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As passagens de ano, marcam tradicionalmente muitas mudanças e desejos para muitas pessoas. 

Seguindo essa linha de pensamento, nada melhor que o início do ano, também para que a AQUA 

MAGAZINE, possa ver a luz do dia, lançando o seu projeto e o seu número um, que se pretende 

inovador, e que acima de tudo, possa ser útil a todos os profissionais que se dedicam diariamente 

ao fitness aquático. Será, sempre, com esse objetivo em mente que todos os colaboradores, se 

dedicarão para poder trazer temas que possam preencher lacunas existentes, entregando 

informação e conhecimento. E, nada melhor que fazer essa entrega diretamente em casa dos 

profissionais de forma fácil e eficaz, através de uma revista digital por correio eletrónico.  

Como equipa, apenas podemos prometer muita dedicação e entrega, com a maior isenção e 

correção possível sobre todos os temas que possam ser abordados. Nada mais nos interessa que 

conhecer e dar a conhecer, aprender e permitir que outros aprendam. Acima de tudo, 

pretendemos que os conteúdos sejam os mais claros possível, no desenvolvimento de uma 

modalidade que tem grande relevância e que é praticada em grande número a nível nacional.  

Ao longo das próximas páginas e edições, centrar-nos-emos, essencialmente, em artigos 

científicos relevantes para aquilo que de facto interessa, ou seja, a parte mais prática das aulas. 

Também teremos artigos de opinião, com profissionais que levam já muitos anos de experiência 

em cais de piscinas e que abordarão aspetos críticos relacionados com o leccionamento de aulas. 

Entrevistas com os melhores formadores do mundo, mitos sobre os exercícios, informação sobre 

materiais e também sobre formações nacionais e internacionais, estarão sempre presentes na 

nossa revista. Para além destas temáticas, serão apresentados estudos e investigações realizadas 

pela equipa de colaboradores que estudarão ao pormenor diversos assuntos, com conteúdos 

inovadores , que não poderão ser conhecidos de outra forma.  

A TODOS, DESEJAMOS UM EXCELENTE 2018  

EDITORIAL  
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A  h i d r o g i n á s t i c a  é 

constituída de movimentos 

aquáticos específicos, que 

s e  b a s e i a m  n o 

a p r o v e i t a m e n t o  d a 

resistência da água como 

sobrecarga (Kruel, Moraes, 

Ávila, & Sampedro,2001). No 

entanto, o planeamento 

dessas aulas deve ser 

realizado com cautela, 

levando em consideração as 

alterações fisiológicas 

proporcionadas pelo meio 

a q u á t i c o  ( A l b e r t o n , 

Coertjens, Figueiredo, & 

Kruel, 2005; Kruel et al., 

2001). Sabe-se que em 

hidroginástica, os diferentes 

movimentos influenciam na 

intensidade de esforço onde 

o grupo muscular envolvido 

é proporcional à intensidade 

imposta (Alberton, Olkoski, 

Pinto, Becker, & Kruel, 2007; 

Moraes, Kruel, Sampedro, & 

Lopes, 2002). Além disso, o 

tempo de execução dos 

diferentes exercícios de 

hidroginástica devem ser de 

2 minutos e 20 segundos, 

para que as variáveis 

fisiológicas entrem em 

steady state (Moraes et al., 

2002). Os estudos que 

analisaram aulas de 

hidroginástica (Alves, Mota, 

Costa, Cunha, & Alves, 2004; 

Eckerson and Anderson, 

1992; Gubiani, Neto, Petroski, 

& Lopes, 2001; Kruel, Posser, 

Alberton, Pinto, & Oliveira, 

2009; Olkoski, Tosset, Wentz, 

& Matheus, 2010; Tsourlou, 

Benik, Dipla, Zafeiridis, & 

Kellis, 2006; Vickery, 

Cureton, & Langstaff, 1983) 

não são  

COMO PLANEAR 

AULAS 

 

Um  a rt ig o ba s t a nt e 

interessante pela riqueza da 

informação que contém. 

Com uma estrutura de aula 

s i m p l e s ,  m a s  b e m 

organizada, é possível 

orientar uma aula com 

grande eficácia quando 

pretendemos que os nossos 

alunos sintam intensidade, 

mas acima de tudo tenham 

e f e i t o s  f i s i o l ó g i c o s 

condizentes com uma 

intensidade de exercitação 

elevada. Entre muitos pontos 

chave que implicam nesse 

objetivo de aula, o que 

sobressai neste artigo, é a 

exercitação continua e 

simultânea dos grandes 

grupos musculares do trem 

superior como do trem 

inferior.  

Olkoski, M.M. et al – 2013 – 

Revista Motricidade, vol. 9, n. 

3, pp. 36-43  

METODOLOGIA 

PARA O 

PLANEAMENTO DE 

AULAS DE 

HIDROGINÁSTICA 
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“Graef e Kruel (2006) afirmam que não há consenso sobre a correlação dessa 

variável (Índice de perceção de esforço) com a FC e com o VO2 durante 

exercícios no meio líquido e que talvez a prescrição do treino a partir do IPE 

não reflita realmente alterações orgânicas eficientes para a melhoria da 

condição física”. 

consistentes quanto à justificativa 

da metodologia utilizada. Apenas 

os trabalhos de Olkoski et 

al. (2010) e de Kruel et al. 

