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Resumo

	 Este	projecto	de	investigação	incide	sobre	a	área	da	actividade	física	e	da	
energia	humana	e	culmina	no	desenvolvimento	de	um	sistema	de	exercício	físico	
ao	 ar	 livre	 composto	 por	 produtos	 e	 serviços	 que	 visam	promover	 e	 apoiar	 os	
estilos	de	vida	activa	e	a	consciencialização	ecológica	dos	cidadãos.	
	 O	 sedentarismo,	 fortemente	 influenciado	 pelo	 advento	 tecnológico,	
constitui	 actualmente	 um	 grave	 problema	 de	 saúde	 pública	 responsável	 por	
6%	das	mortes	globais.	A	 investigação	aborda	a	actividade	física	regular	como	
componente	 essencial	 no	 combate	 eficaz	 à	 obesidade	 e	 às	 doenças	 crónicas,	
ambas	agravadas	pelo	sedentarismo,	e	na	melhoria	do	bem-estar	físico	e	mental.	
É	 feita	 referência	 à	 importância	 dos	 parques	 urbanos	 como	 espaços	 públicos	
com	 condições	 que	 facilitam	 a	 socialização	 e	 as	 actividades	 recreativas,	 nas	
quais	está	incluído	o	exercício	físico.	A	crescente	proximidade	entre	actividade	
física	e	ambiente	conduziu-nos	à	componente	de	energia	humana,	uma	fonte	de	
energia	alternativa	que	é	simultaneamente	saudável	para	o	Homem	e	benéfica	
para	 o	 meio	 ambiente.	 É	 destacado	 o	 papel	 pedagógico	 da	 energia	 humana	
como	processo	físico	de	produção	de	energia	eléctrica	que	aproxima	as	pessoas	
da	eficiência	energética	e	da	consciencialização	ecológica.	A	fusão	da	actividade	
física	com	a	energia	humana	 tem	gerado	“ginásios	ecológicos”	que	 tornam	os	
seus	utilizadores	proactivos	em	relação	aos	problemas	sociais	e	ambientais,	mas	
cujo	acesso	abrange	apenas	um	reduzido	número	de	pessoas.	A	necessidade	de	
criação	de	melhores	e	mais	acessíveis	oportunidades	que	incentivem	e	sustentem	
os	comportamentos	saudáveis	da	população	está	na	génese	desta	investigação.
	 A	abordagem	realizada	ao	problema	foi	suportada	por	uma	metodologia	
qualitativa	que	se	divide	em	dois	momentos	distintos.	Numa	primeira	fase	teórica	
procedeu-se	à	construção	do	estado	da	arte	através	da	 revisão	da	 literatura	de	
enquadramento	teórico,	acompanhada	do	estudo	de	casos	e	de	uma	pesquisa	e	
análise	de	soluções	existentes	no	mercado.	Numa	segunda	fase	de	índole	prática	
realizou-se	uma	investigação	activa	acompanhada	da	definição	e	desenvolvimento	
do	sistema	de	actividade	física	que	se	propõe.
	 O	conceito	designado	nesta	investigação	conjuga	o	exercício	físico	ao	ar	livre	
em	parques	urbanos	à	produção	de	energia	eléctrica	traduzindo-se	num	sistema	
de	fidelização	que	apoia,	envolve	e	motiva	os	utilizadores	na	adopção	de	rotinas	
de	vida	saudáveis	e	ambientalmente	necessárias.	O	sistema	é	composto	por	uma	
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máquina	de	fitness	de	energia	humana,	um	dispositivo	portátil	de	monitorização	e	
uma	plataforma	online.

Palavras-chave:	 Design	 de	 Produto,	 Sistema	 Produto-Serviço,	 Actividade	 Física,	
Energia	Humana,	Sustentabilidade.	
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Abstract

	 This	research	project	focuses	on	the	area	of	physical	activity	and	human	
energy	 and	 culminates	 in	 the	 development	 of	 a	 system	 of	 outdoor	 exercise	
composed	 of	 products	 and	 services	 that	 aim	 to	 promote	 and	 support	 active	
lifestyles	and	environmentally	conscious	citizens.
	 The	sedentary	lifestyle,	heavily	influenced	by	the	advent	of	technology,	
is	now	a	serious	public	health	problem	responsible	for	6%	of	global	deaths.	
The	investigation	deals	with	regular	physical	activity	as	an	essential	component	
in	 the	 effective	 fighting	 obesity	 and	 chronic	 diseases,	 both	 aggravated	 by	
a	 sedentary	 lifestyle,	 and	 improving	 the	 physical	 well-being	 and	 mental	
health.	 Reference	 is	 made	 to	 the	 importance	 of	 urban	 parks	 as	 public	 spaces	
with	conditions	that	facilitate	socialization	and	recreational	activities,	in	which	is	
included	physical	exercise.	The	growing	closeness	between	physical	activity	and	
environment	has	led	us	to	the	component	of	human	energy,	an	alternative	energy	
source	that	is	both	healthy	for	humans	and	good	for	environment.	It	highlights	the	
pedagogical	role	of	human	energy	and	physical	process	of	electricity	production	
that	 brings	 people	 to	 energy	 efficiency	 and	 environmental	 consciousness.	 The	
merger	of	physical	activity	with	 the	human	energy	has	generated	“green	gyms”	
that	make	their	users	proactive	in	relation	to	social	and	environmental	problems	
but	the	access	to	these	spaces	covers	only	a	small	number	of	people.	The	need	to	
create	better	and	more	accessible	opportunities	to	encourage	and	sustain	healthy	
behaviors	of	the	population	is	in	the	genesis	of	this	investigation.
	 The	 approach	 taken	 to	 the	 problem	 was	 supported	 by	 a	 qualitative	
methodology	 which	 is	 divided	 into	 two	 distinct	 periods.	 In	 a	 theoretical	 first	
phase	we	proceeded	to	the	construction	of	the	state	of	the	art	by	reviewing	the	
literature	together	with	the	theoretical	 framework	and	case	study	research	and	
analysis	solutions	on	the	market.	In	a	second	phase	of	practical	nature	took	place	
an	 active	 research	 accompanied	by	definition	 and	development	of	 the	physical	
activity	system	that	proposes.
	 The	 concept	 designated	 in	 this	 investigation	 combines	 outdoor	 physical	
exercise	in	urban	parks	to	the	production	of	electricity	resulting	in	a	loyalty	system	
that	supports,	motivates	and	involves	users	in	taking	heatlhy	and	environmentally	
needed	life	routines.	The	system	consists	of	a	human	powered	fitness	machine,	a	
portable	monitoring	device	and	an	online	platform.
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1. Introdução

1.1 Enquadramento
 
	 Este	projecto	de	investigação	surgiu	a	partir	do	gosto	e	interesse	pessoal	
pelo	desporto	e	da	análise	de	uma	realidade	social	emergente	caracterizada	pelos	
estilos	de	vida	sedentários,	envelhecimento	da	população,	aumento	da	população	
a	viver	nas	cidades,	consciencialização	ecológica	e	aposta	em	energias	renováveis.		
O	sedentarismo	constitui	um	sério	problema	de	saúde	pública	que	tem	vindo	a	
aumentar	 silenciosamente	a	 sua	prevalência	e	 incidência	nas	últimas	décadas	
sem	que	a	sociedade	se	aperceba	da	sua	gravidade.	O	Design,	como	interveniente	
activo	na	vida	das	pessoas,	deve	reflectir	sobre	esta	situação,	para	a	qual	tem	
também	contribuído,	e	actuar	no	combate	ao	problema.	
	 Dois	terços	da	população	com	mais	de	15	anos	não	são	fisicamente	activos	
de	acordo	com	os	níveis	recomendados.1	 	Este	fenómeno	está	relacionado	com	
a	mecanização	 e	 automatização	 do	 trabalho	 e	 das	 tarefas	 diárias,	 o	 aumento	
da	 utilização	 do	 automóvel	 em	detrimento	 do	 caminhar	 ou	 andar	 de	 bicicleta	
e	o	aumento	das	actividades	passivas	de	 lazer.	A	actividade	física	regular	é	um	
elemento	 fundamental	 em	 qualquer	 estratégia	 que	 vise,	 de	 uma	 forma	 séria,	
combater	 o	 sedentarismo	 e	 a	 obesidade	 da	 população.	 Determinantes	 como	
o	 ambiente	 social	 e	 construído	 influenciam	 directamente	 a	 participação	 na	
actividade	física.	A	posição	socioeconómica	constitui	um	dos	principais	 factores	
que	 inibe	 a	 actividade	 devido	 ao	menor	 acesso	 a	 infra-estruturas	 desportivas.	
Os	 parques	 urbanos	 são	 espaços	 acessíveis	 e	 com	 condições	 que	 permitem	 às	
pessoas	 socializar	 e	 usufruir	 da	 actividade	 física	 ao	 ar	 livre.	 Nos	 últimos	 anos	
têm	sido	 instalados	equipamentos	de	fitness	nestas	áreas	que,	no	entanto,	não	
têm	produzido	 resultados	 significativos	 na	 população.	 A	 falta	 de	 estratégias	 de	
dinamização	e	apoio	à	actividade	física	ao	ar	 livre	associadas	à	má	qualidade	e	
falta	 de	 adequação	 ergonómica	 dos	 equipamentos	 afastam	 o	 público	 jovem	 e	
rotulam	os	espaços	de	ginásios	“sénior”	visto	serem	maioritariamente	utilizados	
pela	população	idosa.	
	 O	 fenómeno	 do	 aquecimento	 global	 e	 as	 preocupações	 ambientais	
levaram	o	Homem	a	repensar	a	sua	actividade,	até	então	fortemente	apoiada	em	

1			OMS,	2006,	p.	ix
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combustíveis	 fósseis.	 A	 grande	 aposta	 nas	 energias	 renováveis	 e	 a	 optimização	
do	uso	da	energia	são	estratégias	que	emergiram	para	o	combate	ao	problema.	
A	energia	humana	surge,	neste	contexto,	da	necessidade	de	autonomia	da	rede	
eléctrica	 e	 tem	 vindo	 a	 revelar-se	 como	 uma	 alternativa	 viável	 e	 ecológica	 às	
poluentes	pilhas	em	diversos	produtos.	O	corpo	humano	é	uma	poderosa	fonte	
de	energia	capaz	de	alimentar	muitos	dos	equipamentos	que	nos	acompanham	no	
quotidiano.	Os	processos	físicos	de	produção	de	energia	eléctrica,	paralelamente	
saudáveis	para	Homem	e	meio	ambiente,	constituem	um	elemento	pedagógico	
valioso	para	a	consciencialização	ecológica.	A	sua	ligação	com	a	actividade	física	
tem-se	 traduzido	 em	 “ginásios	 ecológicos”	 equipados	 com	máquinas	 de	fitness 
que	convertem	a	energia	cinética	resultante	do	movimento	em	energia	eléctrica.	
Estes	 aparelhos	 permitem	 o	 aproveitamento	 de	 energia	 que,	 de	 outro	 modo,	
seria	desperdiçada.	O	processo	gera	um	 importante	programa	de	fidelização	de	
utilizadores	 através	 de	 um	 modelo	 de	 recompensa	 do	 esforço	 físico	 aplicado.	
Porém,	 estes	 equipamentos	 estão	 apenas	 disponíveis	 àqueles	 que	 possuem	
disponibilidade	económica	que	lhes	permite	frequentar	estes	recintos	desportivos	
privados.
	 A	 ligação	 entre	 estas	 particularidades	 constitui	 uma	 oportunidade	 de	
intervenção	e	 formaliza	o	Estado	da	Arte	desta	 investigação	com	abordagem	às	
áreas	da	Actividade	Física,	Energia	Humana	e	Design	de	Serviços.	Encontrado	o	
nicho	de	oportunidade,	e	confiantes	de	que	o	Design	pode	fornecer	um	contributo	
válido	na	resolução	de	ambos	os	problemas	sociais	e	ambientais	pretende-se,	com	
este	projecto	de	investigação,	criar	um	sistema	público	de	actividade	física	ao	ar	
livre	que	envolva	as	pessoas	e	potencie	a	 introdução	de	comportamentos	mais	
saudáveis	relacionados	com	a	actividade	física	regular	e	a	eficiência	energética	no	
seu	quotidiano
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1.2 Questões de Investigação

	 Segundo	o	enquadramento	descrito,	elaboraram-se	as	seguintes	questões	
de	investigação:

a.	Como	pode	o	Design	contribuir	para	estimular	modos	de	vida	mais	activos	e,	
simultaneamente,	promover	uma	consciência	ecológica?

b.	Admitindo	a	existência	de	uma	relação	de	causa	e	efeito	entre	a	tecnologia	e	o	
sedentarismo,	de	que	modo	se	poderá	usar	o	progresso	tecnológico	para	incentivar	
a	vida	activa?

c.	Reconhecendo	a	excelência	dos	espaços	verdes	para	prática	do	exercício	físico,	
como	 é	 possível	 introduzir	 outros	 estímulos	 e	 experiências	 potenciadoras	 de	
bem-estar	individual	e	colectivo?

1.3 Proposta de Projecto

	 Projectar	um	sistema	que	integre	o	exercício	físico	ao	ar	livre,	a	produção	
de	 energia	 eléctrica	 e	 as	 actividades	 em	 comunidade	 que	 constitua	 o	 impulso	
necessário	relativamente	à	adopção	de	comportamentos	saudáveis	e	aproxime	os	
utilizadores	dos	princípios	da	eficiência	energética	e	da	Sustentabilidade.
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2. Metodologias

2.1 Desenho da Investigação

	 A	 abordagem	aplicada	 neste	 projecto	 de	 investigação	 divide-se	 em	dois	
momentos	distintos.	
	 No	 primeiro	 momento	 de	 investigação	 a	 metodologia	 é	 mista	 de	 base	
qualitativa	não	intervencionista	onde	se	procede:	à	crítica	literária	dos	principais	
autores	 que	 contextualizam	 a	 Actividade	 Física,	 Energia	 Humana	 e	 Design	 de	
Serviços;	 à	 análise	 de	 casos	 de	 estudo;	 à	 observação	directa	 e	 experimentação	
de	 recintos	 para	 actividade	 física	 ao	 ar	 livre	 e	 respectivos	 equipamentos;	 e	 ao	
levantamento	 e	 análise	 de	 soluções	 no	 mercado.	 Conjuntamente	 perfazem	 o	
estado	da	arte	da	investigação.
	 No	segundo	momento	a	metodologia	é	de	base	qualitativa	intervencionista	
visto	pretender	criar	algo	 inovador.	O	conhecimento	e	 informação	provenientes	
da	 fase	 anterior	 conduziram	 à	 delineação	 de	 um	 conceito	 para	 o	 sistema	 de	
actividade	física	ao	ar	livre.	A	aplicação	do	processo	de	design	(projecto)	permite	
a	exploração	do	 conceito	e	o	desenvolvimento	dos	elementos	que	compõem	o	
sistema	proposto.	As	ilações	retiradas	do	projecto	de	investigação	fornecem	um	
contributo	válido	para	o	conhecimento	e	pistas	para	futuras	investigações.
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2.2 Organograma da Investigação

Organograma	1	-	Metodologia	da	investigação
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3. Enquadramento Teórico

3.1 Actividade Física

	 A	mudança	dos	padrões	de	vida	e	trabalho	e	a	proliferação	de	produtos	
tecnológicos	 automatizados,	 que	 acompanham	 actualmente	 a	 vida	 das	
pessoas,	 conduziram	 a	 Humanidade	 a	 estilos	 de	 vida	 altamente	 sedentários.	 A	
sociedade	possui	 hoje	 as	mais	 elevadas	 taxas	 de	 inactividade	física	 de	 sempre,	
com	efeitos	nefastos	para	a	 saúde	pública.	Os	crescentes	níveis	de	 inactividade	
física	 na	 sociedade	 global	 constituem	um	problema	de	 saúde	 grave	que	obriga	
a	 uma	 reflexão	 sobre	 as	 causas	 e	 efeitos	 dos	 comportamentos	 que	 adoptamos	
diariamente.	A	grande	 incidência	de	problemas	de	saúde	como	a	obesidade	ou	
as	doenças	crónicas	é	apenas	uma	das	diversas	consequências	do	baixo	nível	de	
actividade	física.
	 A	 tecnologia	 conduziu	 ao	 despertar	 da	 preguiça	 (ócio)	 no	 ser	 humano.	
As	progressivas	descobertas	tecnológicas	reflectiram-se	directamente	no	“parque	
de	objectos”2	que	nos	 rodeia.	O	aumento	exponencial	do	número	de	produtos	
electrónicos	de	funcionamento	automatizado	reduziu	a	necessidade	de	aplicação	
de	trabalho	físico	humano	nas	actividades	que	compõem	o	quotidiano	da	sociedade	
industrializada.	O	progressivo	avanço	tecnológico,	apesar	de	restringir	o	recurso	à	
actividade	física,	permite,	por	outro	lado,	proporcionar	novas	oportunidades	(de	
design)	para	que	a	sociedade	se	mantenha	fisicamente	activa	através	da	adopção	
de	comportamentos	mais	saudáveis.	
	 Embora	os	ginásios,	os	equipamentos	de	fitness	e	a	informação	divulgada	
nos	 media	 sejam	 em	 maior	 número	 que	 nunca,	 a	 maioria	 do	 conhecimento	
obtido	 sobre	 actividade	 física	 e	 saúde	 não	 parece	 traduzir-se	 em	mudança	 de	
comportamentos.	Este	aparente	alheamento	das	pessoas	deve-se,	em	parte,	à	falta	
de	oportunidades	acessíveis	adequadas	às	suas	actividades	diárias	e	que	motivem	
a	mudança	 dos	 seus	 hábitos	 sedentários.	 A	 actividade	 física	 regular	 transporta	
benefícios	 significativos	para	 a	 saúde	 e	 deve	 ser	 acessível	 a	 todos	os	 cidadãos.	
Reduz	o	risco	de	doenças	crónicas,	ajuda	a	controlar	o	peso	e	contribui	para	a	uma	
mente	saudável,	para	além	de	consequentes	vantagens	ao	nível	económico,	através	
de	um	menor	recurso	aos	cuidados	de	saúde.	É	particularmente	importante	nos	

2			Inspirado	no	título	do	paper	“The Garden of Objects”.	(MANZINI,	1992a)
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idosos,	mas	produz	benefícios	em	todos	os	indivíduos	independentemente	da	sua	
faixa	etária.	No	caso	das	pessoas	mais	idosas,	a	actividade	física	aumenta	os	seus	
níveis	de	independência	e	permite	o	convívio	social,	contribuindo	para	reduzir	a	
solidão	ou	a	exclusão	social.	
	 Para	 se	 promoverem	 rotinas	 de	 actividade	 física	 na	 população	 importa	
perceber	 aquilo	 que	 a	motiva	 para	 que	 se	 consiga	 uma	mudança	 duradoura	 e	
sustentável	 de	 comportamentos.	 O	 ambiente	 natural	 é	 reconhecido	 como	 um	
facilitador	 de	 hábitos	 saudáveis,	 nos	 quais	 se	 pode	 integrar	 a	 actividade	 física.	
Os	parques	urbanos,	por	constituírem	o	“pedaço”	de	natureza	mais	próximo	das	
áreas	habitacionais	e	dos	locais	de	trabalho,	desempenham	um	papel	de	enorme	
importância	na	promoção	de	uma	vida	activa	e	saudável.	

Inactividade física

“The global estimate for prevalence of physical inactivity among adults is about 17%. 
Estimates for prevalence of some but insufficient activity (2.5 hours per week of moderate 
activity) ranged from 32% to 51%.” 3

(OMS,	2002,	p.61)

	 A	inactividade	física	é	definida	pela	Organização	Mundial	de	Saúde	como	
o	 quarto	maior	 factor	 de	 risco	 de	mortalidade	 com	perto	 de	 dois	milhões	 de	
mortes	 por	 ano	 (6%	 das	 mortes	 globais).	 Só	 a	 hipertensão	 arterial	 (13%),	 o	
tabagismo	(9%)	e	a	diabetes	(6%)	a	precedem.	Os	seus	níveis	continuam	a	subir	
na	grande	maioria	dos	países,	com	implicações	graves	para	a	saúde	da	população	
mundial.	Estima-se	que	cerca	de	70%	da	população	mundial	 seja	actualmente	
sedentária	 (Página	 em	 linha	 Portal	 da	 Saúde).	 A	 inactividade	 física4  é mais 
significativa	nos	países	desenvolvidos	onde	cerca	de	27,8%	da	população	 leva	
um	estilo	de	vida	sedentário,	enquanto	nos	países	menos	desenvolvidos	o	valor	
é	inferior	representando	cerca	de	18,7%	da	população	total	(Figura	1)	(DUMITH	
et	al.,	2011,	p.2).	

3			T.L.	“A	estimativa	global	para	a	prevalência	de	inatividade	física	entre	os	adultos	é	de	cerca	de	
17%.	As	estimativas	de	prevalência	de	alguma,	mas	insuficiente	actividade	(2,5	horas	de	atividade	
moderada	por	semana)	varia	entre	32%	e	51%.”

4		A	inactividade	física	neste	estudo	significa	não	cumprir	os	mínimos	de	recomendação	de	exercício	
físico.
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	 A	saúde	mundial	está	a	ser	fortemente	influenciada	por	três	grandes	factos:	
o	envelhecimento	da	população,	fruto	do	aumento	da	esperança	de	vida	resultante	
do	progressivo	desenvolvimento	científico	(medicina)	e	tecnológico	(electrónica);	
o	crescimento	urbano	mal	planeado	resultante	de	uma	maior	afluência	de	pessoas	
para	 as	 cidades;	 e	 a	 globalização.	 Com	base	 nestes	 dados,	 a	 inactividade	 física	
é	tida	 como	um	dos	maiores	problemas	de	 saúde	do	 século	XXI	 e	as	previsões	
apontam	para	um	aumento	mais	acentuado	da	sua	incidência	durante	as	próximas	
décadas.
	 Portugal	possui	uma	população	muito	pouco	activa	posicionando-se	como	
um	 dos	 países	 europeus	 com	 maior	 taxa	 de	 inactividade	 física.	 Um	 inquérito	
desenvolvido	pelo	Eurobarómetro	em	2010	 junto	dos	países	da	União	Europeia	
(UE)	revelou	que	55%	dos	portugueses	nunca	pratica	desporto,	quando	a	média	
dos	países	europeus	se	fica	pelos	39%.	Este	é	o	terceiro	valor	mais	baixo	da	UE.	
Além	disso,	apenas	24%	dos	portugueses	assume	praticar	actividade	física	 com	
alguma	regularidade,	isto	é,	entre	uma	e	quatro	vezes	por	semana	enquanto	na	
UE	esta	taxa	é	de	31%.	O	país	europeu	mais	sedentário	é	a	Grécia	onde	67%	da	
sua	população	nunca	pratica	desporto.	Somente	9%	dos	 inquiridos	em	Portugal	
respondeu	praticar	desporto	pelo	menos	cinco	vezes	por	semana,	exactamente	a	
mesma	percentagem	dos	restantes	países	europeus	confirmando,	mais	uma	vez,	
os	baixos	índices	de	actividade	física	levados,	não	só	pela	população	nacional,	mas	
também	por	toda	sociedade	europeia.	Sobre	os	motivos	que	levam	a	população	

Figura	1	-	Prevalência	da	actividade	física	no	mundo.	(DUMITH	et	al.,	2011,	p.14)
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a	 não	 praticar	 desporto	 com	 regularidade,	 37%	 dos	 inquiridos	 respondeu	 que	
“não	tem	tempo”,	seguindo-se	a	resposta	de	que	é	“demasiado	caro”	de	suportar	
o	 acesso	 a	 infra-estruturas	 (BORJA-SANTOS,	 2010).	 É	 interessante	 reparar	 que	
dois	dos	países	europeus	menos	activos	fisicamente,	respectivamente	Portugal	e	
Grécia,	são	também	dois	dos	países	menos	“activos”	do	ponto	de	vista	da	dinâmica	
económica.	A	 falta	de	actividade	física	parece	aqui	 reflectir-se	directamente	na	
produtividade	de	cada	um	dos	países.
	 O	 aumento	 galopante	 do	 sedentarismo	 na	 sociedade	 moderna	
industrializada	tem	conduzido	à	sua	associação	a	factores	de	risco	de	condições	
mórbidas,	 bem	 como	 ao	 estabelecimento	 da	 relação	 de	 proximidade	 entre	
actividade	física	e	saúde.	A	inactividade	física	configura-se	como	principal	causa	
de	grande	parte	das	doenças	crónicas	e	é	um	dos	principais	factores	de	risco	das	
doenças	cardiovasculares,	equivalente	ao	tabagismo	e	à	hiperlipemia	(excesso	de	
gordura	no	sangue).	Esta	informação	epidemiológica	é	sustentada	por	dados	que	
indicam	que	o	 aumento	 da	 actividade	 física	melhora	 uma	 série	 de	marcadores	
biológicos	 que	 estão	 na	 causa	 de	 algumas	 doenças	 crónicas	 como	 a	 pressão	
arterial,	a	fibrinólise5	,	a	absorção	de	glicose	mediante	insulina,	a	força	dos	ossos	
e	músculos	e	a	autonomia	e	regulação	do	sistema	nervoso	(YANCEY	et	al.,	2007,	
p.68).	Informação	adicional	demonstra	que	a	inactividade	física	provoca	a	doença	
ao	contribuir	para	o	aumento	de	peso	e,	 consequentemente,	da	obesidade.	Os	
indivíduos	 sedentários	 têm	 maior	 probabilidade	 de	 serem	 obesos	 do	 que	 os	
indivíduos	 activos.	 Há	 uma	 relação	 entre	 a	 energia	 despendida	 e	 a	 diminuição	
dos	níveis	 de	massa	 gorda:	 os	 indivíduos	 com	níveis	mais	 elevados	de	despesa	
energética	tendem	a	ter	uma	massa	gorda	menor.
	 Na	maioria	dos	países	europeus,	o	excesso	de	peso	e	a	obesidade	estão	
a	aumentar	progressivamente	na	população	adulta.	Um	estudo	recente	da	OMS	
revela	que	entre	20%	e	70%	da	população	adulta	tem	excesso	de	peso,	valor	que	
varia	de	país	para	país.	Globalmente	entre	5%	e	30%	da	população	é	obesa	(OMS,	
2010).	Os	dados	são	realmente	alarmantes.	Há	motivos	de	natureza	económica,	
social	e	biológica	para	reconhecer	a	necessidade	de	uma	intervenção	que	mobilize	
as	pessoas	com	o	objectivo	de	inverter	a	tendência	do	galopante	crescimento	da	
taxa	de	sedentarismo.	O	aumento	dos	níveis	de	actividade	física	é	essencial	para	a	
melhoria	da	saúde	pública.

