvimento de novas propostas de Atividades Aquáticas. 

Pretende-se ainda contribuir para uma maior divulgação e afirmação da Matosinhos Sport, como 

Empresa Municipal dinâmica, onde em tempos de crise, a sobrevivência das empresas depende, 

sobretudo, da habilidade de competirem de forma bem-sucedida no mercado global. Para serem 

competitivas, as empresas precisam cada vez mais de inovar - a inovação é primordial na 

competitividade. Promover mudanças evolutivas e adaptar permanentemente a mudanças do 

ambiente é fulcral neste mercado cada vez mais global. Apesar de a inovação ser uma atividade 

que tem como características básicas a incerteza e o risco, ela é primordial para o salto 

qualitativo das empresas.  

Para além de uma exploração relativa às definições de Treino em Suspensão, Exercício Físico em 

Meio Aquático/Meio Terrestre, Movimento Funcional - conceitos sugeridos como importantes e 

advindas dos diversos autores de referência - quantificamos a satisfação dos clientes, tentando 

identificar as áreas a desenvolver e realizamos também um estudo piloto com 30 clientes como os 

seguintes objetivos: 

Cada pergunta do questionário deve corresponder a um objetivo 

1. Averiguar se os utentes da MS conheciam o conceito de treino em suspensão; 

2. Averiguar o nível de dificuldade na execução de três exercícios básicos de treino em 

suspensão e comparar o meio aquático com o terrestre; 

3. Analisar a sua perceção de esforço entre a realização do treino em suspensão no meio 

terrestre e aquático (90 cm de profundidade); 

4. Conhecer nível de recetividade relativamente à implementação da modalidade nas Piscinas 

do Concelho de Matosinhos.  
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1.1 - Criação e Missão da Matosinhosport 

A Matosinhos Sport – Empresa Municipal de Desporto (MS), surgiu a 11 de novembro de 2002 

com o sentido de assegurar o planeamento, a administração, a gestão e a manutenção de 

espaços e equipamentos desportivos da autarquia, bem como de promover e realizar atividades e 

eventos de animação desportiva. Foi constituída com o objetivo de proporcionar um serviço de 

qualidade na gestão e manutenção dos equipamentos desportivos e, através dos Programas 

Municipais de Fomento Desportivo, incentivar a prática desportiva da generalidade dos cidadãos. 

Partindo deste pressuposto e procurando incrementar, melhorar e diversificar continuamente a 

oferta desportiva, a MS – Matosinhos Sport, hoje denominada EEM – Entidade Empresarial 

Municipal, apoia, de forma criteriosa, o fomento desportivo e colabora ativamente com a Câmara 

Municipal de Matosinhos no campo do Associativismo Desportivo.  

 

1.2 - Enquadramento atual 

Todos sabem que Matosinhos registou nos últimos anos um investimento significativo no que ao 

desporto diz respeito, com notável crescimento da oferta desportiva municipal a nível de serviços 

e equipamentos. Pressupôs, logicamente, maior investimento e implicou, com certeza, mais 

recursos, mas com resultados concretos:  

- Mais equipamentos desportivos municipais;  

- Mais intervenções de melhoria no parque desportivo; 

- Mais atividades desportivas, quer no campo formal quer no campo informal;  

- Mais eventos desportivos, mais programas desportivos e de lazer;  

- Mais visibilidade e notoriedade;  

- Mais bem-estar, qualidade de vida e saúde;  

Não restou à empresa municipal outro caminho que não o de acompanhar a entidade tutelar no 

sentido da maior mobilização e mais valorização dos matosinhenses; e esse caminho foi feito 

utilizando ferramentas tão simples como a inovação e a formação, aliadas a uma dose elevada de 

dedicação e profissionalismo de toda uma equipa.  
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Hoje, a Matosinhos Sport é considerada, de facto, uma referência na gestão desportiva municipal. 

De outro modo não se poderia explicar o motivo de outras empresas municipais, outros gabinetes 

desportivos autárquicos, outros municípios, de Norte a Sul do Pais, a reconhecerem como 

pioneira em diversos campos de atuação, adotando programas desportivos criados em 

Matosinhos (como o Põe-te a Mexer, nas suas várias vertentes) e repetindo atividades de 

sucesso iniciadas e patentes nos nossos pavilhões e piscinas municipais (como as Escolas 

Municipais e modalidades únicas como a Hidrobike e o Aquagym). Para além disso, há uma 

procura crescente das ações de formação que são proporcionadas pela empresa e pelo seu 

próprio staff técnico, designadamente em atividades aquáticas (Aquaday), assim como no campo 

dos agentes e dirigentes desportivos. 

 

1.3 - Desafios 

 Os desafios de futuro são difíceis, mas tangíveis. A sustentabilidade financeira aliada à prestação 

de um serviço baseado num Sistema de Gestão de Qualidade implantado desde 2009 no âmbito 

da gestão de equipamentos desportivos e de lazer de acordo com os requisitos da norma NP EN 

ISO 9001:2008 é justamente, a soma de todos os desafios. 

Este sistema, transversal a toda a organização, é único em Portugal – no seu âmbito e pela sua 

extensão – uma vez que engloba todos os serviços inerentes a um universo composto por 

diversos programas e uma variedade de instalações em que se incluem 8 piscinas municipais 

(entre elas a Piscina das Marés), 9 pavilhões e centros desportivos, um court de ténis e um 

ginásio low cost. 

Para superar esse desafio, a empresa conta com um quadro de recursos humanos 

multidisciplinar, que neste momento atinge os 158 funcionários, sendo que desse numero 104 

possuem contrato sem termo, 16 com termo e 38 em regime de cedência de interesse público. 

1.4 - A Gestão de Atividades Fitness 

A promoção do Desporto e da Atividade Física como forma de promover a saúde e o bem-estar, 

foi desde sempre, um dos objetivos nucleares da MS – Matosinhos Sport, EEM, Empresa 

Municipal de Desporto. Nesse sentido, e com base nesse pressuposto, surge em 2009 o 
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Matosinhos Sport Fit, um centro de atividade física destinado à prática de Aulas de Grupo de 

Fitness e de Cardio-fitness e Musculação. 

Centralizado no Centro de Desportos e Congressos e com um pólo a funcionar na Piscina 

Municipal de Custóias, e outro na Piscina Municipal de Guifões, o Matosinhos Sport Fit assenta no 

conceito Wellness, ou seja no conceito de “bem-estar geral” que abrange o plano físico, 

emocional, social e espiritual e que é proporcionado, entre outras coisas, pela prática regular de 

exercício físico. Desta forma, o Matosinhos Sport Fit procura implementar a mudança de 

comportamentos e/ou estilos de vida dos matosinhenses, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida. 

O Matosinhos Sport Fit disponibiliza modalidades que visam minimizar as consequências do estilo 

de vida stressante e agitado do dia-a-dia, apostando assim em health and fitness e mind-body 

programs, designadamente: Atividade Sénior, Circuito de Treino e Cárdio.-fitness, Musculação, 

Pilates, Localizada e Step. 

1.5 - A Gestão de Atividades Aquáticas 

O Concelho dispõe uma rede de piscinas municipais cobertas dificilmente igualável em Portugal: 7 

equipamentos modernos ou recentemente modernizados, alguns com caraterísticas únicas; 

piscinas que promovem a utilização e partilha conjunta, simultânea ou sequencial de muitos 

utilizadores - todas elas dispõem de novas técnicas e sistemas de tratamento de água, 

nomeadamente através da monitorização dos níveis de cloro e ph e da utilização do tratamento 

por raios ultra violeta, tornando o controlo dos parâmetros da água mais eficaz e 

consequentemente com benefícios para todos os utilizadores. 

A melhoria da qualidade de vida passa também pelo fomento das atividades físicas aquáticas, 

que nas suas variadas formas são transversais a todos os níveis etários da população.  