(2009) tiveram cuidado em 

relação ao tempo e ao tipo 

de exercício durante a es-

trutura da aula, mas são 

questionados em relação à 

eficiência da estrutura me-

todológica (Olkoski et al., 

2010) ou em função da me-

horia da condição física 

(Kruel et al., 2009). Nesse 

contexto, verifica-se que os 

estudos não sustentam uma me-

todologia de planeamento de au-

las de hidroginástica que além de 

proporcionar a melhoria da resis-

tência aeróbica, também possa 

disponibilizar a estrutura de aulas 

com diferentes exercícios man-

tendo-se uma estrutura pré-

determinada e reconhecida na 

sua eficiência. Com isso, seria 

possível evitar a monotonia 

das aulas ao mesmo tempo em 

que se adequaria a diferentes 

populações. Além disso, a defi-

nição de uma metodologia tor-

nará possível que outros estu-

dos foquem em diferentes va-

riáveis e possam ser compara-

dos, fornecendo assim, maio-

res subsídios para os profis-

sionais desta área. Dessa for-

ma, o presente estudo tem por 

objetivo analisar a eficácia de 

uma metodologia específica para 

o planeamento de aulas de hidro-

ginástica.  

Os resultados apresentados mostram que a meto-

dologia aplicada pelo estudo, com a estrutura de 

aula com intensidade crescente, composta por seis 

blocos de exercícios, mostram valores mais altos 

nas variáveis estudadas ([LAC] (mmol); VO2 máx 

(ml/kg.min); FC (bpm); IPE (índice de perceção de 

esfor-ço) nos blocos 4 e 5 como tinha sido planeado.  

Durante a parte inicial da aula, todas as variáveis 

mantiveram valores médios, não se verificando 

grandes alterações. Os resultados das diferentes 

fases da aula mostram que a estrutura sugerida es-

tá dentro do esperado.  

Visto que, em um primeiro momento os valores en-

contrados na fase inicial estão abaixo do recomen-

dado para exercício aeróbico, atingindo o objetivo 

de aquecimento já que aumentaram significativa-

mente na fase principal onde a [Lac] mostrou que o 

trabalho aeróbico foi predominante (Kindermann, 

1979).  

No último bloco da fase principal para a fase final, 

apenas a [Lac] não diminuiu para retornar aos valo-

res de repouso. Moraes et al. (2002) afirmam que 

após exercícios de hidroginástica, a [Lac] leva em 

média 30 minutos para voltar as situações de re-

pouso, justificando esses valores encontrados.  

Resultados e Conclusões  
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AQUA FIT BASE  
Inovação Aquática em Português  

Num tempo em constante transformação, 

também a área do fitness necessita, cons-

tantemente, que sejam apresentadas e im-

plementadas novas propostas de exercita-

ção. A subárea do fitness, neste caso o 

fitness aquático, se-

gue a mesma linha 

de pensamento e 

nesse sentido, surgiu 

esta nova modalida-

de, que foi idealizada 

exatamente num 

contexto de inovação 

lógica , consciente e 

fundamentada. O 

princípio de exerci-

tação com este ma-

terial, assenta na 

utilização de uma 

“BASE” em espaço aquático onde a instabili-

dade na realização de exercícios é constante, 

promovendo entre outros fatores físicos, 

uma constante concentração no exercício. 

Essa instabilidade, também produz efeitos 

de grande magnitude sobre o sistema neu-

romuscular, essencialmente, quando assu-

mimos uma posição corporal verticalizada 

em cima da “BASE”, isto quando comparado 

com o mesmo exercício realizado com os pés 

apoiados no solo ou 

sobre superfícies 

estáveis. Um exem-

plo simples, pode 

ser dado com o 

exercício de aga-

chamento no solo 

ou com a “BASE”. A 

vantagem de esse 

exercício ser reali-

zado na BASE é que 

para além de todos 

os músculos que 

solicita no espaço 

terrestre, no espaço aquático em cima da 

BASE existirá uma maior estimulação mus-

cular induzida pelo desequilíbrio, através do 

constante feedback a nível do sistema ner-

voso.  
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GESTORES E PROFESSORES 