5			Fenómeno	de	degradação	e	dissolução	da	fibrina	(coágulos	sanguíneos).	Fonte:	http://www.
priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=fibrin%C3%B3lise		-	Consultado	em	Maio	de	2011
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	 Apesar	 dos	 benefícios	 da	 actividade	 física	 melhor	 expostos	 e	
consequentemente	difundidos	à	população,	a	verdade	é	que	nos	últimos	anos	se	
tem	verificado	um	progressivo	aumento	da	incidência	do	sedentarismo.	As	pessoas	
continuam	 sem	 cumprir	 as	 recomendações	 dos	 órgãos	 internacionais	 ligados	 à	
saúde.	Os	efeitos	negativos	do	sedentarismo	não	só	se	reflectem	na	saúde,	como	
têm	também	implicações	significativas	ao	nível	económico	através	da	acumulação	
de	despesas	de	saúde.	
	 A	 inactividade	física	deteriora	a	saúde	das	pessoas	 levando-as	a	recorrer	
com	maior	 frequência	aos	cuidados	de	saúde.	Por	exemplo,	e	de	acordo	com	o	
estudo	 promovido	 pelo	 INSTITUTO	 DO	 DESPORTO	 DE	 PORTUGAL	 (IDP)	 (2010),	
estima-se	 que	 cada	 euro	 investido	 em	 programas	 de	 promoção	 de	 saúde	 que	
envolvam	a	actividade	física	equivale	a	uma	redução	de	4,9	euros	nos	custos	com	o	
absentismo	e	de	3,4	euros	com	os	cuidados	de	saúde.	Destaca-se	também	o	facto	
das	 pessoas	 mais	 sedentárias	 representarem	 maiores	 custos	 com	 os	 cuidados	
primários	de	saúde,	podendo	corresponder	a	um	aumento	na	ordem	dos	30%	dos	
valores	atrás	descritos.
	 Por	outro	lado,	a	actividade	física	permanece,	para	a	maioria	da	população,	
uma	actividade	sazonal.	A	eclosão	de	determinados	simbolismos	tornou-se	de	tal	
forma	evidente	que	o	corpo	passou	a	ser	uma	via	de	representação	social,	através	
de	uma	forte	associação	entre	saúde	e	aspecto	físico.	Já	“não	basta	ser	saudável,	
há	que	parecê-lo”	(MOTA,	2001,	p.127).	As	pessoas	começam	a	praticar	exercício	
físico	nos	meses	que	antecedem	o	Verão	para	que	possam	estar	em	forma	quando	
chegar	 a	 altura	 de	 maior	 calor	 em	 que	 estão	 fisicamente	 mais	 expostas.	 Esta	
mentalidade	revela-se	completamente	errada.	

“Healthy bodies are a necessary but not sufficient condition of a health society, but the 
reverse is also true.” 6	(BROWN,	2009,	p.220)

	 Saúde	e	corpo	saudável	não	representam	necessariamente	o	mesmo.	
O	estar	em	forma	não	pode	ser	entendido	como	parecer	bem	aos	outros,	mas	sim	
o	 sentir-se	bem	consigo	próprio	e	 saudável.	Por	outro	 lado,	o	 ser	 saudável	não	
significa	propriamente	a	pessoa	ter	um	corpo	que	corresponda	a	um	determinado	
cânone	 de	 beleza.	 Para	 nos	 mantermos	 saudáveis	 basta	 levar	 uma	 vida	 mais	
activa	 diariamente,	 associada	 a	 uma	 alimentação	 equilibrada.	 Um	 trabalho	 de	

6	 	 	T.L.	“Corpos	saudáveis	são	uma	condição	necessária	mas	não	suficiente	para	uma	sociedade	
saudável,	mas	o	contrário	também	é	verdade.”



Energym	-	Actividade	Física	e	Eficiência	Energética12

investigação	 levado	 a	 cabo	 por	 HOHEPA	 e	 SCHOFIELD	 (2006)	 junto	 dos	 jovens	
universitários,	 com	o	objectivo	de	determinar	qual	a	 sua	percepção	dos	efeitos	
da	 actividade	 física,	 revelou	 que	 estes	 identificam	 como	 principal	 benefício	 da	
actividade	física	a	sua	relação	com	a	aparência.	“Ser	magro	e	forte”	foi	a	principal	
resposta	dos	jovens	mostrando	que	estes	dão	maior	importância	à	aparência	física	
e	pouca	relevância	aos	factores	psicológicos	ou	de	saúde.		
	 Devem	ser	desenvolvidas	 rapidamente	 infra-estruturas	de	 saúde	pública	
suficientemente	robustas	para	ancorar	e	sustentar	uma	promoção	interventiva	e	
eficaz	da	actividade	física.	A	viabilização	das	condições	para	que	um	projecto	de	
promoção	da	actividade	física	 seja	efectivamente	 realizável	 requer	uma	política	
integrada	dos	diferentes	subsistemas,	nomeadamente	o	educativo,	o	de	saúde	e	
o	de	ordenamento	do	território.	É	necessário	concentrar	ideias	e	prioridades	em	
cada	uma	das	áreas	com	um	objectivo	comum	–	aumentar	a	disponibilidade	para	
a	actividade	física	e	sustentar	os	comportamentos	saudáveis	através	da	motivação.	
De	acordo	com	YANCEY	et	al.	(2007),	uma	revisão	sistemática	de	intervenções	que	
visam	aumentar	a	actividade	física	na	população	deve	corresponder	aos	seguintes	
parâmetros	de	abordagem:	
 ∞ Enfoque informativo	 (campanhas	próximas	da	comunidade	e	painéis	 in 
situ	para	incentivar	a	utilização	das	escadas	e	outros	equipamentos	que	impliquem	
trabalho	físico);
 ∞ Enfoque social e comportamental (reforço	da	educação	física	nas	escolas,	
intervenções	de	apoio	social	em	ambientes	comunitários	e	programas	de	mudança	
de	comportamento	adaptados	à	saúde	individual);	
 ∞ Enfoque territorial	(criação	e	maior	acesso	a	locais	com	infra-estruturas	
que	possibilitem	actividade	física	combinados	com	o	fornecimento	de	informação).
	 No	 geral,	 o	 desenvolvimento	 da	 actividade	 física	 para	 todos	 pode	 trazer	
benefícios	socioeconómicos	que	se	traduzem	na	redução	dos	custos	com	a	saúde,	
aumento	 da	 produtividade,	 mais	 oportunidades	 de	 emprego,	 melhor	 integração	
social	 e	 ambientes	 mais	 saudáveis.	 Embora	 o	 papel	 do	 indivíduo	 na	 escolha	 e	
responsabilidade	 pessoal	 na	mudança	 dos	 comportamentos	 ligados	 à	 saúde	 seja	
indiscutível,	 a	motivação	 individual	 e	 a	 vontade	de	 ser	fisicamente	 activo	é	 cada	
vez	mais	difícil	de	sustentar	numa	sociedade	caracterizada	por	uma	proliferação	de	
dispositivos	de	poupança	de	labor,	juntamente	com	redes	de	transportes	públicos	
fragmentadas	e	estratégias	agressivas	de	marketing	comercial	de	entretenimento	
sedentário	(YANCEY	et	al.,	2007,	p.69).
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	 De	 facto,	 diversos	 estudos	 mencionam	 a	 redução	 no	 gasto	 de	 energia	
física	devido	a	um	aumento	progressivo	do	sedentarismo	no	quotidiano	associado	
a	 uma	 crescente	 dependência	 de	 dispositivos	 que	 prescindem	 da	 aplicação	 de	
qualquer	 trabalho	 físico,	 meios	 de	 transporte	 motorizados	 e	 equipamentos	
de	 entretenimento	 passivo	 (videojogos,	 televisão,	 etc.),	 como	 os	 principais	
impulsionadores	das	doenças	crónicas	e	consequente	degradação	da	saúde	pública	
durante	as	últimas	décadas.

Como nos tornámos sedentários

“A preguiça é o motor do progresso. É o estímulo que nos impele a obter aquilo que de-
sejamos fazendo o mínimo esforço físico.”

(MUNARI,	2009	[1968],	p.73)

“I don’t think necessity is the mother of invention – invention, in my opinion, arises 
directly from idleness, possibly also from laziness. To save oneself trouble. That is the big 
secret that has brought us down the ages hundreds of thousands of years, from chipping 
flints to switching on the washing up machine.” 7 

 (CHRISTIE,	2010	[1977],	p.128)

	 Estas	expressões	de	Bruno	Munari	 (1907-1998)	e	Agatha	Christie	 (1890-
1976)	reforçam	uma	das	principais	causas	do	sedentarismo:	a	preguiça.	Todo	o	ser	
humano	está	equipado	com	dois	 sistemas	distintos	que	 trabalham	em	sintonia.	
Possui,	por	um	lado,	uma	mente	que	funciona	à	velocidade	do	pensamento	e,	por	
outro	lado,	um	corpo	que	tenta	obter	o	melhor	resultado	com	o	menor	esforço	
possível	e	que	impele	a	mente	de	encontrar	e	desenvolver	processos	tecnológicos	
que	 possibilitem	 tal	 preguiça.	 A	 interdependência	 e	 equilíbrio	 entre	 ambas	 as	
partes	são	fundamentais	para	a	saúde	e	o	bem-estar	pessoal.
	 Ao	 olharmos	 em	 retrospectiva	 pelo	 passado	 podemos	 observar	 que	 o	
Homem	começou	por	criar	objectos	que	requeriam	a	aplicação	da	força	humana	
para	o	desempenho	das	suas	tarefas	diárias.	No	entanto,	a	evolução	da	Humanidade		
viu-se	acompanhada	por	uma	evolução	do	conhecimento	que,	consequentemente,	

7			T.L.	“Eu	não	julgo	que	a	necessidade	seja	a	mãe	da	invenção	–	a	invenção,	na	minha	opinião,	
nasce	directamente	da	indolência,	possivelmente	também	da	preguiça.	Para	se	salvar	a	si	próprio	
do	problema.	Este	é	o	grande	segredo	que	nos	trouxe	ao	longo	de	centenas	de	milhares	de	anos,	
desde	recolher	sílex	até	ligar	a	máquina	de	lavar.”	
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conduziu	 ao	 desenvolvimento	 tecnológico	 e	 científico,	 os	 quais	 têm	 o	 seu	
primeiro	grande	auge	na	Revolução	Industrial	em	1815.	Este	marco	histórico,	que	
está	na	génese	da	construção	da	sociedade	moderna	tal	como	a	conhecemos,	
assinala	também	o	principal	ponto	de	viragem	dos	seus	estilos	de	vida.	Até	então	
dedicadas	 ao	 sector	 primário	 (agricultura),	 as	 pessoas	 trocam	 o	 meio	 rural	
pelos	grandes	centros	urbanos	à	procura	de	trabalho	nas	fábricas	aí	instaladas.	
Assim,	abandonaram	o	campo	onde	viviam	com	um	espectro	de	objectos	que	se	
confinava	aos	bens	essenciais,	suficientes	para	as	necessidades	do	seu	dia-a-dia,	e	
entraram	numa	nova	e	complexa	plataforma	capitalista	e	economia	de	mercado,	
onde	o	bem-estar	pessoal	 se	 traduz	na	aquisição	de	bens	materiais	 (consumo).	
Com	o	advento	da	industrialização	nasce	também	a	cultura	de	consumo,	principal	
motor	económico	da	filosofia	capitalista.	O	consequente	crescimento	das	zonas	
suburbanas	levou	a	que	as	pessoas	dependessem	de	meios	de	transporte	para	se	
deslocarem	para	o	trabalho,	deixando	de	andar	a	pé.	Em	1903	surge	o	modelo	T	
da Ford	que	iniciou	um	processo	de	transformação	na	produção	industrial,	com	a	
Normalização	e	o	Fordismo,	e	no	modo	como	as	pessoas	se	deslocam	até	aos	dias	
de	hoje.	
	 A	incessante	procura	por	um	padrão	de	vida	melhor	foi	uma	das	principais	
características	do	período	Pós-Segunda	Guerra	Mundial	(1939-1945).	A	qualidade	
de	 vida	 via-se	 representada	 nos	 bens	materiais,	 que	 estruturavam	 a	 vida	 das	
pessoas	e	eram	garantia	de	integração	social	e	de	reconhecimento	do	sucesso	
económico.	O	aparecimento	do	trabalhador	afluente	nos	anos	50	cria	um	mercado	
para	os	bens	produzidos	em	massa,	como	os	electrodomésticos	ou	os	automóveis.	
Os	cidadãos,	agora	com	um	estilo	de	vida	urbano	e	altamente	padronizado,	com	
maior	 poder	 económico,	 compram	 os	 produtos	 que	 basicamente	 os	 próprios	
produzem	nas	fábricas.	A	produção	em	massa	dá	origem	a	um	consumo	em	massa.	
Para	responder	a	este	aumento	do	consumo,	as	fábricas	passam	a	produzir	em	maior	
quantidade	 e	 rapidez,	 suportadas	 também	pelo	 desenvolvimento	 tecnológico	 e	
pelo	Fordismo.	Este	progresso	deu-se	tão	rapidamente	que	os	objectos	que	saíam	
das	linhas	de	produção	eram	consecutivamente	mais	evoluídos	ao	nível	técnico	e	
tecnológico	e	substituídos	por	outros	num	período	de	tempo	cada	vez	mais	curto.	
Os	estilos	de	vida	ladeados	de	produtos	vêm	reflectindo	o	desejo	do	Homem	por	
uma	vida	mais	simplificada	e	confortável	e	são	responsáveis	pelo	despertar	do	ócio	
na	sociedade	moderna.
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“Referimos antes que as tecnologias revolucionaram o parque de objectos da nossa 
civilização. […] Se um designer industrial é considerado, entre outras coisas, um criativo 
solucionador de problemas, e deseja continuar a sê-lo, é importante que conheça as 
implicações sociais, económicas e culturais da realidade emergente.” (MALDONADO,	
2006	[1991],	p.78)

	 A	mudança	radical	do	contexto	tecnológico	situado	na	base	da	produção	
industrial,	que	culminou	no	desenvolvimento	da	electrónica,	veio	revolucionar	o	
espectro	de	objectos	que	 fazem	parte	da	 vida	das	pessoas.	 Esta	 transição	para	
a	 “Idade	 do	 Chip”,	 na	 qual	 estamos	 actualmente	 inseridos,	 é	 caracterizada	 por	
MALDONADO	 (2006	 [1991])	 como	 a	 “passagem	da	 carroça	 puxada	 por	 cavalos	
para	 o	 automóvel”.	 Deixámos	 de	 ser	 nós	 a	 executar	 as	 tarefas	 passando	 os	
equipamentos	a	fazê-lo	por	nós.	O	melhor	exemplo	disso	talvez	sejam	as	escadas	
rolantes	ou	os	elevadores.	São,	talvez,	os	exemplos	mais	extremos	da	preguiça	tão	
criticada	por	Munari	e	Christie.	Pelo	menos	para	aqueles	que	têm	capacidade	física	
suficiente	para	subir	os	degraus	pelos	seus	próprios	meios.	
	 A	 tecnologia	 evoluiu	 de	 um	 conjunto	 de	 objectos	 futuristas	 que	
desempenhavam	pequenas	 funções	para	um	sistema	perpétuo	que	passa	a	 ser	
parte	integrante	do	nosso	quotidiano	através	de	equipamentos	baratos,	rápidos	e	
inteligentes	e,	na	maioria	das	vezes,	poluentes	(THACKARA,	2005,	p.3).	Não	foram	
as	 pessoas	 que	 se	 propuseram	 a	 assumir	 estilos	 de	 vida	 tão	 sedentários	 como	
aqueles	que	levam	actualmente,	mas	a	falta	de	acesso	a	alternativas	num	mundo	
cada	vez	mais	apetrechado	de	objectos	automatizados	que	trabalham	por	nós	e	
integram	um	modelo	económico	mais	preocupado	com	o	capital	financeiro	(lucro)	
e	com	o	consumo	do	que	com	o	capital	humano	(pessoas)	e	natural.	

“We cannot stop tech, and there’s no reason why we should. It’s useful. But we need to 
change the innovation agenda in such a way that people come before tech.” 8 (THACKARA,	
2005,	p.4) 

	 Não	se	propõe	um	regresso	ao	passado,	mas	sim	um	ajuste	do	presente,	
para	 uma	 mudança	 sustentável	 do	 futuro.	 Trata-se	 de	 assegurar	 uma	 geração	
futura	mais	saudável.	O	cenário	tecnologicamente	acelerado,	pouco	saudável	para	
o	Homem	e	para	o	meio	ambiente,	obriga-nos	a	repensar	o	meio	construído	em	
que	vivemos	e	o	modo	como	nos	relacionamos	com	este.	A	cultura	de	consumo	

8	 	 	T.L.	“Não	podemos	parar	a	 tecnologia,	e	não	existe	nenhuma	razão	para	o	 fazer.	É	útil.	Mas	
necessitamos	 	de	mudar	a	agenda	da	 inovação	de	tal	modo	que	as	pessoas	apareçam	antes	da	
tecnologia.”



Energym	-	Actividade	Física	e	Eficiência	Energética16

tem	sido	extensivamente	explorada	do	ponto	de	vista	económico,	mas	muito	mal	
aproveitada	do	ponto	de	vista	psicológico	e	social.	O	Design	desempenha	um	papel	
importante	na	forma	como	molda	comportamentos,	como	as	pessoas	se	ligam	aos	
objectos	e	como	estes	funcionam.	Deve-se	procurar	criar	soluções	inovadoras	que	
visem	o	equilíbrio	das	capacidades	físicas	e	mentais	humanas	e,	simultaneamente,	
melhorar	a	eficiência	dos	recursos	naturais	do	nosso	planeta.	A	maior	consciência	
ambiental	e	o	aumento	das	preocupações	com	saúde	e	bem-estar	podem	abrandar	
o	consumo	desenfreado	mas	decerto	não	o	farão	desaparecer.	As	pessoas	têm	a	
“fome	da	novidade”.	O	consumo	apenas	alimenta	o	breve	prazer	e	uma	permanente	
insatisfação.	Torna-se,	por	 isso,	extremamente	 importante	usar	a	tecnologia	em	
prol	da	saúde	humana	e	do	equilíbrio	ambiental.
	 Se	 as	 grandes	 descobertas	 tecnológicas	 e	 científicas	 conduziram	 a	 um	
contexto	de	saúde	aparente	onde,	por	um	lado,	temos	o	aumento	da	esperança	
média	 de	 vida,	 que	 duplicou	 e	 envelheceu	 a	 população	mundial,	 e	 por	 outro	
uma	 degradação	 física	 que	 nos	 conduz	 a	 uma	morte	 lenta,	 como	 será	 a	 vida	
das	 gerações	 futuras	 com	 a	mais	 que	 provável	 preponderância	 da	 robótica	 e	
inteligência	 artificial?	 Se	 não	 se	 induzirem	mudanças	 nos	 sistemas	 industrial,	
humano	e	natural,	a	nossa	sociedade	irá	certamente	transformar-se	num	grupo	
de	seres	obsoletos	e	sem	identidade,	como	aqueles	brilhantemente	retratados	
no	filme	Wall-E (Figura	2),	 incapazes	de	 fazer	 jus	às	suas	capacidades	físicas	e	
intelectuais	e	deixando-se	comandar	por	máquinas	com	inteligência	própria.

 
 

 

Figura	2	-	Wall-E,	minuto	39
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	 A	actividade	física	não	faz	actualmente	parte	da	vida	da	grande	maioria	dos	
cidadãos	fruto	de	ambientes	construídos	(casa,	trabalho,	escola)	que	encorajam	
a	estilos	de	vida	 sedentários	e	 carecem	em	suporte	 social	 e	físico,	 tornando	as	
escolhas	saudáveis	mais	difíceis	de	tomar.	Segundo	BLAIR	 (2009)	o	aumento	da	
mecanização	no	trabalho	e	a	adopção	de	comportamentos	de	 lazer	sedentários	
combinam	a	 redução	da	quantidade	de	actividade	física	 com	o	 crescimento	do	
obsoletismo	da	sociedade	moderna.	
	 Mais	do	que	pela	necessidade,	o	progresso	tem	sido	movido	pela	preguiça.	
O	Homem	tem	procurado,	desde	sempre,	formas	de	agilizar	as	suas	acções	e	de	
simplificação	e	conforto	nas	suas	tarefas	reduzindo	e	prescindindo,	muitas	vezes,	
da	aplicação	de	trabalho	físico.	A	natureza	humana	foi	concebida	para	trabalhar	
e	a	prova	disso	são	os	problemas	de	saúde	que	derivam	da	ausência	de	esforço	
físico.	 O	 ócio	 tem	 de	 deixar	 de	 ser	 o	 impulsionador	 do	 progresso	 tecnológico,	
devendo	passar	a	ser	este	último	o	motor	da	actividade	social	e	ambientalmente	
responsável.	
	 A	máxima	eficácia	ao	mínimo	esforço	tem	um	preço.	Tal	como	refere	Nunes	
(Nunes,	1995	quoted in	OLIVEIRA,	2006)	“a	actividade	física	é	uma	actividade	natural	
e,	portanto,	biologicamente	necessária”.	A	 falta	de	 funcionamento	e	a	 carência	
antinatural	 de	 movimento	 e	 actividade	 física	 atrofiam	 os	 órgãos,	 diminuindo	
o	 seu	 rendimento,	 o	 que	os	 torna	 vulneráveis	 a	 doenças.	 As	 consequências	 do	
rumo	que	estamos	a	levar	são	devastadoras	para	a	saúde	e	bem-estar	humanos	
e	estamos	a	alimentar	uma	bolha	que	mais	tarde	ou	mais	cedo	irá	rebentar.	Ser	
sedentário	conduzirá	o	ser	humano	a	um	menor	desenvolvimento	em	todos	os	
seus	 domínios	 (físico,	 psicológico,	 cognitivo	 e	 emocional).	O	Design,	 com	a	 sua	
enorme	 responsabilidade	 social,	deve	 responder	às	necessidades	concretas	dos	
indivíduos	 desempenhando	 um	 papel	 bastante	 importante	 na	 resolução	 deste	
grande	 problema	 social.	 Se	 efectivamente	 os	 objectos	 automatizados	 vieram	
para	ficar	temos	de	encontrar	outras	formas	de	compensar	o	trabalho	físico	não	
aplicado	nas	tarefas	diárias.	O	desporto	e	a	actividade	física	regular	desempenham	
e	desempenharão	sempre	um	papel	preponderante	na	condução	de	estilos	de	vida	
mais	saudáveis	para	todos.
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Benefícios do exercício físico regular

“A prática de actividade física traduz a adopção de um estilo de vida saudável que é o 
reflexo da satisfação e concretização de objectivos e expectativas de vida e, no fundo, de 
qualidade de vida e bem-estar.” 

