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RESUMO 

As praias de Santos permitem uma interação impar entre a natureza e o 

cidadão santista, como consequência torna-se viável a potencialização de uma 

melhor qualidade de vida por meio de diferentes projetos de atividade físicas 

espalhados nos diversos pontos da cidade, entretanto, o ambiente aquático (água do 

mar) ainda é pouco explorado. Desta forma, a associação entre essas atividades 

como, por exemplo, a caminhada, ajustada as necessidades que os indivíduos 

possuem em função da melhora da saúde em aspectos gerais, resultam em 

intrigantes incógnitas, sendo elas: quais seriam os efeitos de um programa de 

treinamento em águas rasas do mar? A magnitude das influências hipoteticamente 

potencializadas é semelhante quando comparada aos benefícios documentados em 

ambientes controlados? Finalmente, se o programa fosse ajustado as necessidades 

dos frequentadores, estes teriam uma opção gratuita e prazerosa como mais um 

recurso para a melhora da qualidade de vida. 

 

INTRODUÇÃO 

 A caminhada é praticada por indivíduos de todas as faixas etárias, podendo 

minimizar riscos de quedas e impactos articulares, maximizar a força nos membros 

inferiores, produzir um gasto calórico significativo e influenciar positivamente os 

sistemas cardiovascular e respiratório (LAWFORD, WALTERS, FERRAR, 2015).  

Uma das estratégias de se obter essas melhoras, segundo Conte (2008), é a prática 

regular de caminhada por três meses, com potencial de diminuir riscos de morte por 

acidentes cardiovasculares, sendo a atividade mais procurada pela terceira idade 

(MARCHINI, 2006). Segundo os autores, entre as razões desta procura estão: 

diminuição dos riscos de sobrecarga aos sistemas articular, ósseo e cardiovascular, 

facilidade de ajuste de intensidades, modificações na composição corporal e 

diminuição de uso de remédios.  

 Os efeitos de diferentes programas de caminhada estão ratificados na 

literatura, entretanto, em grande parte realizado em piscinas, indicando efeitos 

positivos ao sistema musculoesquelético, manutenção de habilidades fundamentais, 

prevenindo osteoporose, sarcopenia, dores lombares e outras disfunções 

(TAVARES & OLIVEIRA,2014). Ainda, ganhos similares de aptidão física quando 

comparado ao exercício na terra (PÖYHÖNEN, SIPILÃ, KESKINEN, HAUTALA, 

SAVOLAINEN & MÄLKIA, 2002) e menor impacto com consequente diminuição dos 



riscos de lesões (BARELA, STOLF & DUARTE, 2006) são encontrados mediante 

caminhadas diárias. 

Por vezes, a indisponibilidade de horários por parte dos praticantes e que, por 

ventura, moram longe de academias ou não possuem recursos financeiros para tal 

investimento, impedem os mesmos de usufruírem o ambiente controlado (piscina). 

Uma alternativa para minimizar esta problemática pode ser a elaboração de 

programas de treinamento fazendo uso das praias. O clima de Santos, favorece a 

prática de diferentes atividades físicas durante o ano, pois o mar calmo e a 

temperatura estável, todavia, há poucos estudos sendo realizados nesse tipo de 

ambiente. 

 

OBJETIVOS 

Mapear o perfil e as magnitudes de tempo e distância percorrida pelos 

caminhantes da orla da praia; elaborar e implementar um programa de caminhada 

aquática que se ajuste as necessidades desta população. 

 

METODOLOGIA  

O projeto terá uma etapa observacional para mapear a frequência e a 

quantidade de caminhantes na praia entre os canais 3 e 4, no horário das 8h às 9h. 

A amostra constituir-se-á de 50 indivíduos, que estarão caminhando na orla da praia 

no horário supracitado, todos voluntários irão responder uma anamnese contendo 10 

questões envolvendo características individuais. Na próxima etapa, será aplicada 

uma bateria de testes antropométricos, composta por: medidas de peso, altura, 

circunferências corporais (cintura, quadril e pescoço) e pressão arterial. Com os 

dados iniciais coletados, será oferecido um programa de caminhada aquática por 3 

meses, na frequência de 3 vezes na semana e 50 minutos por sessão de treino. Os 

exercícios serão compostos de caminhadas em diferentes intensidades e 

profundidades na orla da praia de Santos, sendo quantificadas carga pelo uso de 

tabelas percentuais de tempo máximo, escala de Brennan e frequência cardíaca. As 

intensidades serão estabelecidas de acordo com a periodização proposta.  Após as 

12 semanas de treinamento os resultados nos momentos pré e pós intervenção 

serão comparados, utilizando testes estatísticos que serão escolhidos após a análise 

de normalidade do grupo.  

 



DESENVOLVIMENTO 

Nos meses de agosto a setembro, serão realizados testes pilotos, assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e aumento da complexidade do 

projeto em relação aos desafios corporais. De outubro a abril, serão feitas a segunda 

e terceira coleta e tabulação de dados, com discussão dos resultados baseada na 

revisão bibliográfica em maio e entrega do relatório final e publicação do artigo nos 

meses de junho e julho. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se que a iniciativa consiga detectar e identificar o perfil físico dos 

caminhantes da orla santista e as razões que o levam a este tipo de prática, elaborar 

um programa que possa contribuir na conscientização da caminhada aquática como 

recurso para a promoção de saúde e induzir ajustes físicos e antropométricos nos 

participantes do programa. 
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