APRESENTAÇÃO 

Nos dias 14 e 22 de Outubro de 2017, na Maia e em 

Almada, respetivamente, foram realizadas apresen-

tações de este novo material, fabricado e comercia-

lizado pela marca portuguesa de equipamentos 

aquáticos Golfinho Sports. Lançado o repto a gesto-

res e professores de fitness aquático muitos foram 

os que quiseram participar no evento e testar esta 

nova modalidade. Durante a demonstração teórica e 

prática, foi possível experimentar e comprovar as 

várias valências e 

possibilidades de 

exercitação com a 

“BASE”. Durante a 

exposição prática 

foram aplicados 

métodos com dife-

rentes objetivos, 

sendo que , foram 

dadas ênfase em 

especial a três mé-

todos de aula/

treino: Objetivo 

c a r d i o v a s c u l a r 

com a utilização do 

método High Inten-

s i t y  I n t e r v a l 

Training (HIIT), 

objetivo de tonifi-

cação e força, utili-

zando o peso corporal e bandas elásticas (presas à 

BASE) e por fim o objetivo de melhorar as capacida-

des de mobilidade, postura e equilíbrio, com a reali-

zação de exercícios específicos que promovem a 

melhoria dessas capacidades. Cada objetivo foi 

apresentado durante 30 minutos, em pequenas 

amostras das imensas possibilidades que o material 

permite executar. Após a apresentação, a surpresa 

de todos os participantes pela experiência era notó-

ria, levando a que todos os feedbacks fossem muito 

positivos, essencialmente por terem verificado que 

as valências e potencialidades de exercitação são 

imensas e efetivas. Alguns dos testemunhos reco-

lhidos, salientaram a sua admiração também com as 

diferentes metodologias que foram apresentadas e 

pela possibilidade de este material poder ser utiliza-

do por diferentes alunos, com diferentes idades e 

sobretudo no que às suas capacidades, necessida-

des e objetivos diz respeito. Num futuro, a curto pra-

zo, com certeza 

iremos ver muito 

deste material em 

todas as piscinas 

nacionais, criando 

maiores opções de 

exercitação para 

alunos e alargan-

do o leque de mo-

da l ida de s  de 

fitness aquático 

possíveis de ter 

num horário das 

piscinas. Sendo, 

também esse um 

dos objetivos da 

idealização da Ba-

se, com o intuito de 

procurar e atrair 

novos públicos, 

nomeadamente, um público mais jovem que nos últi-

mos anos têm se afastado da prática de exercício 

físico em espaços aquáticos e criando esse desejo e 

alcançado esse objetivo, também será possível reti-

rar daí variadíssimos dividendos, entre eles a satis-

fação dos clientes, rentabilização de espaços e au-

mento dos proveitos financeiros. Considerando to-

dos os factos, existem muitas vantagens na aquisi-

ção deste material, sendo ele mesmo um possível 

dinamizador em várias vertentes.  
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SILVIA SENATI  
 

Um nome incontornável do fitness aquático mundial, acedeu ao desafio de uma en-

trevista para a AQUA MAGAZINE. Sendo, esta uma excelente oportunidade para to-

dos conhecerem melhor quem é SILVIA. Quais o seus hobbies, qual o seu trajeto nes-

ta área, como vê o passado, o presente e o futuro do fitness aquático e muito mais so-

bre uma das formadoras mundiais mais requisitadas anualmente.  
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Professora de fitness aquático na Universidade de 

Milão  

Master Trainer Aquatic Exercise Association  

Criadora do Programa ThaiFit Water  

 

CURRICULUM 

Após uma experiência com os seus alunos de karaté, nasceu 

o gosto e a paixão pelo fitness aquático  

AQUA MAGZINE (AM)— Quem é Silvia Senati?  

Silvia Senati (SS)— Eu sou do norte de Itália, 

mais propriamente da cidade de Milão. Tudo o 

que sempre fiz e adoro fazer na minha vida é 

praticar atividade física e desporto, particular-

mente e em especial, artes marciais. Amo tudo o 

que seja desporto, e pratico-o de forma diversi-

ficada, porque penso que temos essa necessida-

de de diversificar.  

AM— Quais são os seus principais hobbies?  

SS— Nos meus tempos livres dedico-me a cui-

dar de animais, são uma parte muito importante 

de mim. Nos meus tempos livres, também viajo 

à volta do mundo com muita regularidade, pro-

curando sempre descobertas incríveis neste 

mundo maravilhoso, tendo como objetivo. co-

nhecer novas pessoas.  

AM— Como e quando o fitness aquático entrou 

na tua vida? Foi uma opção ou uma oportunida-

de?  

SS— O meu início, nesta área que tanto gosto e 

que adotei como o que eu queria mesmo traba-

lhar, surgiu quase de forma furtuita. No início 

dos anos noventa, iniciei o meu trajeto porque 

comecei a treinar os meus atletas de karaté, em 

aulas de natação mas com exercícios que se re-

alizavam em posição vertical. Foi desta forma 

que tudo nasceu. Dado que os resultados desta 

experiência foram bastante positivos, decidi dar 

continuidade aos mesmos, chegando até aos di-

as de hoje, num já longo percurso de aprendiza-

gem e ensinamentos que duram há quase três 

décadas.  

AM— Sendo a Silvia uma referência no mundo 

do fitness aquático, na sua opinião, quem são as 

outras referências?  

SS— Antes de mais, gostaria de dizer que é difí-

cil  dizer quais são as outras referencias, pois 

não me parece correto estar a nomear alguém,  

“Penso que as convenções em 

Itália são na sua grande 

maioria de grandíssimo nível, 

tal como existem algumas em 

Portugal, Holanda e Rússia” 
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embora tenha as minhas opções. Pelas minhas 

vivências e contactos existem muitos profissio-

nais de altíssima qualidade em muitos países. O 

mesmo se passa em Portugal, com muitos e 

bons professores, de grande nível.  

AM—Se um profissional que está a iniciar agora 

a sua carreira  quisesse saber quais as melhores 

convenções para se poder desenvolver, quais 

recomendarias?  

SS—Para mim existem pontos de referência que 

todos aqueles que se querem desenvolver, de-

veriam de participar. Penso que as convenções 

em Itália são na sua grande maioria de grandís-

simo nível, tal como existem algumas em Portu-

gal, Holanda e na Rússia, sem esquecer a que 

ocorre todos os anos na Florida, onde se reúnem 

professores de todo o mundo.  

AM—Muitas pessoas já ouviram falar do seu 

programa mas ainda poucos sabem no que con-

siste. Fale-nos um pouco sobre o ThaiFit Water.  