A natação, através dos tempos, vem evoluindo de maneira satisfatória de acordo com as exigências 

da sociedade e do próprio ser humano. A crescente procura por tal atividade se dá, 

especialmente, no âmbito do lazer, onde as pessoas detêm um tempo livre que deve ser 

aproveitado da melhor maneira possível, satisfazendo as intrínsecas necessidades e desejos do 

indivíduo.  
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Existe a preocupação permanente em criar atividades saudáveis para a ocupação dos tempos 

livres para os nossos jovens, na expectativa de os desviar, não raras vezes, de outros caminhos 

ou atividades perigosas que nada aportam à sua formação como pessoas. Os gráficos seguintes 

mostram a evolução do número de praticantes de natação e hidroginástica dos últimos 3 anos. 

 

Gráfico 1 - Praticantes Natação Concelho Matosinhos 

 
Gráfico 2 - Praticantes Hidroginástica Concelho Matosinhos 

Adquirido em 2010 - Aquagym - o Ginásio Aquático composto por 8 estações conta neste 

momento com 22 classes em funcionamento e 103 utilizadores regulares, sendo que 67% 

pertencem ao sexo feminino e 70% têm mais de 60 anos de idade. Com uma possibilidade de 
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utilização semanal de 2 ou 3 vezes vem registando ao longo dos anos uma evolução favorável no 

número de inscritos. 

 

Gráfico 3 - Praticantes Aquagym Concelho Matosinhos 

 

 
 

Figura 1 - Aquagym 

Podemos apontar com fatores que contribuem para o sucesso desta atividade aquática a criação 

de pequenos e grandes grupos, estimulando assim as experiências corporais, integração e 

convívio social bem como a eliminação, quase total, da força da gravidade, diminuindo a carga 
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sobre as articulações que sustentam o peso do corpo, auxiliando no equilíbrio estático e dinâmico, 

propiciando dessa forma maior facilidade de execução de movimentos que, em terra seriam muito 

difíceis ou impossíveis de serem executados. 
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II REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - ATIVIDADE FÍSICA EXERCÍCIO E SAÚDE 

 

2.1.1 - O conceito de Atividade Física 
 

A atividade física é tradicionalmente definida como qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos que aumente substancialmente o consumo de energia, American College of 

Sports Medicine - ACSM  (1998).  

Contudo, devido à enorme abrangência deste conceito, vários autores têm proposto diferentes 

subcategorizações de atividade física. Assim, de acordo com esta visão, exercício e desporto são 

conceitos que embora parecidos representam diferentes formas de prática de atividade física.  

No quadro I estão resumidos algumas das sub-categorias de atividade física propostas por 

diferentes autores e instituições ligadas ao exercício e saúde (ACSM, 1998; Barata, 2003; 

Barbara, 2002; Berger, Pargman, & Weinberg, 2002; Buckworth & Dishman, 2002; Capdevila, 

2000; Devís, 2000; Shephard, 1997; U.S. Department of Health and Human Services, 1996; 

Weinberg & Gould, 2001).  

 

• Atividade física espontânea 

Está integrada nos hábitos de vida 

diária: deslocações a pé, subir escadas, 

passatempos ou profissões fisicamente 

ativas, levar os filhos ou os animais a 

passear, etc. 

• Atividade física organizada 

Praticada em clubes desportivos, 

ginásios e instituições afins. Requer 

mais condições mas traz benefícios 

adicionais. 

• Exercício 

Movimentos corporais planeados, 

estruturados e repetidos, efetuados para 

manter ou melhorar uma ou mais 

componentes da condição física. 

• Desporto 

Implica regras, jogo, competição, 

mesmo que seja só de lazer ou 

recreação. 

           Quadro 1 - Sub - categorização da atividade física 
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Apesar da sua ampla difusão, Devís (2000) critica a definição de atividade física apenas como 

“movimento corporal”, por valorizar unicamente a dimensão biológica. Segundo este autor, a 

dimensão pessoal e sociocultural da prática de atividade física também são importantes, pelo que 

qualquer tentativa para explicá-la e defini-la deveria integrar estas a dimensões. 

 

 

Experiência Pessoal     ATIVIDADE FÍSICA Movimento Corporal 

   Prática Sociocultural 

 

Figura 2 - Elementos que integram a atividade física, Adapt. Devís (2000) 

 

De acordo com esta perspetiva, a atividade física não será só um movimento corporal intencional 

associado a um gasto de energia, como representa a figura 2.  

 

É também uma experiência pessoal e cultural, fruto da interação que os indivíduos estabelecem 

entre si e com o ambiente que os rodeia (figura 3).  

 

Figura  3 - Atividade física como movimento corporal com gasto energético 
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Figura  4 - Atividade física como experiência pessoal e prática cultural 

 

 

A nível terminológico, apesar desta subcategorização do conceito de atividade física, é importante 

referir que no artigo 2° da CEDCE (Carta Europeia do Desporto do Conselho da Europa), 

assinada pelo conselho de ministros a 24 de Setembro de 1992, o conceito de desporto é definido 

como “todas as formas de atividades físicas que, através de uma participação organizada ou não, 

tenham com objetivo melhorar a condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações 

sociais ou a obtenção de resultados em competições de todos os níveis”. Esta definição é 

igualmente adotada por várias instituições, principalmente a nível europeu. Exemplo disso é a 

FEPSAC (Fédération Européenne de Psychologie des Sports et des Activités Corporelles) que, 

numa tomada de posição em 1995, refere que “embora em algumas culturas e linguagens se usem 

termos distintos para diferentes tipos de atividade física, o desporto é entendido como um conceito 

geral que inclui todos os tipos de exercício, desporto e atividades físicas”.  

 

2.1.2 - Atividade Física e Saúde 
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu, saúde como um ”estado de completo bem-

estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença”.  

Acrescenta-se ainda que a saúde é uma condição humana, em que as dimensões físicas, social 

e psicológicas são caracterizadas por pólos positivos e negativos. A saúde positiva encontra-se 

associada à capacidade de gozar a vida e responder aos seus desafios e não simplesmente à 
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ausência de doença. A saúde negativa encontra-se associada à doença e, em casos extremos, à 

mortalidade.  

A investigação sobre a relação entre a atividade física e saúde iniciou-se por volta dos anos 20, 

focalizando-se sobretudo nas doenças coronárias, estendendo-se posteriormente ao estudo de 

um vasto conjunto de problemas e condições associadas com o sedentarismo. No início do 

seculo XXI começou a constatar-se que um estilo de vida pouco saudável e sedentário se 

relaciona com um conjunto de enfermidades crónicas, Blair (2000). 

Quando se analisa a importância de algo na saúde, neste caso da atividade física, há que fazê-lo 

numa dupla perspetiva, conforme ilustra a figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Dupla perspetiva da utilidade da atividade física na prevenção de doenças 

O exercício físico, realizado de forma adequada, pode e deve ser utilizado tanto na prevenção 

primária como na secundária de muitas doenças.  

Porém apesar de o exercício ser “uma componente essencial da terapêutica e reabilitação de 

muitas doenças que dele beneficiam, é ainda muito mais importante na sua prevenção”.  

Embora seja desconhecido por grande parte da população, os medicamentos não dão tudo, por 

mais caros que sejam.  

 

 

Exercício e saúde 

Prevenção Primária 

Evitar o aparecimento 
de doenças 

 

Doença 

Prevenção Secundária 

Evitar que as doenças 
se agravem; auxiliar à 

sua recuperação 

 

 

25 
 



2.1.3 - Quantidade de Atividade Física Recomendada 
 

No que se refere à prevenção primária, as recomendações de atividade física necessária para a 

saúde andam à volta dos 30 minutos diários, Department of Health Physical Activity Health 

Improvement and Prevention ( 2004).  

 

Para melhor entender estas orientações foi desenvolvida a pirâmide da atividade física (figura 6). 

 

 
 

Figura 6 - Pirâmide da atividade física , Adapt. Barata (2003) 

 

De acordo com este esquema, à medida que se sobe na pirâmide aumenta a intensidade das 

várias atividades físicas, até chegarmos ao repouso ou inatividade mas, decresce a necessidade 

da sua frequência semanal.  

