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RESUMO  

Os equipamentos para a prática de atividade física localizada ao longo da 

praia da cidade de Santos – SP (Estações de Atividade Física - EAF), são utilizadas 

por parte da população,  facilitando o envolvimento com exercícios para  usuários 

com  pouco tempo disponível, moram longe de centros de treinamentos e academias 

ou não possuem recursos financeiros para este tipo de investimento. A literatura 

acadêmica tem demonstrado de forma robusta que a estruturação específica das 

sessões de treinamento individualizadas maximiza os resultados dos envolvidos de 

forma drástica. Portanto, o presente estudo tem por objetivo elaborar e analisar os 

efeitos de um programa de treinamento de força (TF) utilizando as EAF nas variáveis 

antropométricas e neuromusculares de adolescentes estudantes da rede municipal. 

 

INTRODUÇÃO 

A falta do movimento ocasionada pelo mundo moderno e tecnológico vem 

sendo responsável pelo surgimento de um conjunto de doenças e problemas 

relacionados à hipocinesia ou sedentarismo (NOVAES, 2008). Dentre as doenças, 

decorrentes da falta de movimento, estao as dislipidemias, mas especificamente o 

sobrepeso, teve aumento significativo na sua prevalência entre crianças e 

adolescentes nas últimas décadas em países com diferentes estágios de 

desenvolvimento socioeconômico (WANG et al, 2002), portanto iniciativas que 

tentem conter esta crescente devem ser pesquisadas. Recentemente, uma 

excelente alternativa para mudar os hábitos diários e que é capaz promover 

inúmeras adaptações no corpo humano é a prática regular do treinamento de força 

(TF) (PARK et al, 2008). Dentre diversos métodos, existe o Treinamento Resistido 

Manual (TRM), o qual exige o mínimo de equipamento e talvez fosse efetivo quando 

aplicado na educação física básica em escolas (DORGO, 2009). Além disso, vale 

ressaltar que o TF pode oferecer benefícios observáveis na saúde e capacidades 

físicas em geral para crianças e adolescentes, desde que requeridos cuidados na 

execução dos exercícios, na postura adotada, na escolha específica e individual das 

cargas, de forma a evitar que possíveis problemas possam surgir e, principalmente, 

sob supervisão de profissionais qualificados que entendam a singularidade física e 

psicossocial de crianças e adolescentes (FAIGENBAUM et al, 2010). 

Atualmente, cidades como Santos, tem investido em estratégias para 

maximizar a qualidade de vida, e um dos recursos que tem sido explorado é a 



disponibilidade de equipamentos ao longo da orla (EAF), no entanto, ainda faltam 

robustez sore o potencial destes equipamentos cominados ao TRM, principalmente 

em adolescentes   

OBJETIVO 

Elaborar, implementar e analisar os efeitos de um programa de treinamento 

de força em adolescentes utilizando as estações de atividade física afixadas na orla 

da praia na cidade de Santos 

 

METODOLOGIA 

Serão recrutados 30 adolescentes com faixa etária de 13 a 17 anos, 

moradores da cidade de Santos e matriculados regularmente em escolas da rede 

municipal e ou estadual da região. Após a assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido por parte dos seus responsáveis, os jovens deverão responder ao 

IPAQ - versão longa (MATSUDO, 2001), que analisa o nível de atividade física inicial 

do indivíduo. 

O programa constituir-se-á de 12 semanas com frequência de três vezes 

semanais. Os exercícios selecionados para o programa envolverão os principais 

grupamentos musculares e as cargas serão propostas com base em testes de 

cargas máximas para a formulação de intensidades relativas e individualizadas. 

Inicialmente, o programa será organizado com maior quantidade de séries para 

cargas menores, e ao longo do mesmo, o número de repetições deverá ser ajustado 

com base em subtestes. 

Os testes neuromusculares que deverão mensurar os efeitos do programa 

serão: flexão de braço, barra fixa, arremesso de medicine ball, abdômen, 

flexibilidade – banco de wells, salto horizontal, salto vertical e corrida de 50 metros. 

Já os testes que deverão mensurar as medidas antropométricas serão: massa 

corporal (balança), estatura (estadiômetro), IMC, massa magra e gorda 

(circunferências e dobras cutâneas). 

DESENVOLVIMENTO 

 O trabalho teórico se encontra em construção aumentando a quantidade 

específica sobre o tema envolvendo a análise dos efeitos de um programa de TF em 

adolescentes utilizando as EAF afixadas em orla litorânea, enriquecendo o que será 

executado no trabalho como planilhas e planos de aula. 



RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se uma melhora dos participantes em força, flexibilidade e resistência, 

além de uma melhora na composição corporal. Ainda, espera-se que os voluntários 

tenham uma maior aceitação do equipamento, bem como, saibam como maximizar 

seus recursos a fim de auto proverem níveis significativos de atividade física.  
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