SS— Essencialmente foi desenvolvido para ser 

um programa de treino em espaço aquático. 

Sendo que também existe a sua vertente em ex-

paço terrestre. Ele assenta numa base de movi-

mentos de artes marciais, criando uma dinâmica 

de combate, com o objetivo de trabalhar a capa-

cidade cardiorrespiratória, muscular e também 

a coordenação, dos alunos. A juntar aos objeti-

vos mencionados procuro sempre que o mesmo 

seja muito intenso, possa ser divertido e real-

mente efetivo.  

AM—É recorrente comparar-se o fitness prati-

cado em meio terrestre ao praticado em meio 

aquático. Para si, quais são as principais diferen-

ças, e quais as vantagens de quem pratica fitness 

aquático?  

SS— AS principais diferenças residem na possi-

bilidade de se poder realizar exercício físico, em 

espaço aquático, com menos stress sobre arti-

culações, ossos e músculos. Também existe a 

vantagem de enquanto treinamos, também mas-

sajamos o corpo pelas próprias propriedades da 

água. Para além do que já foi referido, acredito 

que pelo facto de os alunos estarem num ambi-

ente diferente do habitual, lhes proporcione 

sentimentos prazerosos de diversão e também 

não sentem tanto o desconforto muscular no 

momento do exercício como no pós-exercício.  

AM— Olhando para o passado, presente e sobre-

tudo o futuro, qual o estado e o caminho que de-

ve seguir o fitness aquático?  

SS— Eu penso que neste momento existem mui-

to programas de fitness aquático que estão a 

surgir, mas penso que talvez esta não seja a me-

lhor altura para isso acontecer. Acredito mais 

que este é o momento de se poder pensar e es-

tudar os exercícios em meio aquático e de os 

mesmos centrarem-se na qualidade de execu-

ção. E como não poderia deixar de ser, espero 

que o fitness aquático se possa desenvolver ca-

da vez mais, levando a que mais pessoas o co-

nheçam e possam saber mais sobre o mesmo.  

“Acredito mais que este é o momento de 

se poder pensar e estudar os exercícios 

em meio aquático e de os mesmos 

centrarem-se na qualidade de execução” 
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Num artigo do Colégio 

Americano de Ginecologistas e 

Obstetras, são referidos os 

benefícios na saúde que as 

mulheres podem obter a partir 

da sua participação em 

atividades físicas em espaço 

aquático. As recomendações 

são de exercício leve a 

moderado durante a gravidez e 

de forma regular, sendo 

indicada uma frequência de 

pelo menos três vezes por 

semana. Ao seguir estes 

procedimentos será sempre 

um trunfo, melhorando a sua 

capacidade física e ajuda a 

minimizar a fadiga que a 

m ai ori a da s m ul her es 

experiencia neste momento da 

sua vida.  

O Aqua Fitness, talvez seja das 

poucas modalidades em que é 

permitido à grávida participar 

durante todo o tempo da sua 

gravidez, essencialmente 

porque o risco de lesão é 

menor, não se exercita acima 

das suas possibilidades, visto 

que a água oferece a 

resistência que lhe damos, 

porque o meio proporciona 

m a i o r  s e g u r a n ç a  e 

relaxamento e ainda por um 

enorme número de benefícios 

que são alcançáveis tanto a 

nível físico como psicológico .  

O exercício no meio líquido não 

só promove as capacidades 

físicas força, flexibilidade e 

c a r d i o r r e s pi r a t ó r i a  m a s 

e s s e n c i a l m e n t e  o f e r e c e 

conforto. No espaço aquático, a 

força da gravidade é muito 

reduzida, dependendo da 

quantidade de corpo imerso na 

mesma. Se por exemplo: uma 

pessoa com a água pela 

apêndice xifoide (anula 70% do 

peso corporal) e que neste caso 

possa engordar cerca de 20 kg 

em período de gravidez, anula 

70% desse peso com o exercício 

em meio aquático, com todos os 

benefícios que daí advém, 

sobre estruturas articulares. 

Posto isto, o mesmo artigo 

avança com dez motivos para a 

prática regular de exercício 

aquático, fundamentando cada 

um desses benefícios. O 

c o n h e c i m e n t o  d e s t a 

informação é bastante útil para 

que no dia-a-dia quando somos 

confrontados com pessoas em 

fase gestacional, possamos 

ex plica r os be nefícios 

corretamente.  

GRAVIDEZ E EXERCI CIO 

FI SICO AQUA TICO 



12 

Beneficio 1 – Reduzir o sentimento de isolamento  

Neste período de vida, é recorrente ter este tipo de 

sentimento, sendo certo que sair de casa, ir até á pis-

cina, conhecer outras pessoas que estão a passar 

pela mesma experiencia, é com certeza uma ótima 

forma de socializar, divertir-se, sentir-se bem consi-

go e, acima de tudo combater o isolamento.  

Beneficio 2 – Benefícios do exercício  

Tal como já mencionado no texto, os benefícios são 

inúmeros. Em artigos recentes, sobre grávidas que 

deram as suas opiniões, foi possível verificar que a 

prática de exercício aquático teve várias manifesta-

ções de saúde, tanto na mulher como no bebé. Entre 

eles estão: trabalho de parto mais curto, mais fácil e 

menos doloroso com menos médicos na intervenção, 

maiores pontuações de Apgar neonatal e recupera-

ções mais rápidas. Quando se aproxima o final da 

gestação e a mulher se encontra numa condição físi-

ca superior, isso significa que ela estará mais prepa-

rada para o parto.  