 

Assim, na base da pirâmide temos as atividades mais ligeiras e informais, integradas nas rotinas 

diárias, e, nos níveis seguintes, temos as atividades físicas estruturadas, como as que se praticam 

em ginásios ou clubes desportivos; no topo temos o repouso ou inatividade. 
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2.1.4 - Benefícios e riscos da prática de atividade física regular 
 

As vantagens que decorrem da prática regular de atividade física são inúmeras, desde os 

benefícios cardiovasculares até aos psicológicos, sociais e afetivos, que também integram o 

conceito de saúde holística. No quadro 2 apresentamos algumas das principais vantagens da 

prática regular de atividade física. 

 

Quadro 2 - Benefícios da prática regular de atividade física 

A nível cardiovascular 

» Nos fatores de risco cardiovascular 

aterogéneos 

*Baixa a pressão arterial; 

*Melhora o perfil lipídico 

*Melhora a sensibilidade à insulina e a diabetes; 

» Na hipertensão arterial 

*Previne a sua ocorrência 

*Tem discretos efeitos hipotensos diretos 

*Efeitos indiretos marcados (obesos e 

insulinoresistentes) 

No sistema locomotor 

» Na massa óssea 
*Previne a osteoporose, aumentando ou 

atrasando a sua perda; 

» Na massa muscular 

*Aumenta o tónus e o consumo calórico em 

repouso; 

*Aumenta a força; 

» Nos tendões e ligamentos 
Aumenta o “turnover” do colagénio; 

Aumenta a resistência de tendões e ligamentos; 

              Fonte: Barata (1997:143) 

 

Contudo, é bom termos presente que apesar dos seus grandes benefícios, a prática de atividade 

física pode igualmente acarretar alguns riscos ou inconvenientes que, na perspetiva de Barata 

(2003), se relacionam essencialmente com três aspectos: o tipo de atividades realizadas; o 

contexto clínico e etário do praticante; e sobretudo a intensidade a que a mesma decorre.  

Tal facto sugere que o processo de avaliação e prescrição de exercício deve ser realizado por 

profissionais com formação académica e competência para tal.  
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2.2 - FITNESS 
 
2.2.1 - Conceito de Condição física/Fitness 
 

A força e o impacto com que a cultura anglo-saxónica implementou o conceito de “fitness” não 

deixam muita margem de manobra à sua tradução para os diversos idiomas, aceitando-se que, a 

tradução para português corresponda a aptidão física, apesar de se saber de antemão que o seu 

sentido etimológico fica muito aquém do seu alcance e implicações fisiológicas e fisiopatológicas. 

No que se refere ao termo “aptidão física”, a OMS define-a como a capacidade de realizar de 

forma satisfatória determinada tarefa muscular ou motora.  

 

A partir desta definição, bastante restritiva, outras mais abrangentes têm sido propostas. Assim, 

posteriormente, a ACSM (1998) definiu aptidão física como a capacidade para realizar atividade 

física de nível moderado a elevado, sem causar fadiga e a faculdade de manter essa capacidade 

ao longo da vida.  

 

Por sua vez, Pereira (1997) refere que “as múltiplas tentativas de definição de aptidão física têm-se 

mostrado ingratas e ineficazes” apesar de ser uma das variáveis mais significativas da qualidade 

de vida que “carateriza as potencialidades de resposta e integração de um indivíduo, no âmbito 

biomotor, face ao seu envolvimento biossocial”. 

 

Barata (2003) acrescenta que “a aptidão física é algo necessário a toda gente e não um luxo só 

para alguns. O que se pode discutir é qual o grau de condição física necessária a cada um”. Com 

efeito, um desportista profissional necessita de níveis de aptidão física que lhe permitam executar 

grandes esforços, ao passo que o “típico” cidadão necessita apenas de uma aptidão física que lhe 

permita realizar as suas atividades diárias sem dificuldade. 

 

Ao longo dos tempos o fitness, entendido como a prática de exercício regular, tem vindo a 

apresentar uma grande evolução, tendo-se tornado um negócio bem rentável numa sociedade onde 

a cultura do lazer vem assumindo alguma importância. Daí que, de uma forma mais ou menos 

regular, tendam a aparecer novas modalidades. 
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2.2.2 - Principais Modalidades de Fitness desenvolvidas em terra 
 

Consideramos como modalidades de fitness as habitualmente praticadas no âmbito dos ginásios 

e health clubs com o objetivo essencial de melhorar ou manter a aptidão física e a saúde.  

 

A origem deste tipo de atividades é de difícil contextualização. Todavia é de assinalar o papel 

propulsionador que tiveram o Dr. Kenneth Cooper (médico e coronel da Forças Armadas norte 

americanas), Jacki Sorensen (“inventora” da “ginástica aeróbica”), assim como o de Jane Fonda 

(Atriz que divulgou mundialmente a Ginástica aeróbica).  

 

Desse modo, na década de sessenta, Kenneth Cooper conduz uma série de estudos financiados 

pela NASA (USA) com o objetivo de determinar qual o sistema mais eficaz de treino físico para os 

militares americanos Papí (2000) e publica em 1968 a sua primeira obra intitulada de Aerobics que 

propõe a utilização dos exercícios aeróbios como forma de melhorar a condição física, Franco & 

Santos (1999); Papí (2000). As suas sugestões levaram ao aparecimento do “jogging” e à 

implementação dos exercícios aeróbios.  

 

Mais tarde, na década de 70, Jacki Sorensen desenvolveu um programa denominado Aerobic 

Dance no qual combinava passos de dança, saltos e corrida com exercícios localizados, 

realizados ao som de músicas alegres e cativantes Papí (2000).  

 

A partir da década de 80, após o aparecimento da Ginástica Aeróbica assistiu-se a uma fase de 

expansão mundial, onde Jane Fonda, através dos seus vídeos teve um papel importante. 

Concomitantemente, o surgimento diversas instituições e organizações ligadas ao fitness, tais 

como a IDEA Health & Fitness Inc. (IDEA), a American Fitness & Aerobics Association (AFAA), o 

American Council on Exercise (ACE) o American College of Sports Medicine (ACSM), etc… 

contribuíram para a credibilização e afirmação destas atividades.  

 

Os anos 90 caraterizaram-se pelo “Boom” de novas modalidades, primeiramente com 

modalidades originadas a partir da Aeróbica, como o Step, Slide, Funk, Hip-Hop, Hidroginástica 

etc., até à fase atual, caraterizada pelo surgimento de programas e modalidades de fitness em 

forma de franshising.  
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De uma forma resumida podemos referir quatro datas mais relevantes: 

 

• Ano 1968: Aerobics: Kenneth Cooper 

• Anos 70: Aerobic Dance: Jacki Sorensen 

• Anos 80: Ginástica aeróbica expansão Mundial: Jane Fonda; IDEA; AFAA;    

• Anos 90: “Boom” de novas modalidades e promotores; 

 

A partir de 2000 surgem as cadeias de ginásios, nacionais e internacionais e as modalidades 

franchisadas. 

 

O constante aparecimento de novas modalidades, programas e equipamentos exige uma 

atualização sobre as novas tendências, num mercado que, cada vez mais, funciona por “modas”.  

 

As modalidades de fitness, tal como as conhecemos presentemente, pouco ou nada têm a ver 

com aquelas que inicialmente se praticavam nos anos 80 e início de 90, embora esta diferença se 

faça sentir mais ao nível dos grandes centros urbanos, onde tradicionalmente as “modas” e 

novidades chegam mais depressa e se fazem sentir com maior intensidade.  

 

Atualmente o leque de modalidades é bastante variado, procurando satisfazer as necessidades do 

maior número possível de praticantes.  

As últimas tendências do Fitness levam-nos ao Pilates Studio - exercícios realizados com 

aparelhos específicos; - Bootcamp, prática de exercício em espaço aberto, onde o grande fator 

diferenciador é o treino do tipo militar. Treina-se ao ar livre, em parques públicos ou na praia, 

independentemente das condições climatéricas; O Acroyoga combina o yoga com ginástica 

acrobática e massagem tailandesa, de entre um infindável número de propostas que, muitas 

vezes, de inovador têm apenas o nome. 

Tendo em conta que a nossa intervenção se tem dirigido em predomínio para o fitness em meio 

aquático, é sobre ele que nos vamos passar a concentrar. 
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2.3 -  A ATIVIDADE FÍSICA FUNCIONAL 
 
2.3.1 - O Objetivo da Aplicação da Atividade Física Funcional 
 

A Atividade Física funcional pretende resgatar através de um programa de treino individualizado e 

específico, a capacidade funcional do indivíduo, independente do seu nível de aptidão física e das 

atividades que ele desenvolva, utilizando exercícios que se relacionam com a atividade específica 

do indivíduo e que transfere para o seu quotidiano (Délia, 2005).   