(ALVES,	2006,	p.26)

	 Ser-se	fisicamente	activo	é	um	dos	passos	mais	importantes	para	melhorar	
a	 nossa	 saúde.	 A	 actividade	 física	 regular	 ao	 longo	 da	 vida	 é	 importante	 para	
manter	um	 corpo	 saudável,	melhorar	 o	bem-estar	 e	 prevenir	 a	morte	precoce.	
Adoptar	 hábitos	 de	 actividade	 física	 produz	 não	 só	 benefícios	 na	 saúde	 do	
indivíduo	 como	 também	 benefícios	 de	 foro	 psicológico	 e	 económico.	 A	 prática	
de	actividade	física	está	associada	a	menores	taxas	de	mortalidade	em	todas	as	
faixas	etárias,	mesmo	quando	executada	apenas	em	níveis	moderados.	Diminui	o	
risco	de	morte	devido	a	doenças	cardiovasculares,	previne	o	desenvolvimento	de	
diabetes	do	tipo	2,	e	está	associada	à	diminuição	do	risco	de	cancro.	Ajuda	ainda	
a	prevenir	a	hipertensão	arterial,	a	reduzir	o	colesterol	em	pessoas	com	níveis	
mais	elevados	e	 reduz	o	 risco	de	cancro	do	cólon	e	da	mama	nas	mulheres.	
As	 quatro	 doenças	 mais	 mortais	 –	 cancro,	 doenças	 cardiovasculares,	 doenças	
respiratórias	crónicas	e	diabetes	–	são	responsáveis	por	mais	de	60	%	de	 todas	
as	mortes	globais,	o	equivalente	a	mais	de	35	milhões	de	mortes	por	ano	 (U.S.	
DEPARTMENT	OF	HEALTH	AND	HUMAN	SERVICES,	2010).
	 Os	benefícios	da	actividade	física	ocorrem	em	todo	o	tipo	de	pessoas	sejam	
elas	saudáveis,	em	risco	de	desenvolver	doenças	crónicas,	com	doenças	crónicas	
ou	 com	 deficiência.	 Apesar	 de	 a	 actividade	 física	 estar	 associada	 a	 melhorias	
significativas	na	habilidade	funcional	e	no	estado	de	saúde,	ajudando	a	prevenir	
determinadas	 doenças	 ou	 a	 diminuir	 a	 sua	 severidade,	 todos	 estes	 benefícios	
requerem	uma	participação	contínua,	podendo	ser	rapidamente	reversíveis	pelo	
retorno	à	inactividade.
	 As	recomendações	actuais	da	OMS	alertam	para,	pelo	menos,	150	minutos	
semanais	(30	minutos	diários)	de	actividade	física	de	intensidade	moderada	ou	
75	minutos	semanais	de	actividade	física	intensa,	para	as	pessoas	com	idades	
compreendidas	entre	18	e	os	64	anos.	 São	ainda	aconselhadas	etapas	com	a	
duração	de	10	minutos	onde	deve	ser	trabalhada	a	força	e	a	elasticidade	dos	
músculos.	Para	a	faixa	etária	com	idades	superiores	aos	64	anos	é	recomendado	
pelo	menos	período	de	tempo	equivalente	ao	do	grupo	anterior,	com	exercícios	
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combinados	entre	actividade	física	moderada	e	intensa.	As	etapas	físicas	devem	
ter	 uma	 duração	 de	 pelo	menos	 10	minutos	 com	 incidência	 sobre	 exercícios	
que	trabalhem	o	equilíbrio	para	idosos	com	maiores	problemas	de	mobilidade	
(OMS,	2010).

“Physical activity could lead not only to lower medical costs, […] but also to great 
productivity.” 9 (WAMP,	2009,	p.56)	

	 O	aumento	da	esperança	média	de	vida	está	associado	a	um	consequente	
aumento	nos	custos	 ligados	à	saúde.	As	despesas	com	saúde	são	superiores	ao	
aumento	de	 todos	os	 outros	 gastos	 com	 consumo.	 Em	1980	 a	despesa	pública	
com	saúde	representava	2,9%	do	PIB,	duplicando	para	5,7%	em	2010	(Página	em	
linha	PORDATA).	 Cerca	de	70%	dos	 custos	de	 saúde	 são	o	 resultado	directo	do	
comportamento	das	pessoas	 (BURD,	2009,	p.15).	As	quatro	doenças	 crónicas	 –	
doenças	 cardiovasculares,	 cancro,	 diabetes	 e	 obesidade	 –	 que	 representam	 as	
maiores	causas	de	morte,	significam	ainda	60%	de	todos	os	custos	com	saúde.	

“As far as I can tell, one of the best ways to improve the results of our health care system 
is to create products and services that encourage and support healthy behaviors with 
regard to things like diet, exercise, sleep, work, and play. By doing this, we can keep 
people healthy and largely out of hospitals, which is by far the most expensive part of our 
health care system.” 10 (CRONIN,	2011)	

	 Uma	maior	incidência	sobre	a	prevenção	destas	doenças	através	da	actividade	
física	regular	poderá	reduzir	a	carga	sobre	o	sistema	de	saúde,	reduzir	o	impacte	que	
os	custos	em	cuidados	de	saúde	têm	sobre	a	economia	e,	naturalmente,	resultar	
em	 pessoas	 mais	 saudáveis.	 Convenientemente	 verifica-se	 que,	 embora	 essas	
doenças	sejam	caras	e	mortais,	são	também	amplamente	evitáveis	ou	controláveis	
através	de	uma	vida	activa	e	saudável,	composta	por	uma	alimentação	equilibrada	
e	exercício	físico	regular.	BURD	(2009)	perspectiva	que	possam	ser	prevenidas	80%	
das	 doenças	 cardiovasculares	 e	 diabetes,	 60%	dos	 cancros	 e	 90%	dos	 casos	 de	
obesidade	através	de	hábitos	mais	saudáveis	(Figura	3).	

9			T.L.	“A	actividade	física	pode	conduzir	não	só	a	despesas	médicas	mais	baixas,	[…]	mas	também	
a	uma	grande	produtividade.”

10		T.L.	“Tanto	quanto	eu	posso	dizer,	uma	das	melhoras	maneiras	de	melhorar	os	resultados	do	
sistema	 de	 saúde	 é	 criando	 produtos	 e	 serviços	 que	 encorajem	 e	 suportem	 comportamentos	
saudáveis	no	que	diz	respeito	a	dietas,	exercício	físico,	dormir,	trabalhar	e	brincar.	Ao	fazer	 isto,	
conseguimos	manter	as	pessoas	saudáveis	e	maioritariamente	fora	dos	hospitais,	que	é	de	longe	a	
parte	mais	cara	do	sistema	de	saúde.”
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	 A	 actividade	 física	 regular,	 ao	 prevenir	 as	 doenças	 crónicas,	
consequentemente	produz	 a	 capacidade	de	 reduzir	 os	 custos	 com	 cuidados	 de	
saúde.	Mais	complicado	é	fazer	as	pessoas	mudar	os	seus	comportamentos	pouco	
saudáveis	e	estilos	de	vida	sedentários.	Os	hábitos	são	notoriamente	difíceis	de	
mudar,	mas	uma	melhor	compreensão	das	suas	motivações	do	 indivíduo	aliada	
a	uma	provisão	de	mais	oportunidades	de	mudança	pode	 facilitar	esse	mesmo	
processo.
	 É	importante	referir	ainda	que	a	actividade	física	não	actua	isoladamente,	
sendo	necessário	também	um	controlo	alimentar	(LEITE,	2009,	p.81).	A	nutrição	
e	a	 actividade	física	 são	dois	 factores-chave	que	 influenciam	a	 saúde	em	 todas	
as	 idades.	Uma	má	 ingestão	alimentar	e	a	 falta	de	exercício	físico	 representam	
dois	 grandes	 factores	para	o	desenvolvimento	de	doenças	 crónicas.	O	exercício	
físico	e	uma	ingestão	adequada	em	nutrientes	são	determinantes	para	contrariar	
as	 alterações	 na	 composição	 corporal	 provocadas	 pelo	 dispêndio	 energético	 e	
exigências	 nutritivas	 da	 actividade	 física	 regular.	 Praticar	 actividade	 física	 com	
regularidade	e	manter	um	adequado	controlo	alimentar	podem	também	prevenir	
a	obesidade	(NOGUEIRA,	2005,	p.41).
	 Com	o	avanço	da	idade	as	pessoas	tendem	a	movimentar-se	menos	o	que	
resulta	 no	 declínio	 das	 suas	 capacidades	 físicas	 e	motoras	 e	 perda	 de	 energia	
física	 em	 geral.	 Estes	 decréscimos	 de	 habilidade	 e	 mobilidade	 física	 culminam	
muitas	vezes	noutros	problemas	de	saúde	o	que,	por	sua	vez,	resulta	numa	menor	
eficiência	 para	 realização	 das	 actividades	 básicas	 do	 quotidiano.	 A	 prática	 de	
actividade	física	 regular	 resulta	 numa	melhor	 funcionalidade,	minimizando	os	
desgastes	provenientes	da	 idade	que,	 consequentemente,	 resultará	 em	níveis	
mais	elevados	de	 independência	permitindo	manter	o	convívio	e	os	contactos	
sociais.

Figura	3	-	Benefícios	de	saúde	da	actividade	física
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Importância de uma vida activa para os idosos

“O exercício físico apresenta uma potencial importância, na medida em que é um 
contributo válido para o aumento da vitalidade mental, física e social do idoso.” 

(LACERDA,	2004,	p.16)

	 A	 “transição	 demográfica”11,	 processo	 pelo	 qual	 é	 apelidado	 o	
envelhecimento	da	população	global,	é	um	dos	principais	eventos	demográficos	
que	 tem	 caracterizado	 o	 século	 XX	 e	 início	 do	 século	 XXI.	 Inicialmente	 vivido	
pelos	países	desenvolvidos,	o	processo	tem-se	expandido	também	aos	países	em	
desenvolvimento.	O	envelhecimento	da	população	nas	próximas	décadas,	 fruto	
do	aumento	da	esperança	de	vida,	é	já	um	dado	adquirido	e	implicará	mudanças	
profundas	nos	sistemas	político,	social	e	económico.	A	faixa	etária	dos	80	anos	ou	
mais	está	a	crescer	mais	do	que	qualquer	outra,	e	prevê-se	que	durante	os	próximos	
50	 anos	 se	 estabeleça	 como	 segmento	 de	 população	 com	 maior	 crescimento	
(ONU,	2002,	pp.1-2).	O	avanço	da	idade	acarreta	uma	mudança	considerável	das	
necessidades	 pessoais,	 especialmente	 daquelas	 que	 estão	 relacionadas	 com	 a	
saúde.	Se	a	população	 idosa	aumenta,	as	 implicações	do	envelhecimento	 levarão	
seguramente	a	uma	maior	utilização	dos	serviços	e	a	maiores	despesas	com	a	saúde.
	 Na	sociedade	actual,	à	medida	que	se	envelhece,	o	sedentarismo	começa	
a	 fazer	 parte	 integrante	 da	 vida	 do	 indivíduo.	 O	 envelhecimento	 conduz	 ao	
declínio	dos	níveis	de	actividade	física	e	altera	os	estilos	de	vida	comprometendo	
o	desempenho	físico	funcional,	associado	à	perda	de	massa	muscular	e	óssea,	e	
aumentando	a	dependência	na	vida	diária	dos	mais	idosos	(GONÇALVES,	2005,	
p.18).	A	actividade	física,	 segundo	LEITE	 (2009),	permite	um	aumento	de	10%	
para	30%	do	número	de	pessoas	capazes	de	cuidar	de	si	mesmas	no	dia-a-dia.	
A	melhor	 forma	de	prevenir	o	deterioramento	da	capacidade	física	é	 iniciar	a	
prática	de	exercício	físico	na	infância	e	dar-lhe	continuidade	durante	toda	a	vida.	
Como	tal,	 torna-se	fundamental	não	só	promover	a	actividade	física	 junto	dos	
idosos,	 como	 também	 abordar	 os	 escalões	 etários	 mais	 jovens.	 Aqueles	 que	
começarem	a	desenvolver	hábitos	de	actividade	física	regular	na	adolescência	
têm	maior	probabilidade	de	lhes	dar	continuidade	em	adulto.
	 Os	 idosos	 devem	 tentar	 ser	 o	 mais	 activos	 possível	 dentro	 das	 suas	
possibilidades.	O	aumento	dos	níveis	de	prática	de	actividade	física	 traduz-se	em	

11		 Demographic transition. (OMS,	2002,	p.12)
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níveis	 superiores	 de	 satisfação	 com	 a	 vida,	 auto-estima	 e	 crescimento	 pessoal.	
Os	 programas	 de	 actividade	 física	 para	 os	 idosos	 são	 imprescindíveis,	 por	
representarem	um	conjunto	de	benefícios	ao	nível	fisiológico,	social	e	psicológico,	
com	vista	à	melhoria	do	seu	bem-estar	e	qualidade	de	vida.	A	prática	de	actividade	
física	regular	resulta	numa	melhor	funcionalidade,	que	resultará	em	níveis	mais	
elevados	de	independência.

Motivação e factores de influência na actividade física

“The larger the sacrifice (habit change or lifestyle change) the more difficult is to change 
behavior.” 12 

(VEENMAN,	2009,	p.34)

	 Os	estilos	de	 vida	 sedentários	que	grande	parte	da	 sociedade	global	 leva	
actualmente	 tornam	 a	 adopção	 de	 rotinas	 de	 actividade	 física	 num	 ajuste	 ou	
mudança	dos	comportamentos	que	padronizam	o	seu	quotidiano.	A	predisposição	
para	a	actividade	física	depende	de	diversos	factores	que	inibem	ou	facilitam	uma	
transição	para	hábitos	de	exercício	físico	(Esquema	1).	A	motivação	desempenha	um	
papel	fulcral	na	sustentação	desses	novos	comportamentos.

 

12			T.L.	“Quanto	maior	for	o	sacrifício	(mudança	de	hábitos	ou	estilo	de	vida)	maior	é	a	dificuldade	
de	mudança	de	comportamentos.”

Actividade Física
e Vida Activa
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Esquema	1	-	Factores	de	influência	na	actividade	física.	(EDWARDS	e	TSOUROS,	2006,	p.4)
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	 Os	hábitos	das	pessoas	são	manifestamente	difíceis	de	mudar.	Imprimir	um	
clima	de	mudança	no	indivíduo	implica	compreender	aquilo	que	o	motiva	e	o	que	o	
influencia	as	suas	escolhas.	CRONIN	(2011)	refere	que	alguns	estudos	desenvolvidos	
por	economistas	comportamentais	revelaram	que	as	pessoas	tomam	boas	decisões	
onde	a	acção	e	o	resultado	estão	proximamente	ligados,	quando	fazer	a	coisa	certa	
não	é	difícil	ou	quando	a	decisão	é	tomada	repetidamente.	As	pessoas	tendem	ainda	
a	estar	mais	motivadas	quando	o	progresso	das	suas	acções	ganha	significado,	seja	ao	
atingir	objectivos	pré-estabelecidos	ou	quando	estes	se	encaixam	em	determinadas	
dinâmicas	sociais	(impressionando	ou	desapontando	amigos,	colegas	ou	familiares).	
O	Design	tem	aqui	amplas	oportunidades	de	intervenção,	ajudando	a	observar	como	
as	interacções	e	as	experiências	das	pessoas	com	os	produtos	influenciam	os	seus	
comportamentos	e	a	criar	produtos	e	serviços	que	ajudem	a	uma	vida	saudável.	O	
mesmo	autor	define	cinco	drivers	de	mudança	de	comportamentos:
 ∞ Produção de informação	 sobre	 saúde	 e	 comportamentos	 através	 da	
monitorização	das	actividades	do	indivíduo	(exemplos:	peso,	ritmo	cardíaco,	níveis	
glicémicos	do	sangue,	pressão	arterial);
 ∞ Avaliação da informação	 para	uma	melhor	 compreensão	do	 significado	
dos	dados	resultantes	da	monitorização	através	de	interfaces	que	ajudem	as	pessoas	
a	ler	as	suas	condições	de	saúde.	A	informação	deve	ser	apresentada	de	modo	a	que	
a	pessoa	a	possa	compreender	com	a	menor	dificuldade	possível;
 ∞ Estabelecimento de metas e monitorização do progresso	através	da	fixação	
de	 objectivos.	 Pequenas	 etapas	 alcançáveis	 com	 acções	 saudáveis	 proporcionam	
oportunidades	de	recompensa	e	de	feedback	positivo	ao	invés	de	desafios	difíceis	e	
aparentemente	inalcançáveis.	O	acompanhamento	do	progresso	permite	à	pessoa	
estabelecer	um	histórico	do	caminho	percorrido	e	compará-lo	com	as	metas	a	que	
se	propôs;
 ∞ Impulsos subtis.	 As	 pessoas	 podem	beneficiar	 ainda	 de	 lembretes	 e	 de	
incentivos	ao	longo	do	percurso	para	que	se	mantenham	focadas	nos	seus	objectivos.	
O	truque	está	em	fazê-lo	de	forma	subtil	mas	com	grande	impacte	sobre	a	pessoa.	
Enquanto	os	avisos	repetitivos	podem	tornar-se	saturantes,	as	respostas	adequadas	
à	situação	individual	de	cada	um	podem	ser	envolventes	e	eficazes	em	termos	de	
reacção;
 ∞ A componente social	cconfere	uma	das	maiores	motivações	para	grande	
parte	das	pessoas:	o	facto	de	impressionarem	os	seus	amigos,	familiares,	vizinhos	
ou	 colegas.	 Uma	 forte	 integração	 entre	 a	 monitorização	 da	 saúde	 pessoal	 e	 as	
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redes	 sociais	 tem	o	potencial	 de	 incentivar	uma	mudança	para	 comportamentos	
saudáveis.	Porém	existe	uma	linha	muito	ténue	entre	compartilhar	um	pouco	dos	
comportamentos	e	a	exposição	da	pessoa	sendo	necessário	um	particular	cuidado	
com	a	noção	de	privacidade	de	cada	um.	
	 A	 produção	 de	 experiências	 saudáveis	 e	 atractivas	 talvez	 possa	 resolver	
parcialmente	 o	 problema	 dos	 comportamentos	 formados	 pelos	 estilos	 de	 vida	
sedentários.	Ao	modificar-se	a	sensação	do	“estar	preocupado	com	a	própria	saúde”	
de	uma	tarefa	de	difícil	recordação	para	uma	experiência	bem	concebida,	envolvente	
e	motivacional,	pode-se	criar	um	futuro	onde	os	cuidados	com	a	saúde	representem	
uma	atitude	positiva,	proactiva	e	memorável.
	 VALLERAND	(2007)	define	a	motivação	como	um	fenómeno	social	que	deriva	
da	 interpretação	 dos	 factores	 sociais,	 os	 quais	 podem	 ser	 globais	 e	 contextuais/
situacionais,	dependendo	do	nível	de	generalidade.	Os	factores	sociais	globais	estão	
presentes	na	maioria	dos	aspectos	da	vida	de	uma	pessoa.	Um	exemplo	de	um	factor	
social	global	pode	ser	a	presença	dos	pais	ao	longo	da	vida	dos	filhos	e	isso	alterar	a	
sua	motivação.	Um	factor	contextual,	tal	como	o	nome	indica,	existe	num	contexto	
de	vida	específico	e	não	necessariamente	noutro.	Um	exemplo	deste	pode	ser	o	
papel	de	um	treinador	ao	influenciar	a	motivação	dos	jovens	no	desporto	mas	não	
directamente	na	educação	escolar.	Finalmente	os	 fenómenos	sociais	situacionais	
são	 aqueles	 presentes	 num	 ponto	 no	 tempo	 específico,	 como	 por	 exemplo	 o	
feedback	 positivo	 fornecido	 por	 alguém.	 A	motivação	 tem	 sido	 repetidamente	
reportada	como	um	elemento-chave	da	resistência	em	regimes	de	exercício	físico.	
O	autor	distingue	dois	tipos	de	motivação:
 ∞ Motivação Intrínseca	–	refere-se	à	realização	de	uma	actividade	por	iniciativa	
própria,	pelo	prazer	e	satisfação	que	derivam	da	participação	em	algo.	Divide-se	em	
três	tipos:	motivação	intrínseca	para	o	saber,	motivação	intrínseca	para	a	realização	
de	coisas	e	motivação	intrínseca	para	a	estimulação	da	experiência.	Todas	as	suas	
variantes	partilham	a	procura	do	prazer	(sensorial	e	estético)	e	a	satisfação	em	tentar	
realizar	algo	novo	que	permita	superar-se	a	si	próprio;
 ∞ Motivação Extrínseca	 –	 refere-se	 ao	 exercício	 de	 uma	 actividade	 como	
um	meio	para	se	chegar	a	um	fim	e	não	para	o	próprio	bem	da	pessoa	(com	um	
propósito).	 As	 pessoas	 podem	 optar	 por	 realizar	 uma	 actividade,	 embora	 não	 a	
façam	por	prazer.	Alguns	comportamentos	são	regulados	através	de	meios	externos,	
como	recompensas	ou	restrições.
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	 As	 necessidades	 e	 desejos	 representam	 as	 forças	 por	 detrás	 dos	
comportamentos	das	pessoas,	que	são	capazes	de	se	submeter	a	uma	actividade	
que	vá	para	além	do	seu	âmbito	de	vida	apenas	para	satisfazer	essas	necessidades.	

“Informational approaches are designed to increase physical activity by providing 
information necessary to motivate and enable people to change their behavior, as well 
as to maintain that change over time.” 13 (KAHN, 2002, p.76) 

	 A	 informação	 desempenha	 um	 papel	 fulcral	 nos	 comportamentos	
associados	 à	 actividade	 física.	 Quando	 é	 fornecida	 informação	 adaptada	 à	
situação	específica	dos	utilizadores,	maior	a	probabilidade	de	se	implementarem	
mudanças	 nos	 seus	 comportamentos	 (BAKKER,	 2009,	 p.22).	 A	 provisão	 de	
informação	 destina-se	 à	 mudança	 do	 conhecimento	 acerca	 dos	 benefícios	 da	
actividade	física,	ao	aumento	das	preocupações	com	as	oportunidades	relacionadas	
com	 actividade	 física,	 aumentar	 a	 participação	 em	 actividades	 de	 comunidade	
e	explanar	os	seus	métodos	e	as	barreiras.	BROWN	(2009)	dá	o	exemplo	de	dois	
projectos	–	Nike Plus e Wii Fit –	pela	sua	capacidade	de	motivação	dos	utilizadores	
através	 da	 disponibilização	 de	 informação.	 A	 principal	 inovação	 do	Nike Plus 
(Figura	4)	está	em	fechar	o	loop	de	informação	permitindo	aos	utilizadores	avaliar	
o	 seu	 desempenho	 e	 os	 efeitos	 do	 seu	 comportamento.	 A	Wii Fit da Nintendo 
(Figura	5)	propõe	um	conceito	semelhante	dos	utilizadores	visualizarem	os	seus	
resultados	sem	abandonarem	o	conforto	da	sua	casa.	Estes	pequenos	passos	em	
torno	 de	 um	 encorajamento	 de	 comportamentos	 mais	 saudáveis	 terão	 de	 ser	
repetidos	múltiplas	vezes	antes	de	produzirem	um	benefício	social	de	relevo,	mas	
indicam	 que	 ainda	 há	 esperança	 numa	mudança	mais	 profunda	 e	 globalizada.	
Os	designers	têm	vindo	a	ser	adeptos	de	uma	abordagem	aos	problemas	sociais	
mais	 importantes	 partindo	 das	 motivações	 individuais	 e	 dos	 comportamentos	
consequentes,	mas	existe	um	outro	nível	de	análise	que	precisa	de	ser	direccionado	
às	forças	sociais	que	moldam	as	escolhas	que	estamos	aptos	a	fazer	em	primeiro	
lugar	e	os	seus	níveis	de	motivação	associados.

13			T.L.	“As	abordagens	de	informação	são	concebidas	para	aumentarem	a	actividade	física	através	
do	 fornecimento	 de	 informação	 necessária	 para	motivar	 e	 permitir	 às	 pessoas	mudar	 os	 seus	
comportamentos,	bem	como	manter	essa	mudança	durante	mais	tempo.”	
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Figura	4	-	Wii	Fit	da	Nintendo

Figura	5	-	Nike	Plus	Sportband



Luís Castanheira Santos 27

	 GONÇALVES	 (2005)	 defende	 que	 a	 deriva	 de	 uma	 economia	 com	 base	
na	agricultura	para	uma	economia	capitalista	tem	minimizado	a	necessidade	de	
trabalho	 físico	 e	 aumentado	 a	 procura	 por	 trabalhos	 sedentários	 ou	 de	menor	
intensidade	física.	O	avanço	tecnológico	reduziu	a	necessidade	da	actividade	física	
mais	intensa	mas,	por	outro	lado,	permite	proporcionar	novas	oportunidades	para	
que	a	sociedade	se	mantenha	fisicamente	activa	nas	actividades	do	quotidiano.	
O	mesmo	autor	defende	que	os	elementos	da	sociedade	com	menor	capacidade	
económica	têm	uma	reduzida	participação	devido	ao	facto	de	existir	uma	injusta	
distribuição	de	instalações	recreativas	nas	suas	áreas	de	residência,	para	além	do	
custo	aplicado	no	acesso	a	essas	instalações	que	certas	pessoas	não	conseguem	
suportar.	As	 instalações	 gratuitas	 são	mais	 acessíveis	 já	 que	qualquer	um	pode	
usufruir	delas	independentemente	do	seu	estrato	económico.	A	mesma	posição	é	
partilhada	por	CERIN	e	LESLIE	(2008)	que	defendem	que	o	status	socioeconómico	
influencia	o	comportamento	da	população	em	relação	à	saúde.	Do	mesmo	modo	
a	 educação	 das	 pessoas	 influencia	 o	 reconhecimento,	 ou	 não,	 das	 vantagens	
da	 actividade	 física.	 Aqueles	 com	 níveis	 educacionais	 mais	 elevados	 tendem	 a	
reconhecer	as	vantagens	da	actividade	física	e	 levam	com	maior	 facilidade	uma	
vida	 activa.	 No	 caso	 das	 pessoas	 com	maior	 poder	 económico,	 esta	 facilidade	
deve-se	em	parte	também	à	sua	capacidade	em	aceder	e	frequentar	estruturas	de	
actividade	física.	Todavia,	as	pessoas	desvalorizam	ambientes	como	academias	de	
fitness,	porque	requerem	um	esforço	financeiro	para	ter	acesso	às	suas	instalações	
e	fomentam	frequente	e	excessivamente	os	padrões	estéticos	relacionados	com	os	
modelos	de	beleza	de	referência.
 