Benefício 3 – Melhorar o metabolismo  

A melhoria do metabolismo permite à gestante regu-

lar o seu peso, sendo certo que uma dieta equilibrada 

é importante para a saúde da mãe e para o desenvol-

vimento correto do bebé. A prática de exercícios em 

meio aquático, auxilia nesta duas situações. O correto 

funcionamento do metabolismo durante a gravidez, 

fará com que após o parto o mesmo continue a funci-

onar corretamente e dessa forma proporcionar à 

grávida uma rápida recuperação da sua morfologia 

externa.  

 

Benefício 4 – Facilita problemas gastrointestinais  

A presença de um feto no organismo, em muitas situ-

ações faz despoletar problemas intestinais. Em al-

guns estudos verificou-se que a prática regular de 

exercício, fez diminuir o número de ocorrências des-

ta situação específica, melhorando assim os proble-

mas com o sistema digestivo.  

Beneficio 5 – Promove melhor circulação  

Varizes e hemorroidas desenvolvem-se como resul-

tado da pressão venosa. O exercício na água mostrou 

reduzir esse efeito venoso da pressão. A combinação 

da pressão da água e o movimento dos músculos aju-

da a retornar o sangue das veias nas extremidades 

inferiores. A força hidrostática da água também pro-

duz um aumento do fluxo sanguíneo uterino que é 

essencial para fazer crescer um bebé saudável e da 

placenta.  

10 Benefícios 
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Beneficio 6 – Reduz o inchaço  

A pressão hidrostática é o principal fator que 

ajuda a reduzir o inchaço. Numa pesquisa efetu-

ada foi possível verificar que apenas estar na 

água pode reduzir o inchaço de forma tão efetiva 

quanto os medicamentos. Um estudo descobriu 

que o exercício aquático tinha efeito diurético e 

efeito de alívio do edema semelhantes aos está-

ticos de imersão. Para algumas mulheres que 

desenvolvem edema na gravidez, as aulas de  

fitness aquático podem ser uma boa opção para 

aliviar esta condição.  

Beneficio 7 – Fortalecimento e estabilização do 

Core  

Deslocar-se no espaço aquático, com uma pos-

tura correta, fornece resistência às costas, aos 

abdominais e músculos internos do core. Tam-

bém em exercícios em água profundas, esses 

mesmos músculos são obrigados a estarem 

contraídos e de essa forma fortalecerem-se pa-

ra manter o tronco verticalizado. Os típicos exer-

cícios de abdominais em posição supina, após o 

primeiro trimestre, são contraindicados como 

refere o Colégio Americano de Obstetras e Gine-

cologistas, por esse motivo devem de ser evita-

dos.  

Beneficio 8 – Equilíbrio Muscular  

A água fornece cerca de 12 vezes a resistência do 

ar. Os movimentos submersos contra as forças 

multidirecionais da água aumentam o equilíbrio 

muscular, Já no espaço terreste, isso não acon-

tece porque, essencialmente, estamos sobre a 

força da gravidade.  

Beneficio 9 – Benefícios da temperatura da água  

As mulheres grávidas têm, pela condição por 

que passam, uma elevada temperatura e devem 

de ter muita cautela com a possibilidade de ele-

varem a sua temperatura e a do feto durante o 

exercício, especialmente durante o primeiro tri-

mestre. Água com uma temperatura apropriada 

(28º – 30º Celsius) equilibra a temperatura do 

corpo durante exercício.  

Beneficio 10 – Impacto reduzido  

Os médicos recomendam que os exercícios nes-

te período sejam de baixo impacto durante a gra-

videz. Dentro de um ambiente aquático, os parti-

cipantes podem ajustar a quantidade de impacto, 

variando a profundidade da água, flutuabilidade 

e posição do corpo. Aulas em águas profundas 

fornece uma alternativa de exercício sem im-

pacto.  
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18 º Edição  
 

No seguimento dos últimos 18 

anos, no próximo mês de Abril, a 

PROMOFITNESS, irá realizar a 

sua convenção de fitness 

aquático na cidade de 

Matosinhos. Com o objetivo de 

poder oferecer sempre mais e 

melhor. Este será, como não 

poderia deixar de ser, mais um 

ano em que tudo está a ser 

preparado até ao mais ínfimo 

pormenor, estando programada 

uma edição magnífica. Com 

cabeças de cartaz mundiais e 

verdadeiras referências, que 

com toda a certeza, trarão as 

últimas novidades desta área, 

em formato de workshop e 

masterclasses. 
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Pela 18º vez será organizada a AQUA CONVENTION, 

cotada, neste momento, como uma referência nacio-

nal e em crescendo a nível internacional, na forma-

ção de atividades aquáticas.  

E, como não poderia deixar de ser, a PROMOFITNESS, 

seguindo os seus altos padrões de qualidade, reúne 

mais uma vez um conjunto de formadores de quali-

dade inquestionável, dentro das duas grandes áreas 

que serão abordadas durante o fim-de-semana: na-

tação e fitness aquático. Entre esses mesmos forma-

dores, estarão nomes como Sílvia Senati (Itália), sen-

do uma referência a nível mundial, constando atual-

mente no seu curriculum, o facto de ser professora 

de AquaFitness na Universidade de Milão , Master 

Trainer da AQUATIC EXERCISE ASSOCIATION (AEA),e 

criadora do Programa aquático Water THAI-FIT. Síl-

via, apresentará dois workshops, com temáticas de 

bastante interesse e uma masterclasse do seu pro-

grama aquático.  