 

2.3.2 - Requisitos da Prática do Treino Funcional (TF) 
 
Segundo D´Elia (2005) o TF apela a movimentos, e não somente músculos, com base em 

solicitações multi-articulares e multiplanares e com o envolvimento da proprioceção, criando 

sinergia entre segmentos corporais e entre qualidades e capacidades físicas, possibilitando ao 

indivíduo produzir movimentos mais eficientes. Este tipo de atividade física permite: 

 

• A transferência do treino: quanto maior a especificidade e a semelhança do treino com a 

atividade, maior será a transferência dos ganhos para essa mesma atividade. Para que os 

exercícios de força tenham uma transferência efetiva para a atividade, a coordenação, a 

amplitude, a velocidade e tipo de contração do movimento devem ser similares; 

• A estabilização: o TF usa quantidades controladas de instabilidade para que o indivíduo 

aprenda a reagir para recuperar a estabilidade. Com isso, consegue estimular o sistema 

propriocetivo e a capacidade de reação. A instabilidade também recruta os músculos 

estabilizadores da coluna vertebral também conhecidos como “core”, e os estabilizadores e 

neutralizadores do joelho, tornozelo e quadril; 

• O desenvolvimento dos padrões de movimentos primários:  

O cérebro regista padrões de movimento que possam ser facilmente acedidos e modificados 

quando executamos movimentos idênticos. O TF baseia-se em oito movimentos considerados 

primários para a sobrevivência humana e para performance desportiva, são eles: agachar, 

avançar, baixar, puxar, empurrar, girar, saltar e levantar. O TF tem nesses movimentos a sua 

“matéria-prima”, procurando adaptá-los à especificidade da atividade-alvo (Délia, 2005).  
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• O desenvolvimento dos fundamentos de movimentos básicos: existem três tipos principais 

de movimentos básicos (Délia, 2005): 

 1. Habilidades locomotoras (que movem o corpo de um lugar para o outro: andar, correr, 

saltar)  

2. Habilidades não-locomotoras ou de estabilidade (que envolvem pouco ou nenhum 

movimento da base de apoio: virar, torcer, balançar, equilibrar) 

3. Habilidades de manipulação e propulsão (que focam o controlo de objetos usando 

basicamente as mãos e os pés; podem ser propulsores, como arremessar e chutar, ou 

recetores, como agarrar)   

 

• O desenvolvimento da consciência corporal: melhoria do conhecimento que o indivíduo 

possui das partes do próprio corpo e da sua capacidade de movimento. O TF desenvolve vários 

aspetos da consciência corporal; 

 

O desenvolvimento das habilidades biomotoras fundamentais: da força, do equilíbrio, da 

resistência, da coordenação, da flexibilidade e da velocidade é imprescindível.   

 

• A melhoria da postura: fator determinante no equilíbrio e na qualidade de movimento, o TF 

exercita tanto a postura estática (posição em que o movimento começa e termina) quanto a 

postura dinâmica (capacidade do corpo manter o eixo de rotação durante todo o movimento). 

 

• O uso de atividades com os pés no chão: uma das caraterísticas mais importantes do TF é 

o uso de exercícios que começam com os pés ou as mãos aplicando força contra o chão 

(movimentos de cadeia cinética fechada). Esses exercícios são mais parecidos com os 

movimentos que executamos nos desportos e nas atividades diárias, possibilitando a aplicação de 

uma força maior do que nos exercícios de cadeia aberta, trabalhando todo o sistema 

neuromuscular e a habilidade do corpo de estabilizar as articulações ao longo do movimento.  

 

• Os exercícios multiarticulares: o TF trabalha com exercícios multiarticulares, desenvolvendo 

tanto a capacidade de estabilização quanto as coordenações inter e intramusculares  
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• Os exercícios multiplanares: os desportos e as atividades diárias envolvem movimentos 

das articulações nos três planos: sagital, coronal/frontal, transversal. Ao utilizar exercícios com os 

pés no chão e movimentos multiarticulares, o treino funcional trabalha o corpo nos três planos. 

 

• O desenvolvimento da sinergia muscular: esta ocorre quando vários músculos trabalham 

em conjunto para conseguir uma ação coordenada. 
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2.4 - ATIVIDADE FÍSICA FUNCIONAL EM SUSPENSÃO DESENVOLVIDA NO MEIO 
TERRESTRE - TRX 

 
2.4.1 - Origens do treino em Suspensão 
 

O treino de força utilizando um peso corporal suspenso surgiu há mais de 150 anos. Gerações de 

acrobatas e ginastas usaram o método nas suas preparações. No entanto, com a mudança para o 

treino isolado nas décadas de 60 e 70, o treino suspenso desapareceu. 

 

Em armazéns de cais, esconderijos urbanos, navios e submarinos, Randy Hetrick, fundador da 

Fitness Anywhere, e seus colegas dos Navy SEAL precisavam de se manter em forma física 

durante as suas missões. Mas as circunstâncias muitas vezes deixavam os SEALs sem 

equipamentos de preparação física tradicionais e com um espaço de treino muito limitado. O TRX 

Suspension Trainer foi desenvolvido para resolver esse problema. Começou por ser composto por 

alguns metros de cintos de paraquedas costurados à mão, juntamente com ferramentas de 

reparação de barcos de borracha. Nas semanas e meses após a criação do TRX, Hetrick e os 

seus companheiros SEAL rapidamente desenvolveram um grande número de exercícios com o 

peso corporal, especificamente concebidos para este equipamento de treino. Em pouco tempo, 

Hetrick e os seus colegas tinham a base sobre a qual surgiria uma categoria inteiramente nova e 

original de exercício funcional: “Treino de suspensão” 

 

 

 

 

2.4.2 - Princípios do treino em Suspensão 
 

Segundo O TRX Suspension Training o Treino em Suspensão está baseado nos princípios do 

treino funcional. Os movimentos são integrados e o sistema nervoso central é responsável por 

coordenar os músculos em ações conjuntas com a finalidade de produzir movimentos específicos. 

Passamos a apresentar alguns dos pontos-chave deste tipo de treino (www.trxtraining.com) 
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• Aspetos neurológicos do treino funcional: a essência do treino está baseada na melhoria 

dos aspetos neurológicos que afetam a capacidade funcional do corpo por meio de exercícios que 

desafiam o sistema nervoso, estimulando a sua adaptação; 

 

• Controle Motor: a propriocepção é um mecanismo essencial para a estabilidade articular e 

controle neuromuscular. Por conta dos seus impulsos sensoriais indiretamente produzirem e 

controlarem as respostas motoras, o mecanismo mantém o equilíbrio e a estabilidade. Ex: 

caminhar é uma atividade que realizamos sem a necessidade de observarmos nossos pés. E, 

mesmo assim, conseguimos fazê-la com muita eficiência; 

 

• Aspetos Biomecânicos do Treino Funcional: este conhecimento faz com que o profissional 

tenha a capacidade de prescrever exercícios e consiga perceber as suas progressões dentro de 

uma estrutura segura de atividades; 

• Planos e eixos; 

• Nível de estabilidade do corpo humano; 

• Base de Suporte; 

• Base de suporte intermediária; 

• Centro de gravidade do corpo; 

• Core Training. 

 

2.4.3 - Benefícios do Treino em Suspensão 
 

O treino de suspensão oferece aos participantes um conjunto de vantagens quando comparados 

com um protocolo puro de treino de força convencional. Todos os exercícios do “Treino de 

suspensão” solicitam, ao mesmo tempo, força e melhoram a mobilidade, o equilíbrio e a 

estabilidade central, necessários para o desporto como para as tarefas do dia-a-dia. 

 

Os benefícios do treino de suspensão não se estendem apenas a atletas de elite; eles são 

relevantes para qualquer um que procure um método para aumentar a sua preparação física com 

segurança e rapidez. Os personal trainers rapidamente adotaram o Treino de Suspensão e as 

aulas de treino em grupo TRX são cada vez mais populares nos ginásios espalhados pelo país. 