Esquema	2	-	Fitness	2.0
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	 A	mudança	de	paradigma	na	noção	de	actividade	física	resultou	numa	maior	
proximidade	entre	 saúde,	 actividade	física	e	ambiente	 (Esquema	2).	As	abordagens	
ecológicas	têm	vindo	a	assumir	particular	importância	no	contexto	dos	comportamentos	
de	actividade	física,	uma	vez	que	a	opção	individual	para	ser	fisicamente	activo	parece	
estar	 dependente	 das	 características	 ambientais,	 que	 facilitam	 o	 envolvimento	 na	
mesma.	BAKKER	(2009)	defende	que	os	sentimentos	de	culpa,	 impulsionadores	
de	mudança,	estão	muitas	vezes	relacionados	com	este	tipo	de	comportamentos	
ecológicos.	 Melhorar	 os	 acessos	 e	 a	 qualidade	 dos	 parques	 e	 instalações	
recreativas	e	desenhá-los	de	modo	a	que	os	seus	utilizadores	se	sintam	seguros	e	
confortáveis,	facilita	a	adopção	de	comportamentos	de	actividade	física	e	devem	
ser	iniciativas	da	responsabilidade	das	autarquias.
	 Os	 efeitos	 de	 motivação	 variam	 de	 pessoa	 para	 pessoa.	 Programas	
individuais	 que	 visem	 a	 mudança	 de	 comportamento	 vão	 ao	 encontro	 dos	
interesses	e	preferências	específicas	de	cada	um.	Porém,	SUGIYAMA	et	al.	(2009)	
defendem	que	as	 intervenções	ao	nível	 individual	apesar	de	gerarem	mudanças	
positivas,	os	seus	efeitos	estão	 limitados	ao	número	de	pessoas	que	participem	
no	programa	e	que	os	mesmos	se	dissipam	antes	do	término	de	tais	intervenções.	
Referem	ainda	que	face	às	deficiências	de	abordagens	centradas	no	indivíduo,	tem	
havido	um	interesse	crescente	em	iniciativas	políticas	e	ambientais	que	promovem	
mudanças	comportamentais	sustentáveis	na	sociedade	como	um	todo	integrado.
	 A	disponibilidade	dos	equipamentos,	a	proximidade	e	densidade	de	locais	
para	prática	de	actividade	física	dentro	da	área	residencial	estão	associados	a	taxas	
mais	elevadas	de	exercício	físico.	Ambientes	 ricos	em	recursos	que	propiciem	a	
actividade	física	tais	como	ciclo-vias,	parques	e	ginásios	poderão	tornar	as	pessoas	
fisicamente	mais	activas	e	são	alguns	dos	facilitadores	da	actividade	física	regular.	
LACERDA	 (2004)	 e	 CAVILL	 et	 al.	 (2006)	 identificam	 como	 principais	 barreiras	 à	
actividade	física	os	seguintes	factores:
 ∞	Percepção	da	falta	de	tempo;
 ∞	Facto	de	trabalharem	muito	no	emprego	(cansaço);
 ∞	Falta	de	motivação	para	o	exercício;
 ∞	Falta	de	segurança	na	sua	área	residencial;
 ∞	Disponibilidade	das	instalações	recreativas;
 ∞	Carência	de	suporte	social	da	comunidade;
 ∞	Falta	de	informação	sobre	actividade	física;
 ∞	Cenário	social	e	cultural	inapropriado.
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	 As	barreiras	à	actividade	física	variam	consoante	a	faixa	etária	e	estilo	de	
vida	de	cada	indivíduo.	Actuar	sobre	as	barreiras	é	crítico	no	sentido	de	envolver	as	
pessoas	em	rotinas	de	actividade	física	(EDWARDS	e	TSOUROS,	2006,	p.4).	A	maior	
das	barreiras	é	descrita	por	ZIMMERMAN	(2009)	como	sendo	a	aversão	à	mudança.	
Segundo	o	autor,	as	pessoas	estão	bastante	dependentes	dos	seus	hábitos	e	do	
seu	contexto	social	aquando	de	uma	tomada	de	decisão.	O	mesmo	defende	que	
as	 decisões	 são	 determinadas	 por	 preferências	 relativas	 a	 uma	 “âncora”	 ou	 a	
um	ponto	do	passado.	As	normas	sociais,	cuja	percepção	das	pessoas	influencia	
directamente	os	seus	comportamentos,	 são	uma	das	âncoras	 identificadas	pelo	
autor.	O	passado	é	uma	das	grandes	barreiras	à	mudança,	visto	que	as	pessoas	se	
guiam	frequentemente	pelos	factos	do	passado.
	 A	 mudança	 de	 comportamento	 tem	 maior	 impacte	 e	 eficácia	 se	 for	
direccionada,	não	para	um	grupo	em	particular,	mas	para	a	sociedade	como	um	
todo.	Os	programas	de	actividade	física	devem	ser	dirigidos	para	um	todo	mais	
global	mas,	 simultaneamente,	 devem	 permitir	 a	 sua	 personalização	 para	 que	
respondam	à	motivação	e	necessidades	 individuais.	Os	utilizadores	 sentem-se	
assim	integrados	num	sistema	adaptado	a	si	e	não	a	um	sistema	padronizado.	
A	mudança	das	normas	sociais	depende	mais	de	 todos	nós	do	que	apenas	de	
alguns	elementos	mais	sedentários.	A	introdução	da	actividade	física	na	cultura	
como	um	todo	e	a	promoção	de	hábitos	saudáveis	desde	a	infância	permitem	a	
fomentação	e	sustentação	de	uma	vida	activa.	No	caso	dos	idosos,	os	médicos	
desempenham	 um	 papel	 importante	 no	 encorajamento	 à	 mudança	 para	
comportamentos	mais	saudáveis	mostrando-lhes	os	seus	benefícios.	As	pessoas	
mais	idosas	que	vivem	em	ambientes	que	lhes	permitem	um	suporte	autónomo	
revelam	 níveis	 mais	 elevados	 de	 motivação	 do	 que	 aquelas	 que	 vivem	 em	
ambientes	controlados,	tais	como	lares	(VALLERAND,	2007,	p.72).
	 HASKELL	 et	 al.	 (2009)	 defendem	 que	 a	 promoção	 da	 actividade	 física	
deve	estar	 ligada	a	políticas	de	medicina	preventiva,	através	de	um	processo	de	
compreensão	dos	seus	riscos,	benefícios	e	do	espectro	de	utilizadores	permitindo	
uma	melhor	 integração	dos	programas	nos	seus	estilos	de	vida.	O	mesmo	autor	
refere	 a	 utilização	 da	 monitorização	 como	 modo	 dos	 utilizadores	 controlarem	
individualmente	os	seus	níveis	de	actividade	física.	Já	YANCEY	et	al.	(2007)	defendem	
que	 a	 liderança	 desempenha	 um	 papel	 importante	 em	 casos	 de	 mudança	 de	
comportamento	e	motivação.	Segundo	os	autores,	“a	decisão	de	um	especialista	
pode	influenciar	o	ambiente	de	milhares”.
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	 Em	suma,	distinguem-se	duas	abordagens	fortemente	recomendadas	pela	
literatura:	a	mudança	de	comportamentos	de	saúde	individualmente	adaptados	e	a	
criação	e	melhoria	do	acesso	a	infra-estruturas	para	a	actividade	física	combinadas	
com	a	divulgação	de	informação	sobre	os	exercícios.	Estas	assinalam	o	papel	que	
os	 órgãos	 políticos	 e	 as	 abordagens	 ambiental,	 comportamental	 e	 social	 têm	e	
podem	desempenhar	no	combate	à	inactividade	na	nossa	sociedade.

Actividade física e espaços verdes

“Evidence regarding the influence of the built environment on physical activity behavior 
is beginning to accumulate. This evidence suggests that the built environment can both 
enable and limit physical activity participation.” 14 

(MCCORMACK,	2010,	p.712)

	 O	exercício	físico	tem	vindo	a	alterar	progressivamente	a	sua	finalidade	e	
está	a	mudar	o	seu	estatuto	de	“trabalhar	uns	músculos”	e	a	evoluir	para	um	“fitness 
2.0”15,	mais	 associado	 a	 estilos	 de	 vida	 saudáveis	 ligados	 à	 natureza	 e	 ao	meio	
ambiente	(Esquema	2,	p.	27).	O	ambiente	construído	molda	os	comportamentos	
e	saúde	das	pessoas.	A	quantidade	de	zonas	pedestres	e	acessibilidade	a	parques	
urbanos	 está	 directamente	 relacionada	 com	 os	 níveis	 de	 actividade	 física	 e	 os	
índices	de	massa	corporal	da	população.	As	pessoas	que	vivem	mais	próximas	de	
parques	urbanos	são	descritas	como	tendo	três	vezes	mais	hipóteses	de	cumprirem	
a	 quantidade	 de	 actividade	 física	 diária	 recomendada.	 Aqueles	 que	 praticam	
exercício	físico	ao	ar	livre	estão	menos	propensos	a	abandonar	o	seu	programa	de	
actividade	física	do	que	aqueles	que	fazem	os	mesmos	exercícios	em	ambientes	
fechados	e	correr	traduz-se	numa	das	formas	mais	fáceis	das	pessoas	se	manterem	
activas,	porque	é	simples	e	eficaz	(CUTTS	et	al.,	2009,	p.1314).
	 Existe	 uma	 relação	 entre	 a	 saúde	 e	 a	 quantidade	 de	 espaços	 verdes	
disponíveis	 nas	 zonas	 de	 habitação	 e	 trabalho	 das	 pessoas.	 Ligando	 estes	 dois	
aspectos	 à	 actividade	física	 conseguem-se	maiores	benefícios	para	 a	 sua	 saúde	

14	 	 T.L.	 “As	 evidências	 acerca	 da	 influência	 do	 ambiente	 construído	 nos	 comportamentos	 de	
actividade	física	estão	a	começar	a	acumular.	Esta	evidência	 sugere	que	o	ambiente	construído	
pode	tanto	possibilitar	como	limitar	a	participação	na	actividade	física.”	

15			Inspirado	no	título	“Fitness 2.0”	(BAKKER,	2009,	p.56)
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e	bem-estar.	MAAS	et	al.	 (2007)	 realçam	uma	 reacção	positiva	entre	a	 saúde	e	
o	 ambiente	 natural	 que	 nos	 rodeia,	 o	 qual	 influencia	 também	 a	 frequência	 de	
exercício	físico.	Ambientes	naturais	são	mais	atractivos	que	ambientes	construídos.	
Os	 espaços	 verdes	 urbanos,	 apesar	 de	 constituírem	 recintos	 criados	 pela	 mão	
do	 Homem,	 são	 contemplados	 como	 paisagem	 natural	 contrastante	 com	 os	
ambientes	densamente	construídos.	Os	parques	oferecem	características	únicas	
dentro	 da	 paisagem	 urbana,	 possibilitando	 oportunidades	 de	 actividade	 física,	
desfrutar	da	Natureza,	integração	social	e	lazer.	Os	espaços	verdes	devem	servir	de	
incentivo	para	actividades	saudáveis.	Desempenham	ainda	um	papel	importante	
na	prevenção	e	purificação	do	meio	ambiente.	As	árvores	nas	áreas	urbanas	são	
fundamentais	na	redução	da	poluição	no	ar	através	da	absorção	e	armazenamento	
dos	gases	poluentes,	removendo-os	da	atmosfera.

“Park facilities and services offer various opportunities to fulfill individual, social, economic 
and environmental benefits.[…] and play a role in increasing social capital by providing a 
meeting place where healthy behavior (such as physical activity) is modeled.” 16 
(BEDIMO-RUNG,	2005,	p.161)	

	 Os	 parques	 urbanos	 suportam	 a	 actividade	 física	 através	 da	 sua	
acessibilidade,	 capacidade	 de	 fornecer	 oportunidades	 a	 um	 vasto	 grupo	 de	
utilizadores,	 fauna	 e	 flora	 e	 fornecem	 oportunidades	 locais	 para	 diferentes	
tipos	de	actividades	de	 lazer.	Como	ambientes	sociais,	os	parques	urbanos,	são	
igualmente	cruciais	para	actividades	em	comunidade	como	é	a	actividade	física.	
A	dimensão	dos	espaços	recreativos	está	ligada	a	oportunidades	de	actividade	física.	
Parques	grandes	geralmente	proporcionam	uma	maior	diversidade	de	actividade	
do	que	parques	de	menores	dimensões.	A	distância	entre	as	 zonas	urbanas	e	
os	 parques	 está	 associada	 inversamente	 aos	 comportamentos	 de	 actividade	
física,	o	que	sugere	que	a	implementação	de	mais	espaços	verdes	próximos	das	
áreas	residenciais	pode	encorajar	à	participação	na	actividade	física	regular	por	
parte	da	população	 circundante.	 A	 disponibilidade	 e	 qualidade	 de	 condições	
para	 a	 actividade	 física	 são	 fundamentais	 para	 a	participação	da	população.	
Por	isso,	o	projecto	e	construção	de	mais	e	maiores	parques	urbanos	têm	uma	
importância	vital	para	a	saúde	pública	(MCCORMACK,	2010,	pp.712/723).	

16			T.L.	“As	instalações	e	serviços	dos	parques	oferecem	diversas	oportunidades	de	preencher	os	
benefícios	individuais,	sociais,	económicos	e	ambientais.	[…]	e	desempenham	um	papel	importante	
no	 aumento	 do	 capital	 social	 ao	 fornecerem	um	ponto	 de	 encontro	 onde	 os	 comportamentos	
saudáveis	(como	a	actividade	física)	são	moldados.”
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	 O	 estudo	 levado	 a	 cabo	 por	 ELLEY	 et	 al.	 (2003)	 revelou	 que	 as	 pessoas	
a	 viver	 em	 ambientes	 naturais	 têm	 três	 vezes	 mais	 probabilidade	 de	 serem	
fisicamente	activas	e	40%	menos	de	probabilidade	de	terem	excesso	de	peso	ou	de	
serem	obesas.	As	actividades	ao	ar	livre	junto	da	natureza	têm	efeitos	sinérgicos	
na	saúde,	mais	do	que	aquelas	realizadas	em	meio	urbano,	como	ruas	ou	estradas.

Conclusão

	 O	progressivo	desenvolvimento	tecnológico	impulsionado	pela	procura	de	
maior	conforto	e	eficácia	no	trabalho,	ou	seja,	melhores	resultados	em	menos	tempo	
e	 com	 o	menor	 esforço	 físico	 possível,	 resultou	 numa	 transformação	 funcional	
dos	 objectos	 que	 nos	 acompanham	 nas	 tarefas	 do	 quotidiano.	 A	 tecnologia	
deixou	de	acompanhar	o	Homem	nas	suas	acções	e	passou	a	efectuá-las	por	si.	
A	passagem	de	produtos	que	 requeriam	a	 aplicação	de	 força	física	humana	no	
desempenho	das	suas	funcionalidades	para	produtos	parcial	ou	completamente	
automatizados	 traduziu-se	 numa	mudança	 do	 estilo	 de	 vida	 da	 sociedade	 com	
graves	consequências	para	a	saúde.	
	 A	dimensão	que	o	sedentarismo	atinge	actualmente	na	população	mundial	
é	alarmante	e	deve	ser	motivo	de	reflexão	por	parte	dos	campos	disciplinares	cuja	
actividade	produz	uma	enorme	influência	sobre	os	comportamentos	das	pessoas,	
como	é	o	caso	do	Design.	Os	estudos	da	OMS	(2010)	revelam	que	somente	um	em	
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cada	cinco	adultos	é	fisicamente	activo	e	colocam	a	 inactividade	física	perto	do	
topo	das	principais	causas	de	mortalidade	com	perto	de	dois	milhões	de	mortes	
por	ano.	A	relação	entre	a	actividade	física	e	saúde	é	bastante	próxima	sendo	esta	
a	principal	causa	da	maioria	das	doenças	crónicas	e	da	obesidade	na	população.
	 A	 actividade	 física	 regular	 constitui	 um	 grande	 factor	 de	 combate	 e	
prevenção	 aos	 problemas	 de	 saúde	 referidos	 anteriormente	 e	 de	 reposição	 do	
esforço	 físico	 não	 aplicado	 na	 rotina	 diária.	 Permite	manter	 o	 corpo	 saudável,	
melhorar	 o	 bem-estar	 pessoal,	 para	 além	 de	 produzir	 benefícios	 de	 carácter	
psicológico	 e	 económico.	 A	 sua	 promoção	 e	 acesso	 devem	 abranger	 todo	 o	
espectro	 de	 população,	 independentemente	 da	 sua	 classe	 socioeconómica	
e	 faixa	 etária.	 A	 alimentação	 desregulada	 é	 outro	 factor	 que	 contribui	 para	 a	
degradação	da	saúde	pública,	pelo	que	a	actividade	física	regular	deve	ser	sempre	
acompanhada	por	uma	alimentação	equilibrada	e	rica	em	nutrientes.	Apesar	de	os	
benefícios	da	actividade	abrangerem	toda	a	população	as	recomendações	actuais,	
de	pelo	menos	30	minutos	diários	de	exercício	físico,	tornam-se	particularmente	
imperativas	para	a	população	mais	idosa,	pois	são	aqueles	com	menor	habilidade	
e	mobilidade	física,	 factores	que	 condicionam	a	 realização	das	 suas	actividades	
básicas	do	quotidiano	e,	consequentemente,	a	sua	independência.	
	 Os	 estilos	 de	 vida	 sedentários	 conduzidos	 actualmente	 pela	 população	
tornam	a	adopção	de	comportamentos	saudáveis	uma	mudança	difícil	de	adoptar	
na	 sua	 rotina	diária.	 A	 aceitação	 e	 sustentação	de	uma	passagem	para	hábitos	
de	actividade	física	dependem	de	diversos	factores	de	entre	os	quais	se	destaca	
a	motivação.	Manter	as	pessoas	motivadas	através	de	experiências	atractivas	e	
personalizadas	às	suas	necessidades	permite	que	estas	se	sintam	confortáveis	e	
integradas	com	a	admissão	dos	novos	comportamentos.	A	informação,	por	outro	
lado,	desempenha	um	papel	importante	nos	comportamentos	ligados	à	actividade	
física.	O	fornecimento	de	informação	legível	e	adaptada	à	situação	específica	de	
cada	indivíduo	permite-lhe	avaliar	instantaneamente	os	resultados	dos	seus	actos	
e	assim	evoluir	nestes.
	 O	 estatuto	 socioeconómico	 tem	 uma	 grande	 influência	 nos	
comportamentos	 ligados	 à	 saúde.	 Por	 isso,	 as	 pessoas	 desvalorizam	 espaços	
como academias de fitness,	 já	que	o	seu	acesso	demanda	um	preço	que	muitas	
não	conseguem	suportar	e	 fomentam,	de	forma	excessiva,	os	padrões	estéticos	
relacionados	com	o	cânone	de	beleza.	Por	outro	lado	tem-se	assistido	a	uma	maior	
aproximação	entre	actividade	física,	saúde	e	ambiente.	As	abordagens	ecológicas	
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ligadas	à	natureza	e	ao	meio	ambiente	têm	ganho	maior	protagonismo,	uma	vez	
que	 a	 predisposição	 para	 a	 adopção	 de	 comportamentos	 saudáveis	 parece	 ser	
influenciada	 pelas	 características	 do	meio	 natural	 e	 construído,	 que	 facilitam	o	
envolvimento	das	pessoas.	A	quantidade	de	 zonas	pedestres	 e	 acessibilidade	 a	
espaços	 verdes	 está	 intrinsecamente	 relacionada	 com	 os	 índices	 de	 actividade	
física	e	obesidade	na	população.
	 Os	 parques	 urbanos	 concentram	 um	 conjunto	 de	 características	 únicas	
dentro	 do	 meio	 urbano	 que	 permitem	 gerar	 oportunidades	 de	 desporto	 e	
exercício	físico,	desfrutar	da	Natureza,	 integração	social	e	ócio.	A	capacidade	de	
suporte	de	comportamentos	saudáveis	ligados	à	actividade	física	regular	reside	na	
sua	proximidade	e	acessibilidade,	a	sua	capacidade	de	fornecer	oportunidades	a	
um	vasto	grupo	de	pessoas,	a	sua	fauna	e	flora	e	a	promoção	de	actividades	em	
comunidade.
	 A	 promoção	 de	 estratégias	 de	 actividade	 física	 acessíveis	 a	 toda	 a	
população,	através	de	programas	personalizados	às	suas	necessidades	individuais	
que	passem	por	infra-estruturas	em	espaços	verdes	urbanos	traduz-se	numa	maior	
consciencialização	por	parte	de	 todos	para	 as	 agravantes	da	 inactividade	física,	
assim	como	na	adopção	de	uma	vida	activa	que	garanta	um	futuro	mais	saudável.
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3.2 Energia Humana

“Climate change remains a critical concern. At present, more than 75 percent of energy 
consumed comes from burning fossil fuels, which produces greenhouse gases that cause 
climate change. To reduce the energy sector’s impact on the climate, as we must, moving 
to low-carbon renewable energy and enhancing energy efficiency is essential.” 17 

(WORLD	BANK,	2011)

	 O	 fenómeno	 do	 aquecimento	 global	 e	 as	 incidentes	 preocupações	
ambientais	vieram,	ao	longo	das	últimas	décadas,	mudar	o	contexto	energético	em	
que	hoje	nos	inserimos.	O	uso	de	combustíveis	fósseis	limitados	e	cada	vez	mais	
escassos	obrigaram	o	Homem	a	repensar	outros	processos	de	geração	de	energia	
que	usem	os	recursos	naturais	renováveis	à	nossa	disposição	sem	prejudicar	o	meio	
ambiente.	 A	 aposta	 nas	 energias	 renováveis	 tornou-se	 imperativa	 e	 representa	
actualmente	uma	quota	significativa	da	energia	consumida.	Hoje,	conceitos	como	
a	eficiência	energética	e	a	mobilidade	eléctrica	parecem	ter	vindo	para	ficar.
	 O	conceito	de	“energia	humana”	nasceu	da	necessidade	do	Homem	de	
gerar	energia	eléctrica	para	o	 funcionamento	de	determinados	equipamentos	
numa	 época	 em	 que	 ainda	 não	 existiam	 processos	 industriais	 de	 produção	
eléctrica.	 A	 electricidade	 é	 produzida	 através	 da	 aplicação	 da	 força	muscular	
sobre	geradores	que	convertem	a	energia	cinética	em	enegia	eléctrica.	Com	os	
sucessivos	 avanços	 tecnológicos	 este	 processo	 físico	 de	 produção	 de	 energia	
eléctrica	 foi	 sendo	 progressivamente	 substituído	 por	 processos	 mecânicos	
mais	 potentes.	 A	 Revolução	 Industrial	 representa	 aqui	 o	 principal	 ponto	 de	
viragem	na	produção	de	energia	com	a	invenção	do	motor	a	vapor.	No	entanto,	
ao	 compreendermos	 a	História,	 observamos	 que	o	 corpo	humano	 sempre	 foi	
uma	 fonte	 de	 energia	 poderosa.	 Muito	 antes	 sequer	 de	 se	 ter	 descoberto	 a	
electricidade	 já	o	Homem	manuseava	os	 instrumentos	por	si	 criados	somente	
através	 da	 aplicação	 da	 sua	 própria	 força	 física	 e	 engenho.	Muitos	 aparelhos	
eléctricos	têm	antecedentes	de	geração	de	energia	por	força	humana	que	datam	
de	apenas	algumas	gerações	atrás.	
 