Outro nome de referência, sendo também ela Master 

Trainer AEA, é Kim Geeroms (Bélgica). Dará voz em 

dois workshops, com conteúdos inovadores e de 

grande aplicabilidade. Dará corpo a duas master-

classes, com propostas de aula sendo muito criati-

vas, sendo adequadas a qualquer tipo de turma. Em 

estreia em convenções, estará Carla Santos, uma 

professora em ascensão pelo trabalho que vem de-

senvolvendo nos últimos anos em várias áreas, no-

meadamente, no fitness aquático, destacando-se pe-

la sua competência técnica e científica, na prepara-

ção e leccionamento.  

Já na área da natação, estará presente Susana Soa-

res, reconhecida professora universitária da FA-

DEUP, que apresentará dois workshops com meto-

dologias inovadoras para poderes aplicar nas tuas 

aulas. Marcará também presença, Tânia Mira, coor-

denadora das atividades de fitness da GesLoures, 

com um workshop de natação adaptada, um tema 

extremamente importante, numa época em que é ne-

cessário dominar e ter competências para aplicar as 

técnicas de nado a este tipo de pessoas.  

Nesta pequena amostra do que ocorrerá e do que se-

rá o cartaz na sua totalidade, podemos verificar que 

os temas e as competências a adquirir durante a 

AQUA CONVENTION serão de uma enorme diversida-

de, levando-te a um patamar superior de conheci-

mento de forma a que possas estar preparado profis-

sionalmente a todos os níveis no teu dia-a-dia. Pode-

se mesmo afirmar que será em termos quantitativos 

e qualitativos, provavelmente a melhor convenção de 

sempre, proporcionando ferramentas de grande va-

lor aos formandos, para um crescimento efetivo no 

seu desempenho profissional. Toda a informação 

restante, será em breve divulgada no site da Promo-

fitness existindo ainda muitas novidades nacionais e 

internacionais.  

www.promofitness.com  

#aquaconventionpromofitness  

#atreveteacrescer  
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Pela segunda vez em Portugal 

como presenter, esta MASTER 

TRAINER AEA, está assiduamente 

nas grandes convenções mundiais 

e tem presença confirmada na 18º 

Aqua Convention em Matosinhos. 

As suas características como 

professora de fitness aquático são: 

criatividade, inovação, postura e 

liderança.  

KIM GEEROMS 

Sílvia dispensa apresentações, 

tendo uma larga experiência no 

Aqua Fitness. É MASTER TRAINER 

AEA, ensinando constantemente 

em todos os cantos do Mundo. 

Reconhecida pela sua energia 

entusiasmante e contagiante, 

apresentando sempre propostas 

fundamentadas e bastante 

aplicabilidade.  

SILVIA SENATI 

Primeira vez como presenter, 

mas com a certeza de que será o 

início de um longo caminho. Um 

talento emergente do fitness 

aquático em Portugal. Destaca-

se pela sua liderança, sempre 

com uma energia muito positiva 

durante a aula, fazendo com que 

os alunos se mantenham sempre 

alegres  e a sorrir.  

CARLA SANTOS 

MOMENTOS DA EDIÇÃO DE 2017 

CONVIDADAS DA EDIÇÃO DE 2018 
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Este será, com certeza um dos temas mais debatidos pelos gestores desportivos, no 

sentido de procurar o melhor para o espaço que dirigem. É um tema de grande 

variabilidade de opinião, advindo as mesmas por motivos diferentes. Em síntese, 

valorizações diferentes do que realmente é importante , promoverão atitudes e decisões , 

em muitos casos, em sentidos completamente opostos, tendo como consequências dessas 

decisões, resultados e dividendos positivos ou negativos.  

SUCESSO NA GESTÃO DE PISCINAS 



18 

Abordar um tema como este, é 

sempre necessário recorrer da 

opinião, sendo que da troca desta  

é que nascem novas opções e vi-

sões diferentes. E, é exatamente 

por aí que começam as diferenças 

entre gestores de piscinas, que por 

terem, previamente, caminhos, 

conhecimentos e experiências di-

ferentes, levam a que também si-

gam por alternativas distintas, Se 

analisarmos o título deste artigo 

de opinião, percebemos facilmente 

que existem imediatamente duas 

palavras que nos 

levam exatamen-

te para posições 

de dualidades, ou 

seja, sucesso e 

gestão.  

Sucesso, porque 

cada gestor tem 

um entendimento 

muito específico 

do que é o seu 

sucesso e do que 

será para si o sucesso da institui-

ção/organização que dirige. Anali-

sando ainda mais profundamente, 

o sucesso pode medir-se de diver-

sas formas e métodos, podendo 

ser valorizado o mesmo por ques-

tões financeiras, de aumento de 

clientes, por melhorar relações 

pessoais entre profissionais que 

dirige, por melhorar a qualidade 

das instalações, por melhorar as 

condições salariais, e tantos mais e 

mais da gestão desportiva.  