Os instrutores das celebridades estão a incorporar o Treino de suspensão nas rotinas das suas 
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estrelas de Hollywood, com bons resultados. Os programas de bem-estar sénior adotaram o TRX 

porque permite aos idosos movimentarem-se com liberdade, sem risco de queda. Os 

fisioterapeutas estão a usar o TRX para reabilitar pacientes em centros de saúde hospitalares, 

clínicas de medicina desportiva e consultórios de quiropraxia. Há testes clínicos em andamento 

para definir os melhores protocolos de tratamento para diversos problemas ortopédicos e lesões 

desportivas comuns. 

 

A grande variedade de exercícios dá ao Treino de suspensão eficiência e versatilidade, e a 

grande mais valia é o facto da prescrição de exercício poder ser adaptada em função da idade, do 

sexo e do nível de preparação física do utilizador. 

 

O TRX pode ser usado praticamente em todo o lado, daí a sua designação de fitness anyhwere. 

Todos os exercícios podem ser modificados para criar programas de treino personalizado. As 

aulas e a aplicação prática abrangente, permitem que os profissionais de saúde, treinadores, 

personal trainers adequem programas para uma ampla variedade de clientes. 

 

Para Ruberti (2012), a técnica é capaz de aumentar a performance e diminuir os riscos de lesão, 

melhorar o equilíbrio e a estabilidade articular, aperfeiçoar a coordenação, aumentar o 

metabolismo e promover benefícios no "centro de força" (musculatura profunda, estabilizadora do 

abdómen e soalho pélvico) 

 

Como referimos as atividades em meio aquático tendem a seguir as tendências do treino em 

ambiente natural. Daí ter nascido a perspetiva do treino em suspensão no meio aquático. 
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2.5 - FITNESS AQUÁTICO 
 
2.5.1 - Alterações fisiológicas no Meio Aquático  
 

O organismo humano pode, na sua essência, ser considerado como uma complexa sociedade de 

células de tipos muito diversos e que estão associadas e interrelacionadas estrutural e 

funcionalmente numa enorme variedade de meios, com a finalidade de executar as funções 

indispensáveis para que o organismo sobreviva como um todo. 

 

A água é um meio ambiente diferente do ar em vários aspetos. No entanto, o homem, que está 

adaptado ao ar, insiste em entrar neste ambiente estranho para o trabalho, recreação, higiene e 

terapia.  

 

Estas atividades frequentemente envolvem exercício, pode-se esperar que o exercício físico 

aquático produza reações fisiológicas diferentes do que se passa em meio terrestre, devido tanto 

ao efeito hidrostático nos sistemas cardiorrespiratórios como a sua capacidade de intensificar a 

perda de calor. 

 

2.5.2 - Modificações na FC com o Corpo Imerso na Água 
 
Hamer & Morton (1990) estudaram 20 homens sedentários, com idades entre 18 e 30 anos e 

encontraram FC submáximas e máximas significativamente mais baixas na corrida em água rasa - 

90 cm - do que na corrida na passadeira. A redução observada na FC foi na variação de 6 a 12 

bpm. Segundo os autores a significativa redução da FC nas cargas máximas é porque durante a 

corrida na água, os indivíduos exercitam-se com menos força cardiovascular. Isto poderia ser 

devido a uma eficiência maior do coração como uma bomba, associada a um aumento no volume 

de batimentos e FC diminuídas.  

 

Já Whitley & Schoene (1987), ao compararem as respostas de FC da caminhada na água versus 

passadeira, em 4 velocidades diferentes, analisaram 12 voluntários universitários do sexo 

feminino, não encontraram diferenças significativas entre as FC de repouso, mas as frequências 

cardíacas da caminhada na água foram significativamente mais altas que as respostas da 
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caminhada na passadeira.  

 

Segundo os autores, os resultados deste estudo sustentam a hipótese que as FC durante a 

caminhada na água seriam significativamente mais elevadas. 

 

Constatamos que os efeitos do treino na água apresenta controvérsia relativamente à FC, no 

entanto, é sobre a funcionalidade que nos interessa falar, atendendo a que a proposta que 

pretendemos levar a cabo.  

 

2.5.3 - Principais Modalidades Fitness desenvolvidas no meio aquático  
 

2.5.3.1 - Hidroginástica 
 

Com o advento da Ginástica Aeróbica (GA) aparece, na década de 80 a Hidroginástica, que 

pretende recrear a realidade da GA em meio aquático. 

 

A hidroginástica começou a ser desenvolvida no início do século nos SPA’S da Inglaterra e há 30 

anos atrás e foi levada para os Estados Unidos da América pela Associação Cristã da Mocidade 

(ACM). É hoje uma atividade muito divulgada e desenvolvida, principalmente nos Estados Unidos, 

Brasil, Japão e Alemanha. No Brasil, ela está bastante difundida na região sul e sudeste. Sendo 

praticada principalmente por mulheres. 

 

A hidroginástica é uma forma alternativa de trabalhar a condição física, e é constituída por 

exercícios aquáticos específicos, baseados no aproveitamento da resistência da água como 

sobrecarga. Segundo Koszuta (1989), estes exercícios facilitam o movimento, melhoram a 

condição física e treinam a força muscular com menor impacto articular. Os exercícios são 

realizados de maneira agradável e recreativa. 

 

Grimes & Krasevec (2002) ressaltam que a hidroginástica pode ser considerada como uma 

atividade física onde se junta o trabalho de força com o aeróbico. Citam ainda como vantagens da 

hidroginástica a melhoria da resistência aeróbica, da resistência muscular localizada, da 

38 
 



flexibilidade, diminuição da gordura corporal e da frequência cardíaca de repouso e apresenta um 

risco menor de lesões articulares. 

 

2.5.4 - Treino Funcional Aquático  
 

As atividades aquáticas tendem a seguir as tendências das modalidades que são realizadas em 

meio natural e uma das tendências atuais do fitness é o treino funcional (TF).  

 

A funcionalidade está presente em todos os momentos da evolução humana. O homem sempre 

precisou desempenhar com eficiência as tarefas do dia-a-dia, garantindo assim a sobrevivência 

em situações muitas vezes adversas. Com a evolução tecnológica, a facilidade e o conforto para 

a realização de ações que antes eram essencialmente físicas tornaram o homem menos funcional, 

Campos &Neto (2004).  

 

A independência funcional requer força muscular, equilíbrio, resistência cardiovascular e também 

motivação. Costuma-se afirmar que a deterioração dessas capacidades é inevitável com o 

envelhecimento. Mas, está claro que muita dessa deterioração pode ser atribuída ao desuso, que é 

uma consequência do sedentarismo, Faria ( 2003).  

 

Neto & Parca (2006) afirmam que a atividade física voluntária começa a declinar depois da 

maturidade, pois existe a necessidade de eliminar, de todas as formas, o stresse da vida, 

incluindo o esforço muscular.  

 

Somado a isso, a capacidade funcional declina com a idade a partir dos 30 anos e de acordo com 

o estilo de vida, fazendo com que diversas valências físicas sofram uma redução do seu 

potencial. Apesar de todas as capacidades fisiológicas declinarem em geral, nem todas ocorrem 

no mesmo ritmo. 

 

Um estudo realizado por Raso (2002) com mulheres adultas acima de 47 anos, correlacionou a 

perda da funcionalidade nos gestos e movimentos corporais do dia-a-dia, com o aumento da 

adiposidade corporal total e as suas atribuições (central e periférica), explicando 30% da limitação 

na performance em testes de capacidade funcional.  
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Segundo Campos & Neto (2004) a prática de exercícios que possam manter ou  recuperar  a  

capacidade  funcional  é  fundamental  para  todo  ser humano, independente da fase da vida em 

que este se encontra.  

 

Para que um indivíduo possua total autonomia de movimentos, ele deve possuir amplitude de 

movimento, mobilidade articular, força e resistência muscular, bem como a habilidade de 

coordenar o movimento, alinhar o corpo e reagir quando o peso ou parte do corpo se desloca 

numa variedade de planos (Délia, 2005)).  