17			T.L.	“As	mudanças	climáticas	permanecem	uma	preocupação	crítica.	Actualmente,	mais	de	75%	
da	energia	consumida	provém	do	recurso	a	combustíveis	fósseis,	que	produzem	gazes	de	estufa	
que	causam	as	mudanças	climáticas.	Para	reduzir	o	impacte	do	sector	da	energia	no	clima,	como	
devemos,	mudar	para	as	energias	renováveis	baixas	em	carbono		e	permitir	a	eficiência	energética	
é	essencial.”
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	 Devido	 ao	 progresso	 tecnológico	 os	 processos	 de	 energia	 humana	
permaneceram	 esquecidos	 no	 tempo,	 vindo	 a	 ser	 uns	 séculos	 mais	 tarde	
recuperados	para	fins	militares.	A	procura	destes	sistemas	deveu-se	à	necessidade	
de	 utilizar	 equipamentos	 eléctricos/electrónicos	 em	 zonas	 remotas	 sem	 acesso	
à	 rede	 eléctrica.	 Os	 sistemas	 de	 energia	 humana	 portáteis	 permitiram	 aos	
militares	produzirem	a	electricidade	necessária	para	o	recarregamento	dos	seus	
equipamentos.	Por	outro	 lado,	nos	países	menos	desenvolvidos,	em	zonas	 sem	
acesso	a	electricidade,	estes	geradores	permitem	a	microprodução	energética	para	
as	necessidades	básicas	do	quotidiano.	Mais	recentemente	estes	equipamentos	
passaram	 a	 estar	 disponíveis	 no	 mercado	 através	 de	 geradores	 a	 pedal	 ou	
manivela	que	permitem	ao	utilizador	produzir	electricidade	para	alimentar	alguns	
dos	seus	dispositivos	de	menor	consumo	energético,	como	telemóveis	e	pequenos	
electrodomésticos.	Estes	geradores	tornam-se	relevantes	numa	altura	em	que	a	
maior	dependência	da	electricidade	e	a	portabilidade	dos	objectos	conduz	a	uma	
multiplicação	de	pilhas	 e	baterias.	Alguns	produtos	 actualmente	disponíveis	 no	
mercado	possuem	geradores	integrados	prescindindo	da	utilização	de	pilhas	o	que	
os	torna	totalmente	independentes	da	rede	eléctrica.
	 As	estratégias	em	torno	do	conceito	de	eficiência	energética	ressuscitaram	
novamente	 os	 processos	 humanos	 de	 geração	 de	 energia	 e	 procuram-lhes	
actualmente	novas	aplicações.	Visto	que	estes	processos	envolvem	a	aplicação	de	
força	física	e	movimento,	a	sua	integração	em	equipamentos	de	fitness tem sido 
desenvolvida	para	os	ginásios,	correntemente	designados	de	“ginásios	ecológicos”.	
Para	 além	 de	 permitir	 a	 produção	 de	 energia	 eléctrica,	 este	 tipo	 de	 processos	
físicos	 desempenha	 um	 papel	 pedagógico	 fundamental	 na	 consciencialização	
energética	dos	seus	utilizadores	e	representa	um	incentivo	à	adopção	de	hábitos	
mais	saudáveis.
	 A	nova	era	 tecnológica	 e	 social	 que	 se	 avizinha	 irá	 significar	 uma	maior	
dependência	 de	 energia	 eléctrica	 e	 exigir	 que	 o	 Homem	 aja	 responsável	 e	
eficientemente	perante	o	nosso	planeta	e	os	seus	recursos	finitos.	O	corpo	humano	
constitui	um	grande	potencial	energético	e	permite	a	produção	de	electricidade	
que	é	tanto	saudável	para	o	meio	ambiente	como	para	o	próprio	indivíduo.
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Enquadramento histórico

“The power of the old world was human power; everything depended ultimately upon 
the driving power of human muscle, the muscle of ignorant and subjugated man.” 18  

(DEAN,	2008,	p.12)

	 Ao	contrário	do	que	se	possa	pensar,	o	recurso	à	força	humana	como	fonte	
energética	para	equipamentos	eléctricos	não	representa	um	advento	tecnológico	
dos	 dias	 de	 hoje.	 De	 facto,	muito	 antes	 sequer	 de	 terem	 surgido	 os	 primeiros	
produtos	eléctricos,	todos	os	objectos	requeriam,	de	algum	modo,	a	força	humana	
para	o	seu	correcto	funcionamento.	
	 Durante	 o	 Iluminismo	 alguns	 electrofísicos	 tentaram	 encontrar	
processos	manuais	para	gerar	energia	eléctrica	através	de	manivelas	ou	tornos	
mecânicos,	tal	como	fez	o	alemão	Johann	Winkler	em	1744	(SCHIFFER,	2003,	
p.42).	 No	 entanto,	 a	 electricidade	 estática	 gerada	 não	 era	 suficiente	 para	
alimentar	os	motores	da	época.	 Passariam	quase	noventa	 anos	 até	que,	 em	
1832,	Michael	Faraday	descobrisse	um	sistema	mais	prático	e	potente	de	gerar	
corrente	eléctrica.	Pouco	tempo	após	a	descoberta	de	Faraday,	o	inventor	francês	
Hipolyte	Pixii	inventa	o	dínamo.	Para	operar	o	seu	dínamo,	o	utilizador	rodava	uma	
manivela	que	fazia	girar	um	íman	em	redor	de	uma	bobina	de	ferro	envolta	em	
arame	de	cobre.	Por	cada	volta	que	o	íman	dava	à	bobina	era	gerado	um	pico	de	
corrente	que,	porém,	era	intermitente.	Posteriormente,	os	sistemas	patenteados	
por	Thomas	Edison	e	Nikola	Tesla	permitiram	aos	geradores	de	manivela	produzir	
corrente	directa	(DC)	e	corrente	alternada	(AC).	A	tecnologia	dos	dínamos	ainda	
desempenha	 um	 papel	 importante	 na	 produção	 de	 energia,	 dos	motores	mais	
pequenos	às	centrais	eléctricas	(DEAN,	2008,	p.44).
	 Com	 a	 Revolução	 Industrial,	 e	 seus	 consecutivos	 avanços	 tecnológicos,	
emergiram	 novas	 fontes	 de	 energia	 que	 foram	 substituindo	 a	 força	 humana	 e	
influenciaram	directamente	os	produtos	que	 têm	acompanhado	a	Humanidade	
até	hoje.	Os	consumidores	começaram	a	ter	acesso	a	energia	eléctrica	que	não	
era	 produzida	 pelo	 Homem,	mas	 por	 intermédio	 de	 processos	 a	 vapor,	 carvão	
ou	 energia	 hídrica.	 Existiam,	 contudo,	 algumas	 excepções	 como	 os	 telefones	 a	
manivela	ou	o	sistema	de	arranque	à	manivela	do	Modelo	T	da	Ford.	No	entanto,	

18			T.L.	“A	energia	do	mundo	antigo	era	a	força	humana;	tudo	dependia	da	energia	dos	músculos	
humanos,	os	músculos	do	Homem	ignorante	e	subjugado.”
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os	 geradores	 eléctricos	 através	 da	 força	 humana	 permaneceram	 projectos	 de	
laboratório	até	terem	vindo	a	ser	desenvolvidos	para	fins	militares.
	 Durante	a	Primeira	Guerra	Mundial,	os	geradores	de	manivela	eram	usados	
para	 fornecer	energia	 aos	 telégrafos	 sem	fios.	 Todavia,	 devido	ao	 seu	 tamanho	
e	 dificuldade	 de	 transporte,	 viriam	 a	 desaparecer	 com	 o	 desenvolvimento	 de	
equipamentos	 mais	 portáteis	 e	 sofisticados.	 Um	 desses	 equipamentos	 foi	 o	
transceptor19	sem	fios	a	pedais	construído	por	Alfred	Traeger	(Figura	6).	Embora	a	
sua	invenção	viesse	a	ser	substituída	por	tecnologia	mais	moderna,	transceptores	
semelhantes	 continuaram	 a	 ser	 utilizados	 em	 países	 subdesenvolvidos	 e	 pelas	
forças	militares	até	ao	final	da	década	de	80.	
	 A	utilização	deste	tipo	de	sistemas	continuou	a	ser	desenvolvida	para	fins	
militares	e	são	actualmente	utilizados	para	recarregar	as	baterias	de	dispositivos	
como	telemóveis,	Sistemas	de	Posicionamento	Global	(GPS)	ou	binóculos	de	visão	
nocturna	em	locais	remotos	e	sem	qualquer	abastecimento	de	energia	eléctrica.	
Uma	 das	 empresas	 tecnológicas	 dedicada	 ao	 desenvolvimento	 deste	 tipo	 de	
equipamentos	portáteis	é	a	High Tide Associates	que	apresenta	o	gerador	Palm 
Power HTE-425	 em	1999	 (Figura	 7).	 Este	 gerador	 leve	 e	 portátil	 permite	 já	 um	
regulamento	 da	 voltagem	 do	 output	 energético	 consoante	 os	 dispositivos	 que	
se	pretendem	carregar.	Todavia,	não	é	preciso	ser-se	um	militar	para	possuir	um	
gerador	 eléctrico	 portátil	 que	 funcione	 através	 da	 aplicação	 de	 força	 humana.	
Recentemente	têm	vindo	a	ser	desenvolvidos	geradores	a	pedais	ou	manivela	para	
o	consumidor	comum.	O	gerador	eléctrico	a	pedais	da	Windstream Power Systems 
é	um	dos	exemplos	deste	tipo	de	equipamentos	(Figura	8).

“Traditionally human-powered products were aiming at user scenarios in which the user 
wanted to be independent from the grid. Contemporary human-powered products are 
largely marketed from the viewpoint of being beneficial to the environment due to the 
absence of batteries.” 20 (JANSEN,	2011,	p.18)	

19			Um	transceptor	é	um	dispositivo	que	combina	um	transmissor	e	um	receptor	utilizando	com-
ponentes	de	circuito	comuns	para	ambas	funções	num	só	aparelho.	Se	esses	componentes	não	
forem	comuns,	 esse	aparelho	designa-se	 transmissor-receptor.	A	palavra	 transceptor	 resulta	da	
fusão	das	palavras	“transmissor”	e	“receptor”,	tendo	o	termo	surgido	por	volta	da	Segunda	Guerra	
Mundial.	Fonte:	http://pt.wikipedia.org/wiki/transceptor	-	Consultado	em	Janeiro	de	2011

20		 	T.L.	“Tradicionalmente	os	produtos	a	energia	humana	visavam	cenários	em	que	o	utilizador	
pretendesse	 ser	 independente	 da	 rede	 eléctrica.	 Os	 produtos	 a	 energia	 humana	 actuais	 são	
amplamente	 comercializados	 do	 ponto	 de	 vista	 de	 serem	 benéficos	 para	 o	 ambiente	 devido	 à	
inexistência	de	pilhas.”	
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	 Embora	a	força	humana	tenha	sido	no	passado	o	principal	meio	de	utilização	
dos	 equipamentos	 por	 parte	 do	 Homem	 a	 progressiva	 evolução	 tecnológica	
negligenciou-a.	Tendo	começado	por	ser	utilizada	como	processo	manual	de	produção	
de	electricidade,	quando	ainda	não	existiam	quaisquer	meios	de	obtenção	de	energia	
fácil,	 a	 energia	 humana	 passou	 posteriormente	 a	 suportar	 alguns	 equipamentos	
em	 locais	 remotos.	Mais	presentemente,	 com	a	crescente	dependência	eléctrica,	
a	energia	humana	ganhou	um	novo	fôlego	passando	a	ser	reconhecida	como	fonte	
energética	alternativa	ao	permitir	que	alguns	equipamentos	eléctricos	se	tornassem	
independentes	energeticamente.

Figura	6	-	Transceptor	sem	fios

Figura	8	-	Gerador	a	pedaisFigura	7	-	Palm	Power	HTE-425
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(In)dependência Energética
 
	 O	 amplo	 alerta	 para	 os	 problemas	 ambientais	 com	 que	 o	 planeta	 se	
depara	 actualmente	 tem	 vindo	 a	 introduzir	 e	 a	 desenvolver	 uma	 consciência	
ecológica	na	sociedade,	que	começa	a	seleccionar	aquilo	que	consome	de	acordo	
com	parâmetros	que	vão	ao	encontro	das	principais	estratégias	de	preservação	
ambiental.	 Por	 outro	 lado,	 também	 é	 verdade	 que	 a	 civilização	 necessita	
incessantemente	de	electricidade	para	viver	o	seu	quotidiano.	A	grande	maioria	
das	actividades	do	Homem	envolve,	directa	ou	indirectamente,	energia	eléctrica.	
Do	mesmo	modo,	muitos	objectos	com	que	lidamos	no	dia-a-dia	necessitam	de	
electricidade	para	desempenharem	as	suas	funções.	Para	que	se	possa	alimentar	
esta	dependência	de	electricidade	sem	afectar	os	recursos	fósseis	do	planeta,	tem	
vindo	a	crescer	a	aposta	nas	energias	renováveis.	Fontes	de	energia	solar,	eólica	
e	hídrica	representam	já	uma	relevante	quota	do	total	de	energia	produzida	em	
alguns	 países	 desenvolvidos	 e	 com	 perspectivas	 de	 crescimento	 para	 o	 futuro.	
Importa	salientar	o	facto	de	Portugal	ser	um	dos	pioneiros	no	campo	das	energias	
renováveis	onde,	em	2009	mais	de	metade	da	energia	eléctrica	tem	origem	em	
fontes	de	energia	renováveis,	valor	que	atingiu	os	65%	no	ano	de	2010	(Página	em	
linha	EDP).	
	 Os	 sistemas	 de	 energia	 humana,	 embora	 não	 consigam	 competir	 com	
as	 principais	 fontes	 de	 energia	 eléctrica	 devido	 à	 baixa	 quantidade	 de	 energia	
que	 ainda	 conseguem	 produzir,	 são	 percepcionados	 pelos	 consumidores	 como	
uma	 alternativa	 económica	 e	 ecológica	 às	 pilhas,	 para	 além	 de	 permitirem	 a	
independência	da	rede	eléctrica	e	conseguem	ser	durante	a	fase	de	utilização	entre	
3	e	5	vezes	menos	poluentes	que	os	 sistemas	de	energia	comuns	 (VEENMAN,	
2009,	p.13).	JANSEN	(2011)	refere	que	no	estudo	de	LCA	(Life Cycle Assessment)	a	
energia	humana	não	apresenta	um	impacte	ambiental	bastante	reduzido	durante	
a	fase	de	utilização	do	produto	devido	à	não	utilização	de	combustíveis	fósseis,	
tais	como	pilhas.	Um	dos	equipamentos	actualmente	presentes	no	mercado,	no	
qual	 foram	substituídas	as	pilhas	por	um	sistema	de	energia	humana,	é	o	Eco 
Media Player	de	Trevor	Baylis,	um	leitor	de	ficheiros	media	que,	com	apenas	30	
minutos	de	manivela,	consegue	uma	autonomia	de	funcionamento	de	48	horas	
(Figura	9).
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	 Todavia,	 o	 futuro	 saudável	 da	Humanidade	não	está	 apenas	 assegurado	
pela	aposta	em	energias	renováveis.	É	igualmente	importante	educar	as	pessoas	
em	relação	ao	seu	consumo	energético	onde,	a	produção	pessoal	de	electricidade	
através	 de	 sistemas	 de	 energia	 humana,	 desempenha	 um	 papel	 pedagógico	
fulcral.	Nada	torna	a	realidade	do	uso	de	energia	mais	tangível	do	que	sermos	nós	
próprios	a	gerá-la.	Converter	a	energia	humana	em	electricidade	pode	ser	uma	
lição	importante	no	que	à	eficiência	energética	diz	respeito	(DEAN,	2008,	p.47).	

“Human power products help their users to think in a different way: by encouraging your 
effort in ‘producing’ your own energy, the waste of energy is made visible.” 21 (JANSEN	e	
STEVELS,	2004,	p.3)	

	 Um	grupo	de	professores	americanos	desenvolveu	um	projecto	educacional	
a	energia	humana	através	da	instalação	de	geradores	a	pedais	nas	suas	salas	de	
aula.	Os	geradores	consistem	num	suporte	para	bicicletas,	onde	os	jovens	pedalam	
para	produzir	energia	(Figura	10).	O	seu	output	energético	é	conduzido	a	um	painel	
interactivo	onde	alimenta	um	conjunto	de	dispositivos	eléctricos	nele	 instalado.	
Os	 jovens	 usam	a	 sua	 força	muscular	 para	 ligar	 conjunto	 de	 equipamentos,	 de	
entre	os	quais,	lâmpadas,	ventoinhas,	rádios	e	secadores.	O	programa	Energy Bike 
do National Energy Education Developmnet Project	(NEED)	constituiu	um	desses	
projectos	 educativos	 e	 teve	 como	 objectivo	 promover	 nos	 jovens	 uma	 atitude	

21	 	 	 T.L.	 “Os	 produtos	 de	 energia	 humana	 ajudam	 os	 seus	 utilizadores	 a	 pensar	 de	 um	modo	
diferente:	encorajando	o	seu	esforço	em	produzir	a	sua	própria	energia,	o	desperdício	de	energia	
torna-se	visível.”

Figura	9	-	Eco	Media	Player
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proactiva	 acerca	 da	 utilização	 da	 energia	 eléctrica.	 Um	 posterior	 estudo	 aos	
participantes	do	programa	revelou	que	esta	iniciativa	aumentou	significativamente	
a	sua	preocupação	e	conhecimento	acerca	dos	problemas	ambientais	(NEED,	2005,	
pp.	4-6).

 

 
	 Num	momento	 em	que	 se	 torna	 fundamental	 adoptar	 estratégias	 de	
eficiência	 energética,	 a	 produção	 de	 electricidade	 por	 via	 da	 força	 humana	
pode	 servir	 como	 instrumento	 pedagógico	 para	 consciencialização	 dos	
consumidores	 sobre	 os	 problemas	 sociais	 e	 ambientais	 que	 caracterizam	 o	
actual	cenário	em	que	vivemos.	Os	mesmos	sistemas	que	em	tempos	tiveram	
como	fim	o	suporte	energético	em	locais	sem	ligação	à	rede	eléctrica	são	hoje	
implantados	em	objectos	comuns	permitindo	assim	uma	total	independência	
da	rede	eléctrica	durante	a	sua	utilização.	O	corpo	humano	é,	de	facto,	uma	
poderosa	fonte	de	energia.

Figura	10	-	Programa	Energy	Bike
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Levar energia a quem não possui

	 O	número	exacto	de	pessoas	a	viver	sem	electricidade	em	todo	o	mundo	
é	 desconhecido,	 mas	 estimativas	 recentes	 revelam	 um	 número	 a	 rondar	 os	
1.6	mil	milhões	de	habitantes,	 cerca	de	35%	da	população	global.	 Existe	uma	
clara	relação	entre	a	pobreza	e	o	acesso	a	electricidade	(Página	em	linha	World	
Bank).	Sem	energia	eléctrica	a	possibilidade	das	pessoas	conseguirem	condições	
decentes	 de	 educação	 (um	 dos	 principais	 factores	 de	 saída	 da	 pobreza)	 fica	
seriamente	 afectada.	 A	 ausência	 de	 energia	 eléctrica	 prejudica	 também	 as	
condições	de	saúde	ao	limitar	o	acesso	a	informação	proveniente	dos	media e 
de	outros	meios	de	comunicação.
	 Muitos	processos	de	produção	de	energia	eléctrica	através	da	aplicação	de	
força	muscular	têm	sido	projectados	por	diversos	empreendedores.	Um	deles	foi	o	
britânico	Trevor	Baylis	(o	mesmo	inventor	do	Eco Media Player)	que,	através	de	um	
programa	televisivo,	se	apercebeu	de	que	as	pessoas	em	África	contraíam	o	vírus	
da	SIDA	por	não	terem	qualquer	acesso	a	informação.	A	rádio	era	o	principal	meio	
de	comunicação	no	continente,	mas	as	pessoas	não	conseguiam	ter	acesso	a	pilhas	
ou	a	electricidade	da	 rede	para	o	 funcionamento	dos	aparelhos.	Baylis	 decidiu	
então	produzir	um	equipamento	que	não	precisasse	de	ser	 ligado	à	tomada.	
Através do Freeplay Energy Group,	empresa	que	entretanto	fundara,	construiu	
o	 seu	 primeiro	 rádio	 de	manivela,	 o	Clockwork Radio (Figura	 11).	Apesar	de	
Baylis	 já	 não	 pertencer	 à	 empresa,	 esta	 continua	 a	 produzir	 e	 a	 comercializar	
rádios	e	lanternas	de	manivela	dos	quais	já	foram	vendidos	mais	de	três	milhões	
de	unidades	(Página	em	linha	Freeplay	Energy).	Em	1998	a	empresa	fundou	uma	
organização	sem	fins	lucrativos,	a	Freeplay Foundation,	que	continua	a	distribuir	
equipamentos	 com	 fins	 humanitários	 em	 África.	 Um	 desses	 equipamentos	 é	 o	
Lifeline Radio,	um	rádio	robusto	que	recorre	a	energia	solar	ou	energia	humana	
para	funcionar	(Figura	12).	A	empresa	distribui	ainda	o	gerador	de	pedais	Weza 
Portable Energy Source	por	diversas	aldeias	africanas	(Figura	13).
	 Outro	 importante	 projecto	 humanitário,	 cujos	 equipamentos	 envolvem	 o	
recurso	a	energia	humana,	é	o	programa	One Laptop Per Child	(OLPC).	Este	projecto	
fundado	em	2005	por	Nicholas	Negroponte,	fundador	do	MIT Media Lab, tem como 
objectivo	a	distribuição	de	computadores	portáteis	independentes	energeticamente	
pelas	 crianças	 dos	 países	 em	 desenvolvimento.	 Dois	 anos	 depois	 do	 início	 do	
projecto	é	lançado	o	primeiro	modelo,	o	computador	XO (Figura	14).	O	equipamento	
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Figura	11	-	Clockwork	Radio

Figura	13	-	Weza	Portable	Energy	Source Figura	14	-	Computador	XO

Figura	15	-	Gerador	eléctrico	de	corda,	computador	XO

Figura	12	-	Lifeline	Radio
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funciona	 com	apenas	2	watts	 (W),	 aproximadamente	dez	 vezes	menos	que	um	
computador	convencional	(Página	em	linha	One	Laptop	Per	Child).	O	computador	
vem	 acompanhado	 de	 um	 gerador	 eléctrico	 de	 corda	 (PCG)	 construído	 pela	
empresa	Potenco (Figura	 15).	Quando	 é	 puxada	 a	 corda	 do	 PCG	 este	 gira	 uma	
bobina,	convertendo	o	movimento	linear	em	movimento	rotativo.	Um	minuto	de	
movimento	produz	 energia	 suficiente	para	utilizar	 o	 telemóvel	 em	conversação	
durante	30	minutos	ou	20	minutos	de	utilização	do	computador	portátil.	O	grande	
sucesso	 deste	 gerador	 levou	 a	 empresa	 a	 produzir	mais	 dois	modelos	 para	 o	
mercado	americano:	um	com	corda	única	e	outro	com	corda	dupla	(Figuras	16	
e	17).	Estes	dois	modelos	permitem	produzir	um	máximo	de	40W.	Este	tipo	de	
gerador,	em	relação	aos	de	manivela,	trabalha	mais	massa	muscular	e,	por	isso,	
é	mais	eficaz	a	gerar	energia	eléctrica	(Página	em	linha	Potenco).
 

	 Estes	processos	de	geração	de	energia	possuem	infindáveis	hipóteses	de	
aplicação.	No	entanto,	 adquirem	grande	potencial	 quando	 se	 trata	 de	 fornecer	
energia	 eléctrica	 aos	 países	 em	 desenvolvimento,	 aqueles	 que	 mais	 sofrem	
ambientalmente	as	represálias	da	cultura	de	consumo	dos	países	desenvolvidos	
e	 que	 menos	 contribuem	 para	 as	 merecer.	 A	 ligação	 entre	 o	 ambiente	 e	 a	
pobreza	é	particularmente	forte	nestes	países.	A	saúde	económica	das	pessoas,	
principalmente	nas	zonas	rurais,	depende	directamente	da	qualidade	do	ambiente	
e	do	que	dele	advém.	

45

Figura	16	-	PCG1 Figura	17	-	PCG2



Energym	-	Actividade	Física	e	Eficiência	Energética46

Produzir energia através do exercício físico

“Generating electricity is interesting for the users, but is never the main goal of the sports 
activity.” 22 

(VEENMAN,	2009,	p.6)

	 A	energia	humana	tem	sido	frequentemente	associada	à	actividade	física.	
Os	 sistemas	de	energia	humana	mais	 comuns	envolvem	manivelas,	 pedais	ou	
cordas	que	requerem	força	muscular	para	funcionar.	O	mesmo	princípio	destes	
sistemas	 tem	 sido	 adaptado	 a	 máquinas	 de	 fitness	 permitindo	 converter	 o	
trabalho	 físico	 em	 electricidade.	 Estas	 instalações	 deram	 origem	 a	 ginásios	
ecológicos	dos	quais	são	exemplo	o	Green Microgym e o California Fitness (ver 
página	91).	A	produção	de	energia	não	é	aqui	o	seu	principal	objectivo	(até	porque	
a	quantidade	de	energia	produzida	não	é	comparável	à	de	outras	fontes),	mas	sim	
a	motivação	dos	utilizadores	e	o	reforço	da	utilização	consciente	da	energia	no	seu	
dia-a-dia.	Mais	uma	vez	trata-se	de	uma	ferramenta	pedagógica	e	de	motivação	
e	 não	 de	 uma	 fonte	 energética	 por	 si.	 A	 energia	 produzida	 é	 devolvida	 à	 rede	
eléctrica	e	posteriormente	descontada	na	factura	de	energia	do	ginásio	ou	então	
directamente	aplicada	em	equipamentos	eléctricos	distribuídos	pelo	espaço,	tais	
como	 televisores,	 aparelhagens	 ou	 sistemas	 de	 ar	 condicionado.	 Consegue-se,	
assim,	a	diminuição	da	pegada	ecológica	deste	tipo	de	 instalações.	O	 impacte	
ambiental	de	um	sistema	deste	tipo	num	ginásio	é	praticamente	nulo	já	que	se	
associa	a	uma	actividade	existente	e	aproveita	a	energia	cinética	para	produção	
de	energia	eléctrica	que,	de	outro	modo,	seria	desperdiçada.	Mais	 importante	
ainda	 é	 o	 seu	 impacte	 social,	 com	 o	 potencial	 de	 tornar	 os	 utilizadores	mais	
conscientes	do	uso	da	sua	energia	e	dos	seus	desperdícios.	A	energia	cinética	
resultante	 do	 trabalho	 físico	 aplicado	 nas	 máquinas	 de	 fitness	 é,	 por	 vezes,	
utilizada	para	alimentar	os	seus	monitores,	mas	a	restante	é	desperdiçada	sob	a	
forma	de	calor.	A	eficiência	do	corpo	humano,	compreendida	como	a	libertação	
de	 calorias	 e	 o	 trabalho	 dos	 músculos	 depende	 de	 dois	 factores:	 o	 tipo	 de	
exercício	e	a	intensidade	do	exercício	(VEENMAN,	2009,	p.24).
	 Existem	dois	tipos	de	equipamentos	de	fitness	num	ginásio:	as	máquinas	
de	 cardio	 (bicicleta	 ergométrica,	 elíptica,	 passadeira)	 e	 os	 equipamentos	 de	

22			T.L.	“Gerar	electricidade	é	interessante	para	os	utilizadores,	mas	nunca	é	o	principal	objectivo	
da	actividade	desportiva.”
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força	(halteres	e	pesos).	O	maior	potencial	energético	encontra-se	nas	máquinas	de	
cardio	devido	à	intensidade	dos	movimentos	cíclicos	que	lhes	é	aplicada	(Tabela	1).	
Estes	equipamentos	podem	ser	divididos	em	três	tipologias:
 ∞	Equipamentos	travados	electricamente	que	convertem	a	força	humana	
em	impulso	e,	posteriormente,	em	electricidade	(exemplo:	bicicletas	e	elípticas);
 ∞	Equipamentos	travados	mecanicamente	que	convertem	a	força	humana	
em	calor	(exemplo:	remos);
 ∞	 Equipamentos	que	necessitam	de	electricidade	no	 seu	 funcionamento	
convertendo	a	electricidade	em	calor	(exemplo:	passadeiras).
 