A outra palavra é gestão, e aqui a 

dualidade reside na maior parte 

dos casos, na valorização que cada 

um dá a diferentes aspetos da ges-

tão. Com frequência é possível ve-

rificar gestores que enfocam na 

gestão financeira como alvo único 

e prioritário, sacrificando todos os 

outros aspetos à sua volta, inclusi-

ve o bem-estar dos profissionais e 

clientes, que entram na conta para 

que esse mesmo objetivo seja al-

cançado. Em outros casos, pode-

se verificar exatamente opções 

opostas.  

No fundo o essencial será criar 

equilíbrios de gestão que possam 

ser sustentáveis e que todas as 

parcelas da soma possam ser con-

sideradas nas proporções devidas, 

levando a uma gestão mais próxi-

ma daquilo que possamos consi-

derar ideal. Como nos descreve na 

sua tese de mestrado (Pires, 2002), 

os métodos que se devem aplicar 

devem melhorar o desempenho 

das organizações e também a sa-

tisfação dos clientes.  

Também nesta última sugestão, 

são também, tantos e tantos ca-

sos , em que podemos verificar que 

a principal fonte de rendimento da 

piscina, ou seja, o cliente, muitas 

vezes é esquecido. Poderiam ser 

abordados aqui muitos casos es-

pecíficos sobre os clientes, mas 

existe um, que pode e deve de ser 

abordado. Anualmente, existe um 

início de época desportiva nas ins-

talações das piscinas e com bas-

tante frequência verifica-se que o 

horário de aulas não apresenta 

nenhuma novidade, como uma no-

va aula de fitness aquático, uma 

nova classe de natação (p.e. direci-

onada para o treino). , apenas para 

referir alguns exemplos.  

No dias que correm, isto já não tem 

muita razão de ser, porque, com 

bastante regularidade aparecem 

novas formas de exercitação que 

podem ajudar a alavancar diversos 

aspetos no que ao sucesso e ges-

tão das piscinas diz respeito. A im-

plementação de algo de novo pode 

ser uma forma de ascenção finan-

ceira, de novos públicos alvo, de 

dinamização do es-

paço e de retenção 

dos clientes que já 

existem. Basta para 

isso sabermos para 

onde queremos ir, 

quais a decisões a 

tomar e não ter me-

do de as concretizar.  

Também aqui, no 

concretizar, sente-

se com frequência 

duas formas de agir 

por parte dos gestores. Muitos 

pensam em avançar com novas 

ideias e acabam por concretizar as 

mesmas, assumindo todos os ris-

cos que possam ser recolhidos 

dessas atitudes. Já outros e aqui, a 

situação é mais grave, nem sequer 

pensam em mudar, não se preocu-

pam com a mudança e quando lhes 

falam nisso, rejeitam liminarmen-

te qualquer alteração, mesmo que 

b e n é f i c a ,  n a  e s t r u t u r a /

organização que até pode estar a 

funcionar bem, mas que necessita 

de ser alimentada constantemen-

te, para continuar a desenvolver-

se.  

“ a chave do sucesso na gestão 

desportiva está na aplicação de 

modelos e processos que apostem na 

gestão de qualidade” ... (Pires, 2002)  
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Devido à automação de muitos empregos e do aumento de 

tecnologia que nos facilita o dia a dia, tanto o fitness como o 

bem-estar tornou-se em uma ferramenta terapêutica para 

evitar doenças derivadas de um estilo de vida sedentário. 

Evidências científicas recentes confirmam que o espaço 

aquático pode ser entendido como meio de treino saudável. 

Esse meio, tem diferenças em relação ao meio terrestre em 

termos de respiração, equilíbrio e propulsão 

principalmente, além de possuir benefícios como a 

ausência da gravidade, favorecendo regulação do tónus 

muscular, a melhoria da circulação sanguínea 

(principalmente a de retorno), melhoria de capacidade 

pulmonar e redução de impactos. A fim de expandir a oferta 

de atividades no ambiente aquático, pedalar na água pode 

ser uma excelente alternativa e vamos conhecer algumas 

das suas vantagens.  

 

 

AS VANTAGENS  

DE PEDALAR EM  

ESPAÇO AQUÁTICO  
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Progressão da pedalada  

Para as considerações e características gerais do 

meio aquático, devem ser adicionados aspetos de 

natureza específica relacionados ao pedal aquático, 

em comparação com o terrestre, o que permitirá um 

exercício seguro e efetivo. A primeira diferença que 

deve ser destacada é a resistência a superar para 

gerar esforço físico. No ambiente terrestre, a resis-

tência é geralmente gerada por volantes de inércia, 

freios ou desenvolvimento (se é uma bicicleta de cor-

rente). Além disso, a inércia gerada pelo pedalar mi-

nimiza a resistência nas fases de recuperação do pe-

dalar e pode haver manchas mortas onde o silêncio 

muscular aparece. O movimento de pedalar aquático 

utiliza resistência hidrodinâmica. Neste sentido, a 

aplicação de um pedal de plataforma consiste em au-

mentar essa resistência, aplicando um pedal com 

pouca hidrodinâmica. Esta situação leva a um fluxo 

turbulento que gerará força de frenagem na frente e 

força de sucção na parte traseira, com a consequente 

resistência do movimento. Isso aumentará de forma 

paramétrica com a velocidade de execução sendo 

mais evidente em elementos com pouca hidrodinâ-

mica, como no caso do pedal da plataforma. Esta si-

tuação envolverá uma elevação da energia cinética 

nas partículas de água e produzirá uma diminuição 

da energia de pressão (dando origem a uma zona de 

baixa pressão nas costas) com o consequente arras-

tar na direção oposta ao movimento e uma área de 

altas pressões na frente que diminuirão o movimen-

to. Esta situação específica permite pedalar progres-

sivamente onde a intensidade do exercício será mar-

cada pela velocidade do pedalar. Esta situação de 

resistência contínua permite uma ativação muscular 

contínua e equilibrada que permite reduzir os dese-

quilíbrios musculares dos membros inferiores.  