 

Os referidos autores referem que o aparecimento do TF “desaguou” em três pontos fundamentais: 

• O maior volume de informação que o praticante de atividade física recebe hoje em dia, 

torna-o mais exigente em relação ao treino que recebe e faz com que procure não só uma boa 

forma física e um ganho de saúde, mas também uma melhor performance nas atividades que 

desenvolve, sejam elas de lazer ou profissionais;  

•  A mudança do padrão estético vigente, com o ideal de boa forma física representado pelos 

fisioculturistas foi substituído pelo físico dos atletas de elite, que aliam boa forma física à 

performance; 

• A estagnação do modelo de atividade física que academias, clubes e escolas apresentam, 

incluindo-se a necessidade do profissional que atua nessa área de possuir mais ferramentas para 

garantir a retenção de seus alunos e assegurar melhores resultados para os seus atletas. 

 

De acordo com Campos & Neto (2004) a essência do treino funcional está na melhoria dos 

aspetos neurológicos que afetam a capacidade funcional do corpo humano, através de exercícios 

que desafiam os diversos componentes do sistema  neuromuscular  e,  por  isso,  estimulam  sua 

adaptação.  
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2.6 - NOVA PERSPETIVA DE ATIVIDADE FUNCIONAL AQUÁTICA EM SUSPENSÃO 

 

2.6.1 - O AquaRX 

Seguindo as tendências do fitness, TF, as orientações dadas pelos nossos clientes transpusemos 

o treino em suspensão para o meio líquido. 

 

O AquaRX apresenta-se como uma nova perspetiva de Treino Funcional em meio Aquático; um 

instrumento fixo, que serve para fazer exercício físico em suspensão, executado com o peso do 

próprio corpo, aplicável com o respetivo ajuste em altura a Piscinas de diversas profundidades.  

 

Este aparelho tem um adaptador para caleira finlandesa, e é configurável para a realização de 

uma multiplicidade de movimentos.  

 

Pensamos que é, especialmente aplicável a um universo populacional do tipo idoso, obeso ou a 

em fase de reabilitação - pós-traumática.    

 

O suporte é composto por uma base, que é formada por um troço tubular de secção quadrada ou 

retangular “consoante a zona de fixação”, uma guia central, que recebe e serve de fixação à 

coluna, duas barras transversais, que servem para dar estabilidade às paredes laterais do troço 

tubular, quatro porcas soldadas ao troço tubular para receção dos quatro parafusos de orelhas 

para fixação da base às paredes da caleira da Piscina. 

 

A coluna, que é formada por um tubo redondo e uma alça onde se fixa o mosquetão da âncora de 

suspensão, composto por laços intermédios de ancoragem, para receber o mosquetão principal 

do laço equalizador, que recebe um laço de segurança, acoplado à fita principal, elemento 

alongado, equidistante do laço equalizador, com duas pegas, tubulares nas extremidades. 
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….  

Figura 7 - AquaRX 

 

2.6.1.1 - Postura - contração do core, mantendo a coluna vertebral em posição neutra; 

2.6.1.2 - Tensão - As fitas do aparelho devem estar em permanente tensão durante a realização 

dos exercícios.  

2.6.1.3 - Modo de uso  

Este aparelho pode ser utilizado de forma bilateral ou unilateralmente: 

Bilateral 

Na configuração bilateral o utilizador usa o aparelho em dois apoios  

Unilateral  

Para certos exercícios pode ser preferível configurar o AquaRX para uma utilização unilateral. No 

início pode parecer complicado, após algum tempo de prática, devemos estar aptos a configurar o 

aparelho em menos de cinco segundos durante um exercício, sendo importante praticar este 

procedimento antes do início do exercício. Esta configuração vai incrementar a estabilização do 

core, potenciando os exercícios rotacionais unilaterais. 

2.6.1.4 - Variação de Intensidade do Exercício 

O AquaRX permite um conjunto de progressões incluindo variações na resistência, redução da 

estabilidade ou uma combinação das duas para incrementar a intensidade. Depois do movimento 

estar “dominado” podemos aumentar a dificuldade de execução com a variação da angulação do 
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corpo em relação ao solo (elevando a resistência), diminuindo a base de suporte (reduzindo a 

estabilidade) ou deslocando o nosso corpo para longe do ponto neutro, aumentando a resistência. 

Intensidade = Resistência + Estabilidade 

Há dois métodos primários para ajustar a dificuldade do exercício no AquaRX: 

1. Alterar o ângulo corporal  

2. Alterar o tamanho e posição da base de suporte  

Imaginemos a realização e um Chest Press num determinado angulo corporal. Antes de 

movimentar o corpo para um angulo maior para aumentar a resistência do exercício, é preferível 

realizar o movimento apenas num apoio dos MI ou realizar o movimento apenas com um membro 

superior. Estas progressões horizontais requerem uma enorme estabilização do core, com um 

grau de dificuldade superior à alteração do ângulo corporal. Depois de aumentar a estabilização 

do core, o nível de capacidade e resistência também aumentam. 
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III - MATERIAL E MÉTODOS 

Neste capítulo pretendemos apresentar a amostra e os procedimentos escolhidos para o estudo, 

sendo que, previamente propusemo-nos avaliar a satisfação dos clientes relativamente ao serviço 

prestado, despistando assim desta forma os aspetos menos positivos. 

 
3.1 - Avaliação da satisfação dos clientes  

A satisfação dos clientes com o serviço prestado é de importância crucial para a sua manutenção 

e logo para a continuidade e sucesso de qualquer negócio. Hoje em dia é do senso comum que 

não basta satisfazer as expectativas do cliente, é preciso motivá-lo constantemente. 

A medição e monitorização da satisfação dos clientes têm particular relevância na identificação 

das áreas a desenvolver e /ou a manter quanto à forma como as organizações disponibilizam os 

seus produtos e serviços. 

 

Nesse sentido durante o mês de Junho 2013 foi passado um questionário de avaliação da 

satisfação a 358 clientes. 

 
Piscinas 

Municipais 

Clientes 

singulares 

Piscinas 

Municipais 

Aluguer a 

entidades 

325 33 

      

      Quadro 3 - Caracterização da amostra 
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Apresentamos o quadro síntese da análise estatística efetuada: 

 

 

Questões / Piscinas 

G
ui

fõ
es

 

M
at

os
in

h
os

 

Le
ça

 d
o 

B
al

io
 

Pe
ra

fit
a 

Sr
.ª 

H
or

a 

S.
 

M
am

ed
e 

In
fe

st
a 

C
us

tó
ia

s 

To
ta

l 
Pi

sc
in

as
 

Apresentação e imagem 84% 82% 83% 81% 80% 82% 81% 82% 

Horários de funcionamento (abertura e fecho) 82% 86% 81% 82% 83% 85% 85% 84% 

Higiene e limpeza 85% 78% 84% 77% 80% 83% 81% 81% 

Eficiência tratamento das reclamações 80% 82% 78% 75% 98% 82% 75% 80% 

Simpatia dos colaboradores 89% 98% 94% 89% 88% 94% 94% 92% 

Tempo de espera 85% 90% 88% 82% 84% 88% 87% 86% 

Apresentação dos colaboradores 86% 92% 89% 85% 86% 89% 90% 88% 

Quantidade de produtos/serviços oferecidos 82% 84% 80% 80% 79% 85% 83% 82% 

Diversidade serviços oferecidos 80% 85% 75% 80% 81% 85% 82% 81% 

Assiduidade e pontualidade do professor 94% 92% 94% 91% 91% 96% 93% 93% 

Competências técnicas 89% 88% 92% 86% 90% 94% 90% 90% 

Empatia professor/aluno 90% 84% 90% 89% 92% 94% 92% 91% 

Diversidade Materiais utilizados 83% 80% 75% 82% 81% 89% 83% 79% 

Originalidade das aulas 83% 83% 83% 82% 85% 89% 83% 78% 

Adequação dos horários 80% 86% 85% 81% 85% 87% 83% 83% 

 

Quadro 4 - Análise estatística 
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Assiduidade e pontualidade do professor 

 

93% 

 

Competências técnicas 

 

90% 

 

Empatia professor/aluno 

 

91% 

 

Diversidade Materiais utilizados 

 

79% 

 

Originalidade das aulas 

 

78% 

 

Quadro 5 - Síntese da análise estatística 

Temos como aspetos mais positivos: 

• Assiduidade e pontualidade o professor - 93%  

• Empatia professor/aluno - 91% 

Temos como aspetos mais negativos: 

• Diversidade materiais utilizados - 79% 

• Originalidade das aulas - 78% 

 
3.2 - Estudo Piloto 

O estudo piloto realizado teve como objetivo averiguar a opinião dos clientes, percecionar o grau 

de dificuldade de execução de movimentos (água e terra) e potenciais problemas, para que sejam 

resolvidos antes da possível implementação da atividade  - AquaRX - nas nossas Piscinas.  