Tipo de Equipamento Output médio
de energia humana

Bicicleta	Ergométrica	Vertical 150 - 200 W 40%

40%

40%

30%

30%

Quase 0%

175 - 225 W

175 - 225 W

275 - 325 W

200 - 250 W

225 - 250 W

Bicicleta	Ergométrica	Horizontal

Elíptica

Remos

Stepper

Passadeira

Tabela	1	-	Eficiência	e	output	energético	das	máquinas	de	fitness.	(VEENMAN,	2009,	p.28)

Gráfico	1	-	Potencial	energético	humano	em	regimes	de	actividade	física.	(VEENMAN,	2009,	p.27)



Energym	-	Actividade	Física	e	Eficiência	Energética48

	 As	bicicletas	ergométricas	são	as	máquinas	de	fitness a que se tem recorrido 
com	maior	 frequência	na	adopção	deste	tipo	de	 sistemas.	O	output	 energético	
da	bicicleta	ergométrica	compreende	valores	entre	70W	e	180W.	 Já	no	caso	da	
elíptica	este	valor	aumenta	e	atinge	entre	150W	e	375W.	Os	dados	resultantes	da	
produção	de	energia	ajudam	a	motivar	o	utilizador,	através	do	estabelecimento	de	
metas,	e	a	monitorizar	a	sua	performance.	Podem	ainda	ajudar	a	criar	programas	
de	treino	direccionados	às	suas	características	físicas	individuais.	Os	processos	que	
usam	o	corpo	humano	para	produção	de	energia	eléctrica	em	sistemas	de	energia	
humana	dividem-se	entre	passivo	e	activo.	O	 trabalho	de	 força	dos	músculos	é	
um	processo	activo	de	produção	de	energia	eléctrica	(JANSEN	e	STEVELS,	2006,	
p.1300).
	 Um	sistema	de	fidelidade	semelhante	ao	dos	ginásios	ecológicos	tem	sido	
adoptado	por	diversas	empresas.	Com	o	intuito	de	manterem	os	seus	empregados	
saudáveis	 e	 ambientalmente	proactivos,	 estas	 incentivam-nos	a	usar	 a	bicicleta	
como	 meio	 de	 transporte	 para	 o	 trabalho.	 Dispositivos	 de	 monitorização	 nas	
bicicletas	 permitem	 à	 empresa	 controlar	 o	 fluxo	 de	 utilização	 deste	 meio	 de	
transporte	por	parte	dos	seus	empregados	(Figura	18).	Estes	ganham	pontos	por	
cada	vez	que	se	deslocam	de	bicicleta	e	também	pela	distância	percorrida.	Com	os	
pontos	reunidos	podem	adquirir	produtos	online	num	site	criado	exclusivamente	
para	a	rede	de	utilizadores.	As	empresas	que	aplicam	este	tipo	de	programa	são	
apelidadas	de	trappers.23	Esta	é	uma	excelente	iniciativa	para	manter	os	empregados	
motivados	e	em	 forma	de	modo	a	aumentar	a	motivação	e	a	produtividade	na	
empresa.

23			BAKKER,	p.29,	2009

Figura	18	-	Trappers



Luís Castanheira Santos 49

	 Em	 comportamentos	 de	 actividade	 física	 é	 fundamental	 o	 estado	 de	
motivação	 do	 indivíduo	 para	 que	 possa	 prolongar	 o	 mesmo	 comportamento	
e	a	mesma	atitude	durante	um	período	mais	 longo	de	tempo.	A	criação	de	um	
laço	de	compromisso	e	confiança	entre	o	serviço	e	o	consumidor	conduz	a	uma	
retenção	sustentável	destes,	criando	um	programa	de	fidelização.	A	produção	de	
energia	com	benefícios	para	os	utilizadores	permite	a	 recompensa	pelo	esforço	
despendido,	através	do	acesso	a	determinadas	vantagens,	mantendo-os	motivados	
durante	mais	tempo.

Potencial energético humano

	 Embora	a	quantidade	de	energia	produzida	por	via	de	sistemas	de	energia	
humana	não	seja	 relevante	 (no	contexto	abordado),	 importa	entender	qual	é	o	
seu	potencial.	Como	tal,	torna-se	fundamental	analisar	qual	o	potencial	energético	
e	as	principais	 condicionantes	do	corpo	humano,	principal	motor	deste	tipo	de	
sistemas.	
	 Para	 se	 chegar	 à	 definição	 e	 equivalências	 da	 energia	 importa	 primeiro	
perceber	 o	 que	 é	 força,	 pois	 sem	esta	 nenhum	 trabalho	 pode	 ser	 concluído	 e,	
consequentemente,	 não	 é	 possível	 gerar	 energia.	 Sem	 energia,	 nenhuma	 força	
consegue	 ser	 exercida.	 Dean	 (2008)	 descreve	 a	 força	 como	 a	 intensidade	 com	
que	agimos	sobre	um	objecto.	Essa	força	pode	ser	medida	em	newtons	(N).	Se	o	
objecto	se	mover	como	consequência	da	força	aplicada,	acaba-se	de	cumprir	um	
trabalho.	O	trabalho	é	medido	em	joules	(J).	Para	determinar	como	os	músculos	
operam	um	equipamento	 implica	descrever	o	conceito	de	potência.	A	potência	
representa	a	distância	a	que	se	pode	deslocar	o	objecto	num	determinado	período	
de	tempo.	A	potência	é	medida	em	joules-segundo.	Um	joule-segundo	equivale	
a	um	watt,	assim	denominado	após	os	feitos	científicos	de	James	Watt,	o	famoso	
engenheiro	inglês	que	inventou	o	motor	a	vapor.	Ironicamente	Watt	estabeleceu	
uma	unidade	diferente	para	medir	a	potência,	o	cavalo-vapor	(CV),	que	usou	para	
medir	a	potência	da	sua	máquina	a	vapor.	Actualmente	ambas	as	designações	são	
usadas	para	medir	a	potência.	Um	cavalo-vapor	corresponde	a	746W.	A	energia	
fornece	a	habilidade	de	 se	executar	um	trabalho,	enquanto	a	potência	 indica	a	
rapidez	com	que	este	é	executado.	A	energia	do	corpo	humano	é	transferida	pelos	
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alimentos	consumidos	e	é	medida	em	calorias	(cal)	ou	quilocalorias	(kcal).	Os	joules	
(J)	representam	a	energia	mecânica	enquanto	as	calorias	representam	a	energia	
térmica.	A	dose	diária	recomendada	de	calorias	para	uma	pessoa	activa	de	estatura	
média	em	idade	adulta	é	de	2.500	calorias	para	os	homens	e	2.250	calorias	para	as	
mulheres	(Página	em	linha	ABC	dos	Alimentos).	Essa	energia	equivale	a	121,1W	de	
energia	eléctrica	nos	homens	e	109W	nas	mulheres.	Se	compararmos	estes	valores	
aos	requisitos	energéticos	de	alguns	electrodomésticos	observamos	que	o	potencial	
energético	humano	é	superior	ao	de	alguns	equipamentos,	como	um	computador	
portátil	ou	uma	televisão	de	LED.

“The human body is a complex system; consisting of numerous interrelated physical, 
physiological and psychological processes. These processes have to be supported 
continuously; this makes the average energy expenditure of the human body start from 
approximately 83W due to basic metabolism.” 24  (JANSEN,	2011,	p.47)	

	 Todavia,	o	corpo	humano	não	é	tão	eficiente	em	termos	de	performance.	
Primeiro,	 considerando	 que	 o	 nosso	 corpo	 dedica	 continuamente	 parte	 dessa	
energia	 às	 funções	 básicas,	 como	 a	 respiração,	 a	 circulação	 sanguínea	 e	 até	 o	
pensamento	consome	energia	(ler	este	documento	certamente	custar-lhe-á	alguns	
watts).	Esta	manutenção	energética	do	corpo	é	denominada	de	metabolismo	basal.	
Uma	mulher	de	30	anos	com	60	quilos	dedica	cerca	de	68W	ao	seu	sistema	basal.	
Já	no	 caso	do	homem	o	valor	 eleva-se	para	os	90W	de	energia.	As	 actividades	
diárias	aumentam	o	consumo	energético	do	corpo	em	cerca	de	30%.	Para	além	
do	metabolismo	basal,	o	corpo	humano	está	equipado	com	um	“metabolismo	de	
trabalho”	que	entra	em	acção	quando	nos	exercitamos,	ou	seja,	quando	os	nossos	
músculos	 são	 chamados	 a	 transformar	 energia	 química	 em	 output	 mecânico	
(DEAN,	2008,	p.62).
	 Como	 se	 observou	 anteriormente	 a	 eficiência	 energética	 do	 corpo	
humano	é	relativamente	baixa,	tendo	em	conta	que	o	corpo	humano	apenas	
consegue	 transformar	 até	 um	 terço	 da	 sua	 energia	 química	 em	 trabalho.	
Curiosamente	o	pico	de	eficiência	do	corpo	humano	é	relativamente	semelhante	
ao	de	um	motor	de	combustão	moderno.	Tal	como	o	motor	de	um	automóvel,	a	
restante	energia,	perdida	durante	a	conversão,	é	dispersada	sob	a	forma	de	calor.	

24			T.L.	“O	corpo	humano	é	um	sistema	complexo;	consistindo	em	numerosos	processos	físicos,	
fisiológicos	e	psicológicos	interrelacionados.	Estes	processos	têm	de	ser	continuamente	suportados;	
isto	 faz	 com	que	o	gasto	médio	de	energia	do	 corpo	humano	parta	de	aproximadamente	83W	
devido	ao	metabolismo	basal.”
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Para	além	disso,	o	pico	energético	humano	não	é	constante	porque	os	músculos,	
principal	fonte	de	força,	não	conseguem	manter	a	mesma	intensidade	durante	
longos	períodos	de	tempo.	Apenas	os	músculos	do	coração	e	dos	pulmões	o	
conseguem	fazer.	No	entanto,	enquanto	as	pessoas	se	exercitam	a	performance	
energética	consegue	ser	bastante	razoável.	Por	exemplo,	um	homem	que	leve	um	
estilo	de	vida	saudável	consegue	gerar	mais	de	100W	a	pedalar	durante	uma	hora.	
Já	um	atleta	profissional	 consegue	atingir	os	400Wh	 (JANSEN,	2011,	p.50).	
Os	100W	equivalem	em	termos	concretos	a,	por	exemplo,	nove	horas	de	utilização	
de	uma	lâmpada	fluorescente,	vinte	horas	de	utilização	de	um	telemóvel	ou	duas	
horas	de	utilização	de	um	computador	portátil	(Figura	19).

 

Gráfico	2	-	Output	energético	humano.	(DEAN,	2008,	p.66)

Figura	19	-	Utilização	de	100W	em	equipamentos	do	quotidiano.
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	 A	 preparação	 física	 tem	 implicações	 directas	 na	 performance	 e,	
consequentemente, no output energético	 gerado	 pelo	 utilizador.	 Outro	 factor	
com	grande	influência	na	performance	é	a	mente.	Não	surpreende,	por	isso,	que	
uma	pessoa	sentindo-se	motivada	consiga	manter	o	ritmo	durante	mais	tempo	e,	
assim,	gerar	mais	energia.

“Always remember that human power is more sacred than motorpower.” 25 (PERRY,	
1995,	p.194)	

	 Cada	watt	gerado	através	da	actividade	física	e	posteriormente	utilizado	
corresponde	a	menos	um	watt	gerado	por	combustíveis	fósseis	como	o	petróleo,	
o	gás	natural	ou	o	carvão.	Apesar	do	preço	actual	por	watt	de	energia	ser	baixo,	
o	 seu	valor	esconde	outros	números	que	vão	para	além	do	custo	de	produção.	
As	 empresas	 facturam	na	 extracção,	 refinação	 e	 transporte	 de	matérias-primas	
fósseis	mas	 ignoram	custos	 relacionados	 com	os	problemas	de	 saúde	 causados	
pela	emissão	de	gases	 tóxicos	para	a	atmosfera,	danificação	dos	solos	devido	à	
exploração	mineira	do	 carvão,	 consequentes	doenças	pulmonares	dos	mineiros	
e	a	degradação	ambiental	agravada	pelo	aquecimento	global.	Como	estes	custos	
são	de	natureza	indirecta	e	difíceis	de	determinar	têm	permanecido	externos	aos	
preços	 aplicados	 pelas	 companhias	 eléctricas.	 Este	 sistema	 de	 preços	 esconde	
o	 verdadeiro	 custo	 dos	 combustíveis	 fósseis	 que	 resultam	 em	 danos	 na	 saúde	
humana,	no	ambiente	e	na	economia	(UCS,	2005).	
	 É	verdade	que	a	energia	humana	não	é	isenta	de	custos	ambientais	porque	
as	pessoas	também	libertam	dióxido	de	carbono	para	a	atmosfera,	produzem	outros	
lixos	e	os	equipamentos	precisam	de	energia	e	recursos	para	serem	construídos.	
Ainda	 assim,	 não	 tem	qualquer	 comparação	o	 impacte	 da	 energia	 humana	 em	
relação	às	fontes	que	usam	os	recursos	fósseis	do	planeta	para	gerar	energia.	
A	energia	humana	pode	ser	usada	como	um	incentivo	à	eficiência	energética	e	ao	
Design	Sustentável	devido	aos	benefícios	sociais	e	ambientais	que	produz.	

25			T.L.	“Lembre-se	sempre	que	a	força	humana	é	mais	sagrada	que	a	potência	do	motor.”
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Conclusão

	 A	 utilização	 da	 força	 humana	 como	 fonte	 de	 energia	 não	 representa	
um	 advento	 tecnológico	moderno.	Muito	 antes	 de	 terem	 surgido	 os	 primeiros	
produtos	eléctricos,	diversos	peritos	idealizaram	processos	humanos	de	produção	
de	energia	eléctrica	que,	no	entanto,	se	revelaram	complexos	e	pouco	eficientes.	
Com	 o	 desenvolvimento	 tecnológico	 protagonizado	 pela	 Revolução	 Industrial,	
emergiram	fontes	de	energia	mais	potentes	deixando	os	dispositivos	de	energia	
humana	no	papel,	à	excepção	do	desenvolvimento	do	telefone	a	manivela	e	do	
sistema de arranque no Modelo T da Ford.	
	 No	 entanto	 os	 dispositivos	 a	 energia	 humana	 continuaram	 a	 ser	
desenvolvidos	 para	 fins	 militares	 e	 deram	 origem,	 mais	 recentemente,	 a	
equipamentos	 de	 produção	 de	 energia	 eléctrica,	 como	 geradores	 a	manivela	
ou	 a	 pedais	 que	 foram	 lançados	 para	 o	 mercado	 global	 e	 estão	 ao	 alcance	
do	 utilizador	 comum.	 Com	 a	 crescente	 dependência	 eléctrica	 e	 consciência	
ecológica	da	população,	directamente	influenciadas	pelo	alerta	para	os	problemas	
ambientais,	esta	fonte	de	energia	saudável	ganhou	novo	alento	ao	permitir	que	
determinados	 equipamentos	 eléctricos	 se	 tornassem	 independentes	 da	 rede	
eléctrica	no	seu	funcionamento.	Embora	a	micro	quantidade	de	energia	produzida	
não	 seja	 comparável	 à	 potência	 das	 principais	 fontes	 energéticas,	 a	 energia	
humana	permite	 soluções	ambientalmente	mais	 responsáveis	 começando	a	 ser	
reconhecida	pelo	público	como	uma	alternativa	viável	e	acessível	às	pilhas	(até	5	
vezes	mais	poluentes).
	 Para	além	de	assegurar	a	produção	de	energia	eléctrica	 limpa,	a	energia	
humana	possui,	por	outro	lado,	um	enorme	potencial	pedagógico	para	a	eficiência	
energética	ao	transformar	o	processo	de	geração	de	electricidade	em	algo	tangível.	
Diversos	sistemas	a	energia	humana	têm	sido	aplicados	em	escolas	para	educação	
energética	dos	jovens	consciencializando-os	à	valorização	de	um	bem	que	tomam	
como	 garantido.	 Dispositivos	 a	 energia	 humana	 têm	 sido	 distribuídos	 pela	
população	de	países	menos	desenvolvidos	sem	acesso	à	rede	eléctrica,	permitindo	
uma	autonomia	energética	que	lhes	assegura	a	iluminação	e	o	acesso	a	informação	
via	rádio,	televisão	ou	internet,	factores	essenciais	à	educação	e	desenvolvimento	
económico	e	social	da	população.	
	 A	 energia	 humana	 tem	 vindo	 a	 ser	 também	 aplicada	 em	máquinas	 de	
fitness	convertendo	a	sua	energia	cinética	em	energia	eléctrica.	Esta	associação	
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deu	origem	a	“ginásios	ecológicos”	que	usam	a	energia	produzida	para	alimentar	
esses	 equipamentos,	 assim	 como	 a	 iluminação,	 ar	 condicionado,	 televisões,	
aparelhagens,	 entre	 outros.	 Este	 processo	 faz	 o	 aproveitamento	 do	 esforço	
físico	aplicado	nas	máquinas	que	de	outro	modo	seria	dissipado	 sobre	a	 forma	
de	calor.	Tem	também	a	capacidade	de	manter	os	utilizadores	motivados	através	
do	seu	contributo	para	o	meio	ambiente	e	acesso	a	vantagens	exclusivas	que	os	
recompensa	pela	energia	produzida	e	esforço	físico	aplicado.
	 O	 potencial	 energético	 humano	 depende	 de	 diversos	 factores	 que	
impulsionam	ou	limitam	a	quantidade	de	energia	eléctrica	passível	de	gerar.	
Um	dos	principais	factores	prende-se	com	a	performance.	Primeiramente	porque	
o	corpo	humano	dedica	grande	parte	da	sua	energia	ao	funcionamento	do	sistema	
basal,	 à	qual	 acrescem	as	actividades	quotidianas	que	 consomem	mais	30%	da	
energia	total.	Apenas	um	terço	da	energia	química	do	corpo	humano	é	convertida	
em	 trabalho.	A	principal	 fonte	de	 trabalho	do	 corpo	humano	 são	os	músculos,	
cuja	 força	 e	 intensidade	 não	 são	 infinitas.	 Contudo,	 durante	 a	 actividade	 física	
o	desempenho	energético	humano	consegue	ser	bastante	razoável.	No	caso	das	
pessoas	mais	sedentárias	o	seu	potencial	energético	fica	em	cerca	de	100	watts-hora	
(Wh)	enquanto	uma	pessoa	com	uma	vida	mais	activa	consegue	produzir	até	quatro	
vezes	mais.	A	preparação	física	desempenha	um	papel	importante	na	performance	
do	corpo	humano	mas	a	mente	exerce	também	uma	enorme	influência	na	prestação	
desportiva.	 Não	 admira,	 por	 isso,	 que	 pessoas	 mais	 motivadas	 consigam	 gerar	
maiores	quantidades	de	energia	durante	longos	períodos	de	tempo.
	 Embora	 o	 potencial	 energético	 da	 energia	 humana	 não	 se	 equipare	 às	
fontes	 energéticas	 convencionais,	 o	mais	 importante	 não	 é	 a	 quantidade,	mas	
sim	 os	 seus	 benefícios	 para	 a	 saúde	 humana	 e	 ambiental.	 Para	 além	 disso,	 a	
energia	humana	 tem	a	 vantagem	de	 ser	 acessível,	 fácil	 de	utilizar	 e	portátil	 e	
depende	menos	 de	 factores	 como	 a	 localização	 ou	 as	 condições	 climatéricas	
como	dependem,	por	exemplo,	as	turbinas	eólicas	ou	os	painéis	fotovoltaicos.	
A	sua	portabilidade	torna-a	mais	significativa	em	regiões	remotas,	sem	acesso	a	
electricidade,	mas	estabelece-se	actualmente	como	uma	fonte	alternativa	viável	
para	toda	a	população.	
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3.3 Design de Serviços

	 Encontramo-nos	 a	 viver	 actualmente	 um	 período	 de	 Revolução	 dos	
Serviços26,	 em	 oposição	 ao	 conceito	 de	 Revolução	 Industrial,	 já	 que	 o	 foco	 da	
produção	 tem	 sido	 gradualmente	 deslocado	 dos	 produtos	 para	 os	 serviços.	
Enquanto	no	fim	do	século	XIX,	as	grandes	indústrias	e	as	invenções	importantes	
levaram	à	colocação	de	uma	enorme	quantidade	de	produtos	baratos	no	mercado,	
com	a	revolução	dos	serviços	assiste-se	ao	crescimento	de	um	modelo	económico	
baseado	 em	 serviços	 ao	 invés	 de	 na	 indústria	 ou	 agricultura.	 Isto	 deve-se	 à	
mudança	 do	 propósito	 de	 produção	 para	 as	 necessidades	 e	 desejos	 concretos	
do	consumidor	final.	Não	porque	a	indústria	tenha	começado	a	pensar	mais	nas	
pessoas	em	si,	mas	devido	à	saturação	do	mercado	dos	produtos	provocada	pelo	
seu	insustentável	crescimento.	

“Serially designed products today may have become more elaborate and sophisticated, 
and yet these products appear more indifferent, interchangeable and prosaic, no longer 
capable of fulfilling their original function of establishing identity and individuality.” 27 
(MAGER,	2004,	p.14)	

	 Como	consequência	da	produção	em	massa	os	produtos	perderam	qualidade	
e	 começaram	 a	 assemelhar-se	 uns	 aos	 outros	 numa	 esmagadora	 variedade	 de	
oferta,	tornando	mais	complexo	o	processo	de	selecção	de	um	produto	em	relação	
a	 outro	 por	 parte	 dos	 consumidores.	 Rodeados	 por	 uma	 crescente	 quantidade	
de	produtos	indiferenciáveis,	um	simples	produto	já	não	consegue	responder	ao	
desejo	de	identidade	e	individualidade	por	parte	dos	consumidores.	As	empresas	
tiveram	 de	 encontrar	 novas	 formas	 de	 diferenciação	 dos	 seus	 concorrentes	 e	
de	valorização	dos	 seus	produtos	no	mercado.	Numa	altura	em	que	a	 subida	e	
descida	do	preço	dos	produtos	 surte	poucos	efeitos	na	 sua	 competitividade	no	
mercado,	características	como	a	qualidade	ou	a	estrutura	associada	passam	a	ser	
reconhecidas	 como	 factores	 distintivos	 pelos	 consumidores.	 Uma	 das	 soluções	
foi	 encontrada	na	 capacidade	de	associar	 ao	produto	um	serviço,	que	permitiu	
estender	a	sua	cadeia	de	valor	tornando-o	mais	competitivo.