Controladores centrais de intensidade  

São conhecidos principalmente, dois sistemas de 

controle para a resistência ao pedalar, o sistema com 

lâminas em forma de cruz e pedal da plataforma. 

Ambos modificam o comportamento do pedal, po-

dendo dizer que dependendo do sistema, os efeitos 

do mesmo serão diferentes.  

São lâminas montadas na parte central da bicicleta, 

sendo que este sistema foi o primeiro a aparecer. O 

praticante deve usar um calçado específico, pois os 

pedais são de sistema tradicional, geralmente pos-

suem lâminas ajustáveis de comprimento.  

Vantagens  

As vantagens do pedalar em ambiente aquático são 

explicados abaixo, no entanto, deve-se notar que a 

magnitude destes dependerá de variáveis como o 

estado da forma do praticante, o nível de imersão ou 

a temperatura da água.  

Articulações  

A pressão hidrostática e a menor força da gravidade 

permitem uma redução das cargas na coluna verte-

bral e do joelho tornando possível a sua prescrição 

em pessoas com patologias ao nível dos ossos e arti-

culações.  

Respostas cardiovasculares  

O exercício realizado no ambiente aquático gera va-

lores mais baixos de pulsações por minuto e níveis 

mais baixos de lactato sanguíneo. As atividades rea-

lizadas em ambientes aquáticos levam a uma maior 

resposta cardiovascular do que as mesmas ativida-

des realizadas no meio terrestre. Especificamente, 

pedalar em meio aquático é uma atividade que per-

mite manter intensidades que geram respostas do 

sistema cardiorrespiratório que irão aumentar o es-

tado de saúde. Nesse sentido, foi recentemente pro-

posto uma cadência ideal entre 75 e 90 RPM para a 

melhora da aptidão cardiorrespiratória em indiví-

duos jovens saudáveis. Sabe-se, também, que as 

melhorias respiratórias e cardiovasculares são 

transferíveis para atividades terrestres.  
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Melhorias de ventilação  

A incorporação de exercícios para os membros su-

periores e os exercícios de conscientização respira-

tória realizados no meio aquático aumentam a força 

inspiratória e com ele a eficiência ventilatória.  

Recuperação ativa  

Um benefício que deve ser levado em consideração é 

a possibilidade de favorecer os processos de recupe-

ração após o exercício, possivelmente devido à maior 

taxa de eliminação do lactato.  

Consumo energético  

É aceite que qualquer exercício aquático, quando re-

alizado com a mesma intensidade, consome mais 

energia do que o terrestre. Esta situação é possível 

devido à resistência contínua oferecida pelo meio 

aquático. Portanto, o pedal aquático, em intensidades 

semelhantes, gera um maior consumo de energia do 

que o terrestre.  

Peso corporal  

Os efeitos de pedalar em meio aquático no peso cor-

poral podem ser muito positivos, uma vez que o con-

sumo de energia é alto, há um maior envolvimento 

muscular do exercício e os fatores facilitam a ativi-

dade. Esses fatores permitem prolongar uma ativi-

dade efetiva no consumo, em que se 30 minutos de 

trabalho cardiovascular forem combinados com 10 

minutos de fortalecimento no ambiente aquático, a 

gordura corporal pode diminuir.  

Celulite  

Estética, a aplicação de bicicletas aquáticas pode 

permitir uma redução da celulite. O mecanismo que 

explicaria esse fenómeno seria a massagem contí-

nua (subaquática) oferecida pela água que une o au-

mento da irrigação pela própria atividade, e pode su-

por um estímulo lipoatrófico.  

Sistema neuromuscular  

Pedalar em ambiente aquático requer níveis mais 

elevados de ativação muscular devido à resistência 

constante. Esta situação leva principalmente a um 

esforço maior por parte dos flexores do joelho, facili-

tando o treino com compensação muscular.  

Bem-estar  

A perceção de competência motora, imagem corpo-

ral e maior estado de bem-estar, relaxamento e for-

ça para suportar atividades diárias é aumentada gra-

ças a pedalar em meio aquático. Em suma, pode-se 

dizer que pedalar na água é uma atividade que esti-

mula todos os setores da população, pois permite 

que um exercício seja realizado com intensidade 

personalizada e apropriada para muitos objetivos 

relacionados à manutenção ou melhoria do estado 

da saúde.  

Os benefícios desta atividade não são apenas restri-

tos à esfera física, mas também abordam a esfera 

psicológica, graças ao ambiente divertido favorecido 

na água.  

“O movimento de pedalar em meio 

aquático utiliza resistência 

hidrodinâmica. Neste sentido, a 

aplicação de um pedal de plataforma 

consiste em aumentar essa resistência, 

aplicando um pedal com pouca 

hidrodinâmica”. 