Analisamos também a disponibilidade manifestada pelos clientes para uma eventual participação 

em aulas de grupo nas Piscinas Municipais do Concelho.  
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3.3 - Metodologia 

3.3.1 - Amostra 

Para esta amostra foram recrutados 30 clientes adultos de ambos os sexos, da Piscina Municipal 

de Custóias. Todos os elementos possuíam no mínimo um mês de experiencia na prática de 

atividades aquáticas (duas sessões semanais).     

Antes da participação e preenchimento do consentimento informado, todos os riscos e benefícios 

do estudo foram explicados detalhadamente. As estatísticas descritivas da amostra estão 

apresentadas no Quadro 5.  

Todos os procedimentos utilizados respeitam as normas internacionais de experimentação com 

humanos (Declaração de Helsínquia de 1975). 

Amostra Elementos 
Média Idades 

(anos) 

Média Prática Atividades 

Aquáticas (anos) 

Total 30 60,8±3,2 8,0±2,3 

Masculino  

33,33% 
10 66,6±3,4 8,1±2,1 

Feminino 

66,66% 
20 57,9±2,7 7,9±2,6 

 

Quadro 6 – Características dos participantes do estudo 

3.4 - Procedimentos 

Elaboramos um questionário onde pretendemos perceber o grau de conhecimento do Treino em 

Suspensão por parte dos nossos clientes bem como a perceção do grau de dificuldade na 

execução de dois movimentos específicos: agachamento (realizado com dois apoios e um apoio) 

e chest press.  

Cada participante completou o protocolo experimental, 1º na água (90 cm de profundidade) e 

depois em terra, movimentos pré-determinados conforme o estabelecido; foi realizado em cada 
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uma das estações um número máximo de repetições confortáveis tendo o aparelho sido fixado em 

ambos os locais - água e terra - a 2m20 do solo. 

Ordem exercícios/ 

Meio 

1º Agachamento 90º 

com dois apoios 
2º Chest Press 

3º Agachamento 90º 

com um apoio 

1º Aquático 
Nº máximo repetições 

confortáveis 

Nº máximo repetições 

confortáveis 

Nº máximo repetições 

confortáveis 

2º Terrestre 
Nº máximo repetições 

confortáveis 

Nº máximo repetições 

confortáveis 

Nº máximo repetições 

confortáveis 

 

Quadro 7 – Protocolo Experimental – movimentos realizados 

 

A monitorização da intensidade durante a execução dos exercícios propostos foi realizada com 

base na escala de Borg de perceção subjetiva do esforço (PSE); é uma escala que reflete a 

interação das respostas fisiológicas com a perceção psicológica, com o objetivo de poder 

classificar um determinado esforço.  

A escala de PSE tem sido utilizada para medir a perceção de esforço, tensão muscular, 

desconforto, e fadiga no treino. A perceção do esforço físico é um parâmetro subjetivo que 

considera informações provenientes do meio intrínseco e extrínseco. Quanto maior a frequência 

destes sinais, maior é a intensidade da perceção física do esforço. 
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IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a realização de todos os exercícios cada participante respondeu a 4 questões: 

Questão número 1: pretendíamos avaliar se os clientes conheciam o conceito de Treino em 

Suspensão.  

Nas respostas que obtivemos apenas 20% da amostra demonstrou conhecer o conceito enquanto os 

restantes 80% responderam negativamente à pergunta. 

Dos 20% que conheciam o conceito, 66% pertencem ao sexo feminino e 33% ao sexo masculino. As 

respostas refletem, uma amostra com uma média de idades de 60 anos, com hábitos de prática 

física no Meio Aquático de vários anos, 8 em média, - apenas 10% dos inquiridos participam em 

atividades Fitness fora da Piscina. O TRX é para a maioria um conceito novo e a sua prática 

dentro de água ainda mais. Na literatura não foram encontrados estudos nesta área. 

A questão número 2: pretendíamos avaliar numa escala de 0 a 10, em que 0 corresponde a 

muito fácil e 10 muito difícil, qual a perceção global dos clientes em relação à dificuldade de 

execução dos movimentos em meio aquático e terrestre. Os valores da amostra global revelou-

nos que os clientes acham mais complexa a execução dos movimentos em terra (PSE: 6,9) do 

que na água (PSE: 3,6). Fazendo a respetiva análise em função do sexo constatamos uma 

tendência idêntica; o sexo feminino revelou valores relativamente mas mais elevados (PSE: 7,3) 

contra (PSE: 3,7) respetivamente - do que o masculino (PSE: 6,2) e (PSE: 3,4). 
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Gráfico 4 – Perceção global da dificuldade de execução TRX/AquaRX 

O meio aquático é um ambiente específico oferece sensações únicas de prazer corporal e de 

interacção com o meio externo. Esta interacção influencia directamente a maneira de 

funcionamento interno do próprio corpo. Desde a dinâmica do movimento ao contacto directo da 

água com a pele, o meio aquático proporciona interacções muito características e que de outra 

forma são impossíveis de experienciar. Para melhor perceber o corpo em interacção com a água 

interessa conhecer as suas propriedades e a forma como influenciam a dinâmica dos objectos.  

 

A água é um fluido, e como tal apresentam características próprias que influenciam a tonicidade, 

a mobilidade e o equilíbrio do corpo. Se um corpo está imerso em água existem forças a actuarem 

sobre ele que no meio terrestre são inexistentes, Matias (2001). Se neste apenas existe a força da 

gravidade, no meio aquático há também a influência da força de impulsão - força que um fluido 

exerce sobre um corpo, que esteja total ou parcialmente imerso nele, no sentido vertical 

direccionada de baixo para cima, Matias (2001) - que leva a que o controlo postural tenha de ser 

realizado de forma diferente do que é necessário em terra, Becker (1992). 

Pensamos que o treino em suspensão, particularmente quando realizado por pessoas com idade 

avançada coloca várias dificuldades de execução dos exercícios. Os elementos constituintes da 

amostra apresentavam várias patologias nos membros inferiores que vieram agudizar problemas 

de equilíbrio, bem como, más posturas na execução dos exercícios fora de água. 

Como seria de esperar, o sexo masculino apresentou níveis de força (número de repetições) fora 

de água, mais elevados do que o sexo feminino. Dentro de água a diferença verificada entre 

ambos os sexos é menor já que, as exigências ao nível da força são amenizadas pela diminuição 

do peso corporal.  

Vários autores referem que a pressão hidrostática auxilia na diminuição da descarga de peso 

sobre os membros inferiores, Caromano (2002) e os exercícios no meio aquático estimulam o 

relaxamento, melhoram a amplitude de movimento, a força e auxiliam na recuperação das 

lesões Biasoli (2006).  

A perda progressiva da força muscular é evidenciada essencialmente após os 50 anos, 3 a 4% 

por ano, Larson et al. (1978). Porém o declínio da capacidade funcional não acontece da 

mesma forma em todos os músculos, os músculos dos membros inferiores perdem mais 
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rapidamente a força do que os dos membros superiores, Marques (1996). 

 

Segundo, Becker & Cole (2000) a frequência cardíaca no meio líquido altera-se 

proporcionalmente à intensidade do exercício e temperatura da água, permanecendo, porém 

menor que nos exercícios realizados no solo; a sensação de esforço por parte dos executantes é 

por isso menor no meio aquático. 