26			Inspirado	no	título	“Service Revolution”.	(MORITZ,	2005,	p.22)	

27			T.L.	“Os	produtos	de	série	desenhados	podem	tornar-se	mais	elaborados	e	sofisticados,	mas	
ainda	 assim	 estes	 produtos	 aparecem	mais	 indiferentes,	 impermutáveis	 e	 prosaicos,	 não	mais	
capazes	de	cumprir	a	sua	função	original	de	estabelecer	identidade	e	individualidade.”
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	 Se,	por	um	lado,	temos	assistido	a	uma	mudança	do	ideal	de	produção	como	
resposta	às	novas	necessidades	de	mercado,	por	outro	 lado	o	desenvolvimento	
de	serviços	tem	sido	estimulado	pela	proliferação	do	meio	digital	e	da	 internet,	
pelo	 crescimento	destas	 tecnologias	 como	 suporte	 à	 actividade	humana	e	pela	
crescente	 preocupação	 ecológica	 que	 tem	 originado	 diversas	 questões	 sobre	
o	modo	como	 lidamos	com	os	produtos	em	geral.	A	nova	geração	de	produtos	
tecnológicos,	fortemente	impulsionada	pelo	campo	das	telecomunicações	e	pela	
electrónica,	transformou	os	produtos	em	plataformas	para	serviços.	Um	telefone	
ou	 uma	 televisão	 já	 não	 são	 considerados	 apenas	 produtos,	 mas	 plataformas	
que	 permitem	 aceder	 a	 serviços	 intangíveis,	 neste	 caso,	 o	 acesso	 a	 chamadas	
telefónicas	e	a	canais	de	televisão.
	 O	Design	de	Serviços	estabelece-se,	no	início	dos	anos	90,	como	disciplina	
de	projecto	de	apoio	à	concepção	de	sistemas	complexos	capazes	de	ir	ao	encontro	
das	 necessidades	 e	 desejos	 individuais	 do	 consumidor,	 responder	 aos	 recentes	
requisitos	do	mercado	através	de	ideias	inovadoras	que	se	traduzam	em	soluções	
sustentáveis	e	de	orientar	a	sua	implementação	e	funcionalidade.	O	projecto	de	
design	mudou	radicalmente	a	sua	finalidade	abandonando	a	ideia	de	ser	apenas	
um	 contributo	 útil	 para	 o	 desenvolvimento	 do	 produto	 final	 e	 estendeu	 a	 sua	
área	de	intervenção	para	a	projectação	de	experiências	com	produtos	e	serviços.	
Estas	mudanças	 reflectiram-se	 também	no	 papel	 do	 designer,	mais	 ampliado	 e	
interdisciplinar,	melhor	adaptado	às	novas	rotas	de	informação	e	conhecimento.	
Ao	 designer	 é	 dada	 a	 capacidade	 de	 orquestrar	 os	 diversos	 elementos	 que	
compõem	o	 sistema	 (locais,	 produtos,	 serviços,	 informação	e	utilizadores)	 e	de	
gerir	a	comunicação	entre	os	diversos	elementos	envolvidos	 (TASSI,	2008,	p.15;	
MAGER,	2008,	p.357).

“Service design is about arranging things so that people who need things done are con-
nected to other people and equipment that get things done — on an as- and when-
needed basis. The technical term, which comes from the logistics industry, is ‘‘dynamic 
resource allocation in real time”.” 28 (THACKARA,	2005,	p.19)	

28			T.L.	“O	Design	de	Serviços	consiste	em	organizar	coisas	para	que	as	pessoas	que	necessitam	das	
coisas	feitas	estejam	ligadas	a	outras	pessoas	e	equipamentos	que	façam	essas	coisas	–	numa	base	
de	como	e	quando	seja	necessário.	O	termo	técnico,	que	surge	da	indústria	logística	é	“alocação	
dinâmica	de	recursos	em	tempo	real”.”
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“Service design addresses the functionality and form of services from the perspective of 
clients. It aims to ensure that service interfaces are useful, usable and desirable from the 
client’s point of view and effective, efficient and desirable from the suppliers’ point of 
view.” 29 (MAGER,	2008,	p.355)	

	 O	Design	de	Serviços	constitui	uma	disciplina	em	grande	desenvolvimento	
e	 ascensão,	 mas	 continua	 ainda	 uma	 área	 relativamente	 jovem	 e	 necessita	
de	 maior	 fundamentação	 teórica.	 Porém,	 os	 projectos	 que	 tem	 originado	
demonstram	o	seu	elevado	potencial	no	mundo	complexo	em	que	actualmente	
vivemos.	Parece	transversal	aos	diferentes	autores	que	o	Design	de	Serviços	se	
define	pelo	desenho	das	experiências	de	um	serviço,	assim	como	os	processos	e	
as	estratégias	que	os	permitem	colocar	em	prática.
	 O	design	baseia-se	na	tentativa	de	preencher	as	necessidades	humanas	
num	 contexto	 técnico	 e	 cultural	 envolvente	 (BRAUGARDT	 e	 MCDONOUGH,	
2009,	 p.180).	 Como	 tal,	 as	 necessidades	 do	 consumidor	moderno,	 cada	 vez	
mais	contextuais	e	individualizadas,	requerem	uma	resposta	personalizada	do	
Design.	Estamos	perante	uma	sociedade	com	habitus30	cada	vez	mais	distintos.	
O	 Design	 de	 Serviços	 estabelece	 a	 funcionalidade	 e	 a	 forma	 dos	 serviços	 a	
partir	da	perspectiva	dos	utilizadores,	personalizando-os	às	suas	necessidades.	
Pretende	assegurar	que	os	 interfaces	do	 serviço	 sejam	úteis	e	 funcionais	do	
ponto	de	vista	dos	consumidores	e	efectivos,	eficientes	e	desejáveis	do	ponto	
de	vista	daqueles	que	os	fornecem.	

29			T.L.	“O	Design	de	Serviços	responde	à	forma	e	funcionalidade	dos	serviços	a	partir	da	perspectiva	
dos	clientes.	Este	pretende	assegurar	que	os	interfaces	do	serviço	são	úteis,	usáveis	e	desejáveis	do	
ponto	de	vista	do	cliente	e	efectivos,	eficientes	e	desejáveis	do	ponto	de	vista	de	quem	os	fornece.”

30			O	padrão	do	consumo	de	um	indivíduo	é	definido	pelos	seus	hábitos	(habitus).	O	termo	latim	
habitus	reporta	aos	gostos	e	preferências	de	uma	pessoa	por	arte,	comida,	produtos,	actividades	e	
outros	bens	culturais.	Cada	classe	ou	subclasse	social	possui	um	habitus	distintivo	que	exprime	um	
sistema	de	gosto	e	molda	o	seu	estilo	de	vida.	O	habitus	fornece	simultaneamente	um	princípio	de	
individualização	e	de	associação.	As	pessoas	agrupam-se	por	este	tipo	de	escolhas	que	reflectem	
uma	identidade	através	de	maneiras	de	pensar,	sentir	e	agir	semelhantes.	(BORDIEU,	1984,	pp.169-
175)	
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Da produção à informação

“The economic basis of industrial nations has changed dramatically in the last three 
decades from manufacturing to the provision of information and services.” 31 

(MAGER,	2008,	p.354)

	 O	mundo	moderno	 como	o	 conhecemos	hoje	 foi	 formado	 sobre	uma	
plataforma	económica	de	base	capitalista,	de	transacção	de	coisas	no	mercado,	
que	 passa	 essencialmente	 pela	 transferência	 de	 propriedade	 do	 produto.	
Esta	 fundação	 da	 vida	 moderna	 começa	 agora	 a	 desintegrar-se.	 A	 máquina	
económica	 que	 conduziu	 a	 humanidade	 a	 batalhas	 ideológicas,	 revoluções	
e	 guerras	 está	 a	 morrer	 lentamente	 com	 a	 ascensão	 de	 um	 novo	 conjunto	
de	 realidades	 económicas	 que	 fazem	 a	 sociedade	 repensar	 os	 novos	 elos	 e	
fronteiras	para	as	relações	humanas	futuras	(RIFKIN,	2000,	p.1).
	 Estamos	 a	 caminhar	 para	 o	 fim	 da	 era	 industrial	 dominada	 pelos	
bens	 manufacturados.	 Nas	 últimas	 décadas	 tem-se	 assistido	 a	 uma	 mudança	
progressiva	no	sistema	económico	da	sociedade	industrializada	impulsionada	pela	
saturação	do	mercado	de	produtos	e	pelo	advento	tecnológico.	Esta	mudança	está	
relacionada	com	a	transformação	em	torno	de	uma	economia	baseada	em	serviços	
e	 conhecimento	 que	 MANZINI	 (2002b)	 descreve	 nas	 expressões:	 “do	 produto	
material	ao	intangível”,	“do	consumo	à	experiência”	e	“da	posse	ao	acesso”.	

“In the new era, markets are making way for networks, and ownership is steadily being 
replaced by access. Companies and consumers are beginning to abandon the central 
reality of modern economic life – the market exchange of property between sellers and 
buyers.” 32 (MORELLI,	2002b,	p.1)

 
	 No	 contexto	 deste	 novo	 paradigma	 económico	 a	 posição	 central	 do	
produto	 material	 e	 físico	 na	 definição	 de	 bem-estar	 criada	 pela	 Revolução	
Industrial	 torna-se	 obsoleta.	 O	 bem-estar	 já	 não	 aparece	 relacionado	 com	 a	
aquisição	 de	 produtos	 materiais,	 mas	 com	 a	 disponibilidade	 de	 acesso	 a	 um	
leque	variado	de	serviços,	experiências	e	produtos	intangíveis.

31	 	 	 T.L.	 “A	 base	 económica	 dos	 países	 industrializados	mudou	 drasticamente	 nas	 últimas	 três	
décadas	da	manufactura	para	a	provisão	de	informação	e	serviços.”

32	 	 	 T.L.	 “Na	nova	era,	 os	mercados	 estão	 a	 abrir	 caminho	para	 as	 redes,	 e	 a	 posse	 está	 a	 ser	
gradualmente	 substituída	 pelo	 acesso.	 As	 empresas	 e	 os	 consumidores	 estão	 a	 começar	 a	
abandonar	a	realidade	central	da	vida	da	economia	moderna	–	o	intercâmbio	de	propriedade	entre	
vendedores	e	compradores.”
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	 RIFKIN	 (2000)	defende	que	estas	mudanças	na	estrutura	das	 relações	
económicas	 fazem	 parte	 de	 uma	 transformação	 ainda	 mais	 profunda	 que	
ocorre	na	génese	do	sistema	capitalista.	Consiste	numa	transição	da	produção	
industrial	 para	 a	 produção	 cultural,	 de	 bens	 materiais	 para	 experiências	 e	
conhecimento.	 Inúmeras	 oportunidades	 surgiram	 para	 as	 empresas	 fazerem	
face	a	esta	mudança.	Economicamente	passaram	a	 investir	mais	em	serviços	
de	pré	e	pós-produção	que	suportam	os	produtos	e	 lhes	acrescentam	maior	
valor	 no	mercado.	Numa	dimensão	 ambiental	 passaram	a	 gerar	 soluções	 com	
uma	 perspectiva	 de	 ciclo	 de	 vida,	 combinando	 produtos	 e	 serviços,	 com	 o	
objectivo	 de	 fornecer	 plataformas	 interactivas	 ao	 invés	 de	 produtos	 isolados	
(SAKAO	e	LINDAHL,	2009,	pp.vi-vii;	THACKARA,	2005,	p.18).	Ao	contrário	do	Design	
centrado	 no	 objecto,	 esta	 nova	 abordagem	 conduz	 a	metodologias	 projectuais	
focadas	 no	utilizador,	 nas	 suas	 necessidades	 e	 desejos,	 independentemente	 do	
projecto	 se	 direccionar	 para	 produtos	 ou	 serviços.	 A	 integração	 de	 produtos	 e	
serviços	 permite	 uma	 experiência	 multissensorial	 mais	 rica.	 Muitos	 produtos	
tornaram-se	plataformas	para	serviços.	O	negócio	das	empresas	tem-se	centrado	
mais	frequentemente	em	produtos	e	serviços	que	representem	a	possibilidade	de	
consumir	um	serviço.	O	exemplo	mais	conhecido	talvez	seja	o	do	iPod da Apple, 
cuja	inovação	não	residia	propriamente	no	produto	em	si,	mas	no	serviço	a	este	
associado.	O	 iTunes revolucionou	o	consumo	de	música	e	vídeo	e	 tornou-se	na	
maior	plataforma	de	media	digital	da	actualidade.
	 MORELLI	(s.d)	refere	que	o	valor	produzido	no	novo	sistema	de	produção	
possui	 um	 elevado	 teor	 de	 informação	 relacionada	 com	 o	 conhecimento	 e	
componentes	emocionais.	A	personalização	e	 individualização	passaram	a	estar	
associadas	à	esfera	emocional,	social	e	cultural	dos	utilizadores	ao	invés	de	ligadas	
ao	 seu	 lado	 físico	 e	 funcional.	 Por	 isso,	 os	 novos	 cenários	 são	 frequentemente	
descritos	como	“economia	de	experiências”	ou	“economia	do	conhecimento”.
	 O	 Design	 de	 Serviços	 estabeleceu-se	 como	 corrente	 multidisciplinar	 de	
Design	 com	 fundamento	 teórico	 e	 metodologias	 próprias	 capazes	 de	 responder	
aos	 desafios	 da	 economia	 de	 serviços	 emergente.	 No	 passado,	 o	 Design	 incidiu	
maioritariamente	sobre	a	forma	e	a	função	dos	objectos,	características	que	estão	
evidentemente	limitadas	no	espaço	e	no	tempo.	O	domínio	do	Design	expande-se	
agora	para	além	do	núcleo	centrado	na	definição	formal	e	tecnológica	dos	artefactos	
industriais.	Os	produtos	deixam	de	fazer	sentido	isolados	e	passam	a	estar	integrados	
em	 serviços	 que	 complementam	 a	 sua	 função	 e	 permitem	 uma	 resposta	 às	
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necessidades	individuais	dos	consumidores	(THACKARA,	2005,	p.224).	Os	produtos	
passam	a	servir	de	plataformas	de	ligação	a	serviços.	O	princípio	do	acesso	a	serviços	
e	experiências	que	satisfaçam	as	necessidades	 intangíveis	das	pessoas	parece	ser	
uma	ideia	sobre	a	qual	se	pode	construir	um	estilo	de	vida	sustentável.	A	produção	
em	massa	parece,	assim,	estar	 longe	do	âmbito	da	 inovação	 social,	económica	e	
ambiental.	O	envolvimento	dos	designers	no	desenvolvimento	de	serviços	implicou	
uma	 extensão	 do	 seu	 domínio	 disciplinar.	 Ao	 contrário	 do	 dogma	 profissional	
vigente,	o	seu	trabalho	passou	a	estender-se	também	aos	serviços,	do	mesmo	modo	
que	abrangia	os	produtos	físicos.	O	Design	de	Serviços	passou	a	 ligar	a	dimensão	
técnico-produtiva	às	dimensões	social	e	cultural	(MORELLI,	2007,	p.5).	
	 Num	 mercado	 saturado	 de	 produtos	 semelhantes	 as	 empresas	 e	
os	 profissionais	 procuram	 adoptar	 novas	 estratégias	 de	 diferenciação	 e	
de	 valorização	 dos	 seus	 produtos,	 as	 quais	 podem	 passar	 pela	 transição	
de	 produtos	 para	 serviços	 ou	 por	 uma	 harmoniosa	 combinação	 dos	 dois,	
correntemente	denominada	por	 Sistemas	 Produto-Serviço	 (SPS).	Os	 serviços	
representam	 actualmente	 uma	 fatia	 dominante	 da	 actividade	 económica	 da	
maioria	dos	países	desenvolvidos.	Os	Estados	Unidos	da	América	e	o	Japão	são,	
actualmente,	 os	 líderes	mundiais	 desta	 nova	 conjuntura	 económica	 precedidos	
pelos	 países	 europeus	 onde	 os	 serviços	 começam	 a	 ganhar	 destaque	 na	 sua	
economia.	O	advento	dos	serviços	levou	ao	reconhecimento	destes	como	terceiro	
sector	 económico	 ao	 lado	 da	 agricultura	 e	 da	 indústria.	 O	 sector	 dos	 serviços	
estabeleceu-se	um	sector	económico	dominante	e	representa	entre	60	e	70%	do	
PIB	dos	países	desenvolvidos	(Página	em	linha	World	Bank).

Sistemas Produto-Serviço

“In the age of globalization and information technology, corporate strategies are more 
and more challenged to bring production in line with complex demands, which requires 
a substantial shift from the production of goods to the provision of knowledge-intensive 
systemic solutions. Such solutions usually consist in a system of products and services.” 33 

(Morelli,2002a,p.3)

33	 	 	 T.L.	 “Na	era	da	 globalização	e	das	 tecnologias	de	 informação,	 as	 estratégias	das	empresas	
são	cada	vez	mais	desafiadas	a	 trazer	a	produção	à	 realidade	com	exigências	complexas,	o	que	
requere	uma	mudança	substancial	da	produção	de	bem	para	a	provisão	soluções	sistemáticas	de	
conhecimento	intensivo.	Tais	soluções	consistem	em	sistemas	de	produtos	e	serviços.”
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	 A	evolução	de	uma	sociedade	que	já	não	se	identifica	com	a	produção	
industrial	de	bens	materiais	sem	significado,	na	qual	as	pessoas	representavam	
apenas	os	consumidores	passivos	do	produto	final,	culminou	na	evolução	dos	
modelos	de	negócio	e	do	campo	disciplinar	do	Design	(BROWN,	2009,	p.113).	
O	progresso	tecnológico,	que	no	séc.	XIX	impulsionou	a	Revolução	Industrial,	resulta	
agora	numa	Revolução	de	Serviços	que	modificou	o	modo	de	operar	das	empresas	
e	ofereceu	novas	possibilidades	de	negócio.	A	internet,	as	telecomunicações	e	a	
informática	abriram	novos	caminhos	de	negócio	no	mercado	e	tornaram	possíveis	
os	serviços.	As	barreiras	físicas	deixaram	de	existir	e	permitiram	a	transposição	
para	o	mundo	imaterial.	Esta	mudança	do	panorama	socioeconómico	e	cultural	
pós-industrial	que	conduziu	à	proliferação	dos	serviços	no	mercado	permitiu	não	
só	 a	 substituição	 dos	 produtos	 por	 serviços,	 como	 também	a	 sua	 conjugação	
através	de	sistemas	que	transcendem	as	necessidades	básicas	dos	consumidores	
e	 vão	 ao	 encontro	 do	 seu	 mundo	 emocional	 e	 intangível.	 Aquelas	 empresas	
que	em	tempos	vendiam	apenas	produtos	viram-se	a	si	mesmas	também	como	
fornecedoras	de	serviços	e	experiências	(THACKARA,	2005,	p.224).	Tornaram-se	
empresas	híbridas	de	produtos	e	serviços.	Os	seus	produtos	passaram	a	ser	uma	
plataforma	de	consumo	de	serviços.
	 SAKAO	e	LINDAHL	(2009)	defendem	que	as	necessidades	dos	consumidores	
não	representam	unicamente	a	necessidade	de	propriedade	de	um	produto,	mas	
sim	da	sua	funcionalidade.	A	integração	de	produtos	e	serviços	veio	finalmente	
prolongar	 e	melhorar	 a	 funcionalidade	 do	 produto	 ou	 serviço	 e	 implementar	
novas	 funcionalidades	 que	 não	 estavam	 disponíveis	 sem	 a	 sua	 incorporação.	
Os	autores	definem	os	Sistemas	de	Produto-Serviço	(SPS)	como	um	conceito	que	
integra	produtos	e	serviços	tendo	como	fim	o	planeamento,	desenvolvimento	e	
implementação	destes	na	perspectiva	da	totalidade	do	ciclo	de	vida.	

“A Product-Service System can be defined as the result of an innovation strategy, shifting 
the business focus from designing and selling physical products only, to selling a system 
of products and services which are jointly capable of fulfilling specific client demands.” 34 
(MANZINI	e	VEZZOLI,	2002,	p.4)	

34	 	 	 T.L.	 “Um	 Sistema	 Produto-Serviço	 pode	 ser	 definido	 como	 o	 resultado	 de	 uma	 estratégia	
inovadora,	mudando	 o	 foco	 dos	 negócios	 de	 apenas	 desenhar	 e	 vender	 produtos	 físicos,	 para	
vender	um	sistema	de	produtos	e	serviços	que	juntamente	são	capazes	de	preencher	as	exigências	
específicas	do	cliente.”	
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	 As	definições	dos	SPS	na	literatura,	devido	à	multiplicidade	de	conceitos	
que	 integram,	 transcendem	 o	 campo	 do	 Design	 e	 intersectam	 outras	 áreas	
disciplinares.	 GOEDKOOP	 et	 al.	 (1999)	 descrevem-nos	 como	 um	 conjunto	
comercial	 de	 produtos	 e	 serviços	 capazes	 de	 preencher	 conjuntamente	 as	
necessidade	do	utilizador.	 Estes	podem	ser	 fornecidos	por	uma	única	empresa	
ou	por	um	conjunto	de	empresas	e	podem	incluir	vários	produtos	ou	apenas	um	
único,	além	dos	serviços	adicionais.	Já	MORELLI	(2007)	convoca	duas	perspectivas	
do	Marketing	e	uma	de	Gestão	na	definição	dos	sistemas.	Segundo	a	perspectiva	
tradicional	do	Marketing,	a	noção	de	SPS	resulta	da	mudança	de	foco	dos	produtos	
materiais	para	uma	combinação	complexa	entre	produtos	e	serviços	que	visa	o	
suporte	da	produção	e	do	consumo.	Da	perspectiva	do	Marketing	de	Serviços,	os	
SPS	representam	uma	evolução	dos	serviços	tradicionais	e	estandardizados	para	
outros	mais	objectivos	e	personalizados.	Por	fim,	e	de	acordo	com	a	perspectiva	
de	Gestão	do	Produto,	o	conceito	dos	SPS	 refere-se	à	extensão	de	um	produto	
através	da	componente	do	serviço	para	 inovação	em	negócios	tradicionalmente	
orientados	para	o	produto,	ou	vice-versa	no	caso	de	um	serviço.	
	 Os	 sistemas	que	combinam	produtos	e	 serviços	 constituem	um	produto	
inovador	 que	 permite	 a	 associação	 de	 artefactos	 que,	 embora	 com	 prestações	
diversas,	pertencem	a	uma	mesma	família	 funcional	e	geram	um	único	sistema	
composto	(MALDONADO,	2006	[1991],	p.80).	Produtos	e	serviços	inserem-se	em	
dimensões	diferentes	e	a	sua	distinção	é	importante	para	a	caracterização	dos	SPS.	
Enquanto	os	produtos	são	geralmente	bens	tangíveis,	os	serviços	são	compostos	
por	funcionalidades	intangíveis.	Devido	à	sua	dimensão	imaterial,	ao	contrário	dos	
produtos,	os	serviços	não	podem	ser	armazenados	nem	a	sua	propriedade	pode	
ser	transferida,	o	que	acontece	quando	os	produtos	são	vendidos.	Os	produtos	são	
produzidos	e	consumidos	em	períodos	diferentes,	enquanto	os	serviços	ganham	
vida	 no	 instante	 em	 que	 são	 entregues	 e	 usados.	 Os	 serviços	 são	 processos	
desenvolvidos	e	implementados	durante	determinado	período	de	tempo	e	a	sua	
configuração	difere	consoante	a	sua	utilização.	Por	outro	lado,	os	produtos	mantêm	
frequentemente	 a	 sua	 configuração	 formal	 desde	 que	 são	 manufacturados	 e	
durante	 toda	a	 fase	de	uso.	Uma	das	dimensões	 imateriais	dos	SPS	é	o	 tempo:	
enquanto	os	produtos	existem	no	tempo	e	no	espaço,	os	serviços	são	processos	
que	existem	apenas	no	tempo	(MORELLI,	2007,	p.5).	A	utilização	de	SPS	permite	a	
satisfação	das	necessidades	dos	consumidores	recorrendo	a	menores	quantidades	
de	material	e	energia	que	correspondem	a	um	menor	impacte	ambiental	durante	
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o	 seu	 ciclo	de	 vida.	A	 aplicação	destes	 sistemas	 a	uma	escala	 global	 significará	
eventualmente	uma	 redução	da	necessidade	de	 comprar,	descartar	e	 substituir	
um	produto.

	 A	conjugação	das	dimensões	material	e	intangível	dos	SPS	significou	uma	
ampliação	da	actividade	interdisciplinar	do	Design	e	o	recurso	a	novas	ferramentas	
metodológicas	e	técnicas	capazes	de	responderem	a	tais	características.	A	maior	
proximidade	entre	 fornecedores	de	serviços	e	clientes	exige	dos	designers	uma	
capacidade	de	antecipar	a	 interacção	entre	os	diferentes	actores	que	envolvem	
o	 processo	 de	 desenvolvimento	 dos	 sistemas	 e	 os	 elementos	 tecnológicos	
endereçados	 às	 suas	 necessidades.	 Em	 termos	 de	 representação,	 enquanto	
os	 produtos	 são	 geralmente	 representados	 por	 desenhos	 técnicos,	 os	 SPS	 são	

Produto

> Produzido

> Material

> Tangível

> Pode ser armazenado

> Geralmente sem cliente

> Consumo após produção

> Defeitos de produção

Serviço

> Realizado

> Imaterial

> Intangível

> Não pode ser armazenado

> Interacção com o cliente

> Consumo = Produção

> Erros de comportamento

Esquema	3	-	Diferenças	entre	produtos	e	serviços.	(MORITZ,	2005,	p.30)

Tabela	2	-	Venda	de	produtos	vs.	Sistemas	Produto-Serviço.	(MANZINI,	2002,	p.4)
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representados	 por	 elementos	 gráficos	 (esquemas,	 diagramas)	 que	 ilustram	 as	
relações	entre	os	elementos	materiais	e	imateriais	que	constituem	estes	sistemas	e	
a	sua	relação	durante	as	diferentes	fases	de	uso	(MORELLI,	2007,	p.6).	Esta	dimensão	
comunicativa	do	Design	de	Serviços	visa	 ilustrar	e	fazer	entender	aos	diferentes	
actores	do	processo	de	desenvolvimento	do	serviço	ou	sistema	as	suas	potenciais	
funcionalidades,	interacções	e	sequência	de	acontecimentos.
	 A	 produção	de	 soluções	 que	 combinem	produtos	 e	 serviços	 permite	
gerar	experiências	interactivas	centradas	no	utilizador,	as	quais	vão	ao	encontro	
das	suas	necessidades	pessoais	e	onde	este	prefigura	um	interveniente	activo.	
Os	SPS	permitem	a	satisfação	das	exigências	do	consumidor	num	nível	superior	ao		
dos	produtos	tradicionais	e	com	um	menor	impacte	ambiental.

Design de Serviços e mudança de comportamentos

“Human behaviors are an important component of the system, but they have a peculiar-
ity: they can’t be designed.” 35

(PAPESCHI,	2010,	p.47)

	 O	grande	desafio	de	projectar	para	a	mudança	de	comportamentos	reside	
em	apoiar	os	utilizadores	a	interiorizarem	os	valores	de	um	serviço	para	que	o	
seu	compromisso	com	a	mudança	possa	ir	para	além	do	superficial	e	temporário.	
Se	 queremos	 imprimir	 uma	 mudança	 de	 comportamento	 sustentável	 temos,	
obviamente,	 de	 pensar	 em	motivação.	 Tradicionalmente	 acreditava-se	 que	 se	
a	estética	dos	produtos	fosse	suficientemente	consistente	com	as	expectativas	
dos	 utilizadores,	 as	 pessoas	 eram	 atraídas	 pela	 aparência	 de	 um	 objecto	 e	
em	 compensação	 adaptavam	 as	 suas	 acções	 ao	 desempenho	 do	 produto.	
Uma	 investigação	mais	 profunda	 sobre	motivação	mostrou	que	 a	 análise	 desta	
intervenção	tão	superficial	do	Design	motiva	uma	mudança	de	comportamento	e	
encoraja	a	um	compromisso	com	o	produto,	mas	apenas	por	um	curto	período	de	
tempo	(BISSET	e	LOCKTON,	2010,	p.15).

35			T.L.	“Os	comportamentos	humanos	são	um	importante	componente	do	sistema,	mas	têm	uma	
peculiaridade:	não	podem	ser	desenhados.”
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“The challenge in designing for behavioral change is supporting users to internalize the 
values of a service so their engagement with the behavior demanded is more than skin 
deep.” 36 (BISSET	e	LOCKTON,	2010,	p.15)	

	 MASSALA	e	ZOELS	(2010)	defendem	que	as	pessoas,	os	seus	contextos,	
redes	 sociais,	 hábitos	 e	 crenças	 são	 ferramentas	 essenciais	 à	 criação	 de	 uma	
mudança	 de	 comportamento	 sustentável.	 Muitas	 das	 iniciativas	 focam-se	
apenas	 nos	 indivíduos,	 mas	 os	 comportamentos	 são	 ainda	 influenciados	 por	
padrões	interpessoais	e	sociais.	O	mesmo	autor	reforça	que	as	estratégias	que	
visem	encorajar	a	mudança	devem	incluir	a	criação	de	acções	sociais	baseadas	
em	valores	ecológicos,	a	produção	de	ciclos	de	reforço	positivo	(com	incentivos	
e	 benefícios)	 para	 as	 pessoas	 e	 a	 utilização	 da	 comunidade	 como	 uma	 rede	
de	 conhecimento	para	 partilha	 de	boas	 práticas	 e	 promoção	do	 apoio	mútuo	
encorajando	a	um	círculo	sustentável	de	reciprocidade.	Na	mesma	linha	LAHTI	
(2011)	refere	que	as	crenças	e	as	atitudes	não	representam	a	principal	via	para	a	
mudança	de	comportamento.	A	acção	vem	em	primeiro	lugar.	As	pessoas	mudam	
a	sua	mentalidade	com	maior	facilidade	se	conseguirem	mudar	os	seus	hábitos	
primeiro.	Mesmo	as	mais	pequenas	mudanças	de	 comportamento	podem	 ter	
um	impacte	substancial	nos	nossos	hábitos.	Talvez	não	no	imediato,	mas	a	longo	
prazo.	 Uma	 mudança	 efectiva	 produz	 mais	 facilmente	 resultados	 se	 estiver	
associada	algum	tipo	de	recompensa,	como	ficar	em	melhor	condição	física	ou	
ganhar	 a	 admiração	das	pessoas.	 Na	 verdade	 somos	 bastante	 influenciados	
pelas	 acções	dos	outros.	A	adopção	de	um	estilo	de	vida	ocorre	 inserida	num	
contexto	social.	A	mudança	de	comportamentos	deve	ser	trabalhada	nesse	mesmo	
contexto	através	da	criação	de	oportunidades	que	facilitem	a	sua	aceitação.
	 Os	serviços	e	os	produtos	são	um	meio	através	do	qual	os	comportamentos	
saudáveis	 podem	 ser	 moldados.	 Uma	 abordagem	 de	 projecto	 que	 promova	 a	
mudança	de	comportamento	deve	ser	sistémica,	e	 incluir	o	máximo	número	de	
touch-points37.	 A	 probabilidade	 de	 uma	mudança	 no	 comportamento	 aumenta	

36			T.L.	“O	desafio	de	desenhar	para	a	mudança	de	comportamentos	está	em	ajudar	os	utilizadores	
a	interiorizarem	os	valores	do	serviço	para	que	o	seu	envolvimento	com	o	comportamento	exigido	
seja	mais	do	que	superficial.”

37			Os	touch-points de	um	serviço	são	pontos	tangíveis	que	compõem	a	experiência	total	do	uso	de	
um	serviço.	Podem	assumir	diversas	formas,	desde	publicidade,	interfaces,	lojas	e	representantes	
do	consumidor.	No	Design	de	Serviços	todos	estes	pontos	devem	ser	trabalhados	de	modo	a	criar	
uma	experiência	clara,	coerente	e	única	para	o	cliente.	Fonte:	http://www.service-design-network.
org/content/touch-points	-	Consultado	em	Junho	de	2011
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quando	 as	 várias	 componentes	 de	 um	 serviço	 se	 reforçam	 mutuamente	 e	
promovem	a	adopção	de	novas	acções	(PAPESCHI,	2010,	p.47).	Uma	mudança	de	
atitude	ou	comportamento	é	algo	que	só	se	atinge	através	de	esforços	contínuos	
e	de	longo-prazo.	Para	se	obter	uma	mudança	de	comportamento	duradoura	as	
pessoas	precisam	de	ser	incentivadas,	factor	crucial	para	a	criação	de	um	sentido	
de	 responsabilidade	 e	 de	 preocupação.	 Elas	 precisam	 de	 entender	 claramente	
quais	as	opções	e	os	benefícios	inerentes	às	escolhas	que	efectuarem.	A	partir	do	
momento	em	que	as	pessoas	se	comprometem	com	uma	nova	acção	é	importante	
que,	 nesse	 ponto,	 elas	 comecem	 a	 reunir	 informação	 daquilo	 que	 estão	 a	
fazer	e	do	que	 se	está	a	passar	 à	 sua	volta.	PAPESCHI	 (2010)	 identifica	um	dos	
principais	componentes	de	um	serviço	que	pretende	promover	uma	mudança	de	
comportamentos	como	sendo	a	obtenção	de	informação	compreensível	para	gerar	
motivação.	Também	é	importante	fechar	o	loop	de	informação	através	de	actos	de	
monitorização,	 para	que	os	 novos	 dados	fiquem	disponíveis	 para	o	 utilizador	 e	
para	os	outros,	criando	assim	um	círculo	virtuoso.	O	mesmo	autor	menciona	que	
compreender	a	informação	recolhida	não	é,	por	si	só,	suficiente.	O	desafio	para	os	
designers	está	em	gerar	curiosidade	e	motivação	para	que	as	pessoas	desenvolvam	
actividades	mais	saudáveis	e	sustentáveis.	Algumas	possíveis	soluções	para	esses	
desafios	são	propostas	pelo	autor:

∞	Propor	alternativas	imediatas	que	sejam	fáceis	de	experimentar	e	adoptar;
∞	Tornar	os	novos	actos	divertidos	de	executar;
∞	Criar	um	ambiente	de	experimentação,	através	de	simulações	e	decisões	
reversíveis.	 Deste	modo	 os	 novos	 comportamentos	 podem	 ser	 testados	
pela	primeira	vez	em	segurança.

“Designing behaviors for healthier living is a people-centered approach that starts with a 
perspective of helping people learn new behaviors rather than trying to change them.” 38 
(LEFEBVRE,	2010,	p.58) 

	 Esta	ideia	de	ajudar	as	pessoas	a	aprender	novos	comportamentos,	mais	
do	que	apelar	à	sua	mudança,	 reflecte	uma	abordagem	do	Design	que	respeita	
o	 indivíduo.	 Esta	 aproximação	 deve	 partir	 da	 vida	 quotidiana	 das	 pessoas	 e	 ir	
criando	 alternativas	que	 as	 possam	 facilmente	 conduzir	 à	 adopção	de	 escolhas	

38			T.L.	“Desenhar	os	comportamentos	para	uma	vida	saudável	é	uma	abordagem	centrada	nas	
pessoas	que	se	desenvolve	a	partir	de	uma	perspectiva	de	auxiliar	as	pessoas	a	aprender	novos	
comportamentos,	mais	do	que	tentar	mudá-los.”
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mais	 sustentáveis.	 Quando	 as	 pessoas	 começam	 a	 agir	 de	 outro	 modo	 é	
importante	 fornecer-lhes	 suporte	e	 feedback	para	ajudá-las	a	prolongar	o	novo	
comportamento.	Manter	 as	 pessoas	 interessadas	 através	 do	 suporte	 e	 pressão	
sociais	 torna-se	 natural	 para	 nós	 humanos	 como	 “animais	 sociais”.	 Quando	 as	
pessoas	se	comprometem	com	determinado	sistema	que	as	mantenha	motivadas,	
estas	iniciam	um	percurso	evolutivo	para	se	tornarem	peritas	e,	eventualmente,	
poderem	inspirar	os	menos	experientes	a	tentar	e	participar	activamente	nesse	
sistema.	

Design de Serviços e Sustentabilidade

“More control (being less bad) is not the same as being good.” 39 

(BRAUNGART	e	MCDONOUGH,	2009	[2002],	p.4)

	 O	 consumo	 desregrado	 de	 produtos,	 fortemente	 incentivado	 pela	
produção	 de	 bens	 em	 massa	 e	 pelo	 Marketing,	 tem	 representado	 uma	 das	
principais	causas	do	agravamento	da	situação	ambiental	em	que	se	encontra	o	
nosso	planeta	e,	como	descrevem	BRAUNGART	e	MCDONOUGH	(2009	[2002]),	a	
reciclagem	não	chega	pois	representa	apenas	uma	“aspirina”	que	alivia	a	grande	
“ressaca”	do	 sobreconsumo	de	produtos.	Não	basta	 colocar	um	penso	 sobre	a	
ferida.	É	necessário	sará-la	de	uma	vez	por	todas.	A	sociedade	está	a	usar	uma	
maior	quantidade	de	 recursos	do	que	aquela	que	o	planeta	 consegue	 suportar	
e	regenerar.	Grande	parte	desses	recursos	acaba	como	desperdício	durante	os	
processos	de	produção	ou	lixo	após	o	fim	de	vida	dos	produtos.	Estudos	recentes	
indicam	que	no	futuro	teremos	de	consumir	apenas	10%	dos	recursos	(per capita) 
explorados	actualmente	para	que	possa	surgir	uma	“sociedade	sustentável”.	
É	 imperativamente	 necessária	 uma	mudança	 radical	 no	 sistema	 económico	 de	
bens	manufacturados	e	a	educação	dos	consumidores	para	hábitos	de	consumo	
mais	desmaterializados	através	de	um	maior	enfoque	em	serviços	ou	SPS	ao	invés	
de	produtos	apenas.	O	consumo	sustentável	implica	um	desvio	do	padrão	de	vida	
actual	fortemente	ligado	ao	crescente	consumo	material	e	energético	(UNEP,	s.d.;	
MANZINI	e	VEZZOLI,	2002,	p.3).

39			T.L.	“Mais	controlo	(sendo	menos	mau)	não	é	o	mesmo	que	ser	bom.”
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	 Após	 um	 período	 de	 relativa	 indiferença,	 a	 sociedade	 industrializada	
começa	agora	a	preocupar-se	com	as	 consequências	dos	problemas	ambientais	
provocados	pelo	sobreconsumo	de	bens	materiais.	Este	alerta	ambiental	veio,	não	
só	consciencializar	os	cidadãos,	mas	também	os	projectistas.	Os	designers,	como	
elementos	da	linha	da	frente	no	combate	a	estas	problemáticas,	têm	procurado	
soluções	que	permitam	às	pessoas	um	consumo	mais	sustentável.	Hoje,	a	maioria	
das	pessoas	acredita	que	a	 ideia	de	uma	sociedade	de	consumo	não	parece	ser	
viável	a	uma	escala	global	e	que	é	preciso	mudar	drasticamente	os	seus	estilos	
de	vida.	A	 inovação	 social	parece	 ser	o	melhor	 impulsionador	de	mudança	dos	
comportamentos	dos	indivíduos	e	das	comunidades	e	de	gerar	novas	oportunidades	
sobre	as	bases	da	Sustentabilidade.	
	 O	 desafio	 da	 Sustentabilidade	 trata-se	 de	 um	 problema	 de	 Design.	
Oitenta	por	cento	do	 impacte	ambiental	de	um	produto,	 serviço	ou	sistema	é	
determinado	 na	 fase	 de	 projecto	 (THACKARA,	 2005,	 p.17).	 Se	 nos	 estamos	 a	
aproveitar	dos	recursos	naturais	a	uma	maior	quantidade	e	velocidade	do	que	
aquela	em	que	são	repostos,	então	o	Design	deve	ajudar	a	reverter	este	fluxo	
repensando	os	processos	que	envolvem	a	produção,	utilização	e	descarte	dos	
produtos	 que	 consumimos,	 assim	 como	 os	 materiais	 a	 partir	 dos	 quais	 são	
construídos.	
	 MEIJKAMP	 (2000)	 defende	 que	 o	 desenvolvimento	 sustentável	 é	 um	
processo	que	concentra	um	conjunto	de	premissas-chave,	 tais	 como	a	 resposta	
às	 necessidades,	 reforço	 da	 qualidade	 de	 vida,	 maior	 eficiência	 de	 recursos	 e	
diminuição	do	desperdício,	aspectos	que	constituem	os	princípios	do	Design	de	
Produto	e	do	Design	de	Serviços.	Simultaneamente	possui	também	uma	perspectiva	
de	ciclo	de	vida	e	privilegia	a	equidade	social.	Na	procura	da	melhoria	do	bem-
estar	humano	deve-se	ter	em	atenção	que	esta	deve	resultar	do	desenvolvimento	
sustentável	dos	ecossistemas	e	das	condicionantes	sociais.
	 Como	 já	 foi	 descrito	 anteriormente,	 ao	 contrário	 dos	 produtos	 (bens	
materiais	 produzidos),	 os	 serviços	 são	 constituídos	 por	 funcionalidades	
intangíveis.	Devido	aos	seus	componentes	imateriais	os	serviços	não	podem	ser	
armazenados	num	espaço	físico,	antes	existem	na	dimensão	‘tempo’	(MORELLI,	
s.d.,	 p.5).	 Esta	 virtualidade	dos	 serviços	permite	uma	 resposta	 às	necessidades	
dos	 utilizadores	 igualmente	 eficaz	 à	 dos	 produtos	 recorrendo,	 no	 entanto,	 a	
uma	menor	quantidade	de	 recursos	 naturais	 durante	 a	 fase	de	uso.	A	 ideia	 de	
um	 mesmo	 produto	 dar	 acesso	 a	 uma	 rede	 de	 serviços,	 que	 de	 outro	 modo	
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representariam	 bens	materiais	 individuais,	 permite	 um	 consumo	mais	 criativo,	
interactivo	 e	 sustentável.	 Por	 outro	 lado,	 a	 incorporação	 de	 serviços	 permite,	
mediante	a	integração	de	produtos	até	aqui	separados,	a	constituição	de	um	único	
sistema	composto	que	permite	responder	a	múltiplas	necessidades	sem	que	isso	
implique	multiplicar	a	quantidade	de	recursos	naturais	utilizados.
	 A	 ideia	 de	 um	 consumo	 sustentável	 através	 do	 conceito	 “usar,	 não	
possuir”40	 reforça	 a	 criação	 de	 sistemas	 que	 permitam	 às	 pessoas	 adquirir	 a	
performance	dos	equipamentos	ao	invés	da	sua	propriedade,	ou	seja,	as	pessoas	
adquirem	 o	 acesso	 a	 um	 ou	 mais	 serviços	 em	 vez	 de	 possuir	 um	 produto.	
THAKARA	 (2005)	 dá	 o	 exemplo	 das	 ferramentas	 eléctricas,	 produtos	 que	 são	
utilizados	com	pouca	frequência	durante	a	vida,	mas	que	levam	muito	mais	tempo	
para	 serem	 fabricados	 e	 consomem	 bastantes	 recursos	 na	 sua	 produção.	 Não	
faz	qualquer	sentido	adquirir	um	destes	produtos	se	existir	outro	modo	de	 lhes	
acedermos	quando	necessário.	O	cliente	obtém	a	utilidade	desejada,	mas	não	
possui	 o	 produto	 que	 a	 providencia,	 e	 paga	 apenas	 pelo	 tempo	 de	 utilização	
desse	mesmo	produto.	 Assim,	 consegue-se	 uma	maior	 preservação	 e	 eficácia	
de	recursos	naturais,	supondo	que	o	mesmo	objecto	responde	às	necessidades	
pontuais	 de	 um	 grande	 número	 de	 utilizadores.	 No	 fundo	 reflecte	 umas	 das	
máximas	da	Sustentabilidade	–	“fazer	mais	com	menos”.	JÉGOU	e	MANZINI	(2008)	
definem	este	 conceito	de	partilha	de	bens	 como	 “serviços	 colaborativos”.	Num	
mundo	complexo	e	globalmente	conectado	por	 redes,	abrem-se	caminhos	para	
novos	estilos	de	vida,	onde	viver	melhor	significará	partilhar	espaços	e	serviços.	
Alguns	serviços	colaborativos,	como	o	car sharing,	estão	a	emergir	rapidamente	e	
são	a	prova	do	clima	de	mudança	que	vem	desafiar	o	modo	como	tradicionalmente	
as	pessoas	agem,	 contrapondo	 soluções	mais	 sustentáveis.	 Estes	exemplos	 têm	
uma	capacidade	sem	precedentes	de	aliar	os	interesses	individuais	aos	interesses	
sociais	e	ambientais.	Um	dos	efeitos	secundários	destas	soluções	reside	no	reforço	
do	tecido	social	e,	de	um	modo	generalizado,	a	geração	e	implementação	de	novas	
e	mais	sustentáveis	ideias	de	bem-estar.
	 Os	designers	sempre	tentaram	estabelecer	uma	ponte	entre	a	sociedade	
e	 a	 tecnologia,	 normalmente	 ocupada	 pelos	 produtos.	 O	 seu	 foco	 incidia	
principalmente	 na	 inovação	 técnica	 e	 nas	 oportunidades	 que	 daí	 surgiam.	
Actualmente	 esta	 directriz	 ainda	 permanece	 válida,	 mas	 tomou	 um	 novo	

40			Inspirado	no	título	“Use, not own”.	(THACKARA,	2005,	p.18)
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rumo	 e	 olha	 agora	 para	 a	 inovação	 social,	 usando	 as	 ferramentas,	 o	 impacte	
e	a	 sensibilidade	do	Design	para	projectar	novas	 soluções	e	 incentivar	a	novas	
direcções	de	inovação	técnica	menos	material	e	mais	empírica.	Estas	mudanças	
reforçam	o	papel	 social	 do	designer	 e	 a	 sua	 responsabilidade	na	moldação	de	
uma	sociedade	moderna	mais	sustentável.

Conclusão

	 A	 mudança	 do	 sistema	 económico	 que	 está	 a	 decorrer,	 fortemente	
motivada	 pela	 saturação	 de	 bens	 no	mercado,	 parece	 anunciar	 o	 término	 da	
era	 industrial,	pelo	menos	como	a	conhecemos	até	hoje.	A	passagem	de	uma	
economia	 que	 se	 revê	 na	 produção	 e	 transformação	 de	 produtos	 para	 uma	
economia	 baseada	 em	 serviços	 e	 informação	 desloca	 os	 bens	 materiais	 do	
ideal	de	bem-estar,	através	da	transição	de	uma	política	de	consumo	para	uma	
estratégia	de	acesso	a	serviços	e	experiências.	Esta	Revolução	de	Serviços	veio	
criar	 bastantes	 oportunidades	 de	 inovação	 para	 as	 empresas.	 As	 empresas	
deixaram	de	se	focar	somente	em	produtos	e	passaram	a	 investir	em	serviços	
de	pré	 e	pós-produção	que	permitem	acrescentar	 valor	 de	mercado	aos	 seus	
produtos	e	passaram	a	combinar	produtos	e	serviços	em	sistemas	interactivos.
	 O	Design	de	Serviços	surge	neste	contexto	como	uma	extensão	do	campo	
disciplinar	do	Design	capaz	de	responder	aos	desafios	impostos	pela	passagem	
do	material	ao	 intangível,	onde	os	produtos	deixam	de	 fazer	sentido	 isolados.	
Estes	 passam	 a	 estar	 integrados	 em	 serviços	 ou	 a	 servir-lhes	 de	 plataforma	de	
ligação	complementando	a	sua	função	e	possibilitando	uma	resposta	personalizada	
às	necessidades	concretas	dos	utilizadores.	Compreender	os	padrões	tecnológicos	
e	 culturais	 das	 pessoas	 e	 moldar	 os	 seus	 comportamentos	 na	 relação	 que	
estabelecem	com	os	serviços	são	aspectos	que	se	aproximam	da	área	do	Design	
mas	que	exigiram	uma	ampliação	do	seu	alcance.	A	actividade	do	designer	viu-se	
amplificada,	abrangendo	também	o	desenvolvimento	de	serviços,	o	que	significou	
uma	 redefinição	 dos	 seus	 instrumentos	 metodológicos	 e	 introdução	 de	 novas	
ferramentas	derivadas	de	outros	domínios	disciplinares.
	 A	integração	de	produtos	e	serviços	através	de	Sistemas	de	Produto-Serviço	
(SPS)	 permitiu	 adicionar	 funcionalidades	 que	 sem	 incorporação	 não	 estariam	
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disponíveis.	A	combinação	entre	material	e	imaterial	permite	gerar	experiências	
interactivas	focadas	no	utilizador,	onde	este	representa	um	interveniente	activo.	
Imprimir	 uma	 mudança	 na	 população	 para	 comportamentos	 mais	 saudáveis	
envolve	 uma	 abordagem	 de	 projecto	 sistémica	 que	 proponha	 alternativas	
imediatas,	simples	de	adoptar,	divertidas	de	executar	e	que	mantenha	as	pessoas	
motivadas,	características	que	se	revêm	nos	serviços.
	 Numa	 altura	 em	 que	 falar	 em	 reciclagem	 não	 chega	 para	 responder	
aos	 desafios	 da	 Sustentabilidade,	 os	 serviços	 ao	 constituírem	 funcionalidades	
intangíveis	permitem	novos	conceitos	de	consumo	como	o	“usar,	não	possuir”	que	
consiste	em	permitir	ao	utilizador	aceder	ao	desempenho	de	certos	equipamentos	
em	detrimento	da	aquisição	da	 sua	propriedade,	ou	 seja,	 as	pessoas	adquirem	
um	ou	mais	serviços	que	 lhes	dão	acesso	a	determinados	produtos	ao	 invés	de	
possuírem	esses	produtos.	Por	outro	 lado,	se	repararmos	que	o	mesmo	serviço	
pode	 integrar	 diversas	 funcionalidades,	 normalmente	 ocupadas	 por	 diferentes	
produtos,	 estamos	 perante	 um	 consumo	 mais	 sustentável	 onde,	 com	 menos	
recursos	naturais	e	económicos,	se	consegue	uma	melhor	eficácia	e	funcionalidade.	
Estes	conceitos	possuem	o	potencial	de	aliar	os	interesses	individuais	aos	interesses	
sociais	e	ambientais	gerando	valores	sustentáveis	de	bem-estar	pessoal.	
	 O	paradigma	mudou.	O	foco	central	sobre	os	produtos	está	a	desvanecer	
e	a	dar	lugar	aos	serviços	ou	a	uma	combinação	integrada	de	ambos	em	SPS.	
Os	produtos	deixaram	de	 funcionar	 isoladamente	e	passaram	a	plataformas	
para	serviços.	A	inovação	técnica	deu	lugar	à	inovação	social	e	empírica	que	
reflecte	a	responsabilidade	social	do	Design	e	o	desenho	de	uma	sociedade	
moderna	mais	sustentável.
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4. Análise qualitativa dos ginásios ao ar livre

4.1 Introdução

	 A	falta	de	acessibilidade	e	disponibilidade	de	equipamentos	constituem	
duas	 das	 grandes	 barreiras	 à	 actividade	 física	 regular.	 Os	 ginásios	 ao	 