Entendemos que a aplicação do treino em suspensão ao meio aquático pode trazer vantagens aos 

praticantes nomeadamente ao público com mais idade, já que poderá com o aumento do número 

de repetições realizadas durante os exercícios, incrementando os seus níveis de força. 

 

Gráfico 5 – Média de repetições realizadas por ambos os sexos dentro e fora de água 

(Agachamento a 90º com dois apoios; Chest press; Agachamento a 90º com um apoio) 

 

Questão número 3: pretendemos avaliar o grau de dificuldade de execução dos três 

movimentos no meio terrestre e aquático: 

- Agachamento a 90º com dois apoios 

Os resultados sugerem que a maior dificuldade é sentida no meio terrestre - (PSE: 5,7; 3,6) no 

meio aquático. O público feminino revelou valores de (PSE: 5,8 e 3,6) e o masculino (PSE: 5,7 e 

3,6) 
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- Chest press 

A tendência é a mesma que no Agachamento – (PSE:6,4; 3,6) no meio aquático. O público 

feminino revelou valores de (PSE:6,8 e 3,7) e o masculino (PSE:5,8 e 3,5) 

- Agachamento a 90º com um apoio 

A tendência mantêm-se idêntica aos dois primeiros (PSE:6,6; 4,1) no meio aquático. O público 

feminino revelou valores de (PSE:6,8 e 4,1) e o masculino (PSE:6,4 e 4,1) 

 

Gráfico 6 - Perceção da dificuldade de execução Agachamento 2 apoios/Chest 

Press/Agachamento 1 com apoio – Ambos os sexos 

Os exercícios realizados com dois apoios, Agachamento a 90º e Chest Press, obtiveram uma 

PSE inferior ao agachamento unilateral, no meio terreste e líquido. O equilíbrio consiste em 

manter o centro de gravidade (CG) dentro de uma base de suporte que proporcione maior 

estabilidade nos segmentos corporais, durante situações estáticas e dinâmicas, é uma condição 

em que o corpo está minimamente estável Campion (2000). O corpo estável em ambiente 

terrestre é um corpo estável diferente em ambiente aquático. Os problemas de equilíbrio 

aparecem porque o corpo humano não é perfeitamente simétrico. Para as pessoas que não 

possuem deficiências, essa assimetria é pequena e o equilíbrio e a estabilidade são prontamente 

adquiridos. 

Na realização dos exercícios de forma unilateral, o corpo necessariamente faz mais ajustes em 

relação aos dois apoios, devido à maior dificuldade na estabilização pelo deslocamento do corpo 

em relação ao peso. Assim, quanto menos habitual a postura adotada e menor a área para 

realização de exercícios, maiores serão os esforços para controlar a estabilidade corporal 
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,Monteiro ; Evangelista ( 2010).  

 

O corpo deve ser hábil para responder às mudanças do seu CG impostas voluntária e 

involuntariamente Faria et al. (2003) por isso julgamos que a aplicação do treino em suspensão ao 

meio aquático pode contribuir para uma melhoria da capacidade funcional dos praticantes 

nomeadamente participantes com uma idade mais avançada e portadores de patologias. 

 

Questão número 4. Pretendemos perceber o interesse para participar numa atividade física em 

suspensão, no meio aquático e terrestre. 

Nesta questão obtivemos os valores globais de 7,5 e 5,0. No sexo masculino 7,5 e 5,9; o no 

feminino 7,5 e 4,5. 

Obtivemos valores idênticos em ambos os sexos relativamente ao meio Aquático o que para nós 

foi surpreendente. Estávamos à espera de valores superiores no sexo feminino relativamente ao 

masculino já que tínhamos a perceção que a atividade se dirigia mais a um público que apresenta 

naturalmente menos força”. Constatamos que a atividade pode ser proposta a ambos os sexos e 

irá ser bem recebida. 

 

 

Gráfico 7 - Interesse em participar numa atividade coletiva em suspensão, Terra e Água 
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As diferenças entre terra e água podem ser explicadas pelo facto de a amostra ter hábitos de 

prática no meio líquido, o que poderá condicionar as respostas. Seria importante avaliar uma 

amostra de praticantes habituais de atividades fitness no meio terrestre. 
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V - CONCLUSÕES 

 

Parece-nos que é possível a introdução de uma Atividade Física Funcional em Suspensão realizada 

no meio aquático nas Piscinas Municipais do Concelho de Matosinhos, já que o interesse 

demonstrado foi bastante elevado, 7,4 contra 4,9 no meio terrestre.  

 

A nossa revelou que o exercício físico em suspensão apresenta maiores dificuldades de realização 

no meio terrestre. O sexo feminino apresentou sempre valores mais elevados podendo tal situação 

estar relacionada com níveis inferiores de força. 

 

Percebemos pelos resultados obtidos no estudo piloto que o exercício físico em suspensão 

executado na água - desconhecido pela maioria da mostra - pode possibilitar a todos, 

particularmente à população mais idosa, a realização de movimentos de uma forma acessível, 

com segurança, onde o peso do próprio corpo não é um obstáculo à realização do mesmo, na 

medida em que o peso corporal é diminuído até 80% graças à força de impulsão; melhora o 

equilíbrio do executante, flexibilidade e estabilidade central; para além do efeito massajador do 

meio líquido, ausência de sobrecarga tendinosa e articular.  

 

Facilidade na execução dos movimentos, melhoria da postura e vontade em participar numa nova 

atividade são “alavancas” que detetamos no contacto direto com os clientes. 

 

A realização de um estudo comparativo - entre a força de reação no solo em meio terrestre e 

aquático, onde serão testadas duas alturas da água ou profundidade: 90cm e 1m20, na execução 

de, por exemplo, um agachamento e chest press - pode trazer novas perspetivas e informações 

para a criação de um programa de Atividade Aquática Funcional Aquático. 
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Anexos 

QUESTIONÁRIO 

Designação do Estudo: Perceção da motivação para a prática de exercício Físico em Suspensão no meio Aquático 

Objetivo: obtenção do grau de Mestre em Atividade Física e Saúde, apresentado à Faculdade de Desporto da 
Universidade de Desporto 

 

Cliente nº 
Nome  
Idade  
Sexo: M☐ F☐ 
Número de anos de prática de atividades aquáticas  
Motivo pelo qual pratica exercício na água 
 
Pratica alguma modalidade Fitness em terra ? S     N  Qual ? 
 
Qual gosta mais?                                           Porquê? 
 
Data 
Local 

 

QUESTÕES 

1 - Conhece o conceito de Treino em Suspensão – TRX ?      Sim ☐ Não☐ 

2 - Numa escala de 0 a 10 classifique os aparelhos na sua globalidade em termos de dificuldade  
(0 muito fácil; 10 muito difícil) 
 

TERRA –TRX 

  0   1    2    3    4     5     6     7      8      9     10 

           

 

ÁGUA -AQUARX 

0   1    2    3    4     5     6     7      8      9     10 
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3 - Numa escala de 0 a 10 classifique o grau de dificuldade de execução de cada um dos movimentos (0 muito fácil 
execução;10 muito difícil execução) 

 

Agachamento a 90º  

*Máximo de repetições confortáveis 

TERRA -TRX 

0   1    2    3    4     5     6     7      8      9     10 

           

ÁGUA -AQUARX 

0   1    2    3    4     5     6     7      8      9     10 

           

 

 

 

Chest press 

*Máximo de repetições confortáveis 

 

TERRA -TRX 

0   1    2    3    4     5     6     7      8      9     10 

           

ÁGUA -AQUARX 

0   1    2    3    4     5     6     7      8      9     10 

           

 

Agachamento unilateral a 90º 

*Máximo de repetições confortáveis 

 

TERRA -TRX 

0   1    2    3    4     5     6     7      8      9     10 
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ÁGUA -AQUARX 

0   1    2    3    4     5     6     7      8      9     10 

           

 

4 - Numa escala de 0 a 10 classifique o seu interesse para participar numa atividade coletiva de: (0 nenhum 
interesse; 10 total interesse) 

TERRA -TRX 

0   1    2    3    4     5     6     7      8      9     10 

           

 

ÁGUA -AQUARX 

0   1    2    3    4     5     6     7      8      9     10 

           

 

 

 

Gratos pela sua colaboração, 

 

Emanuel Neves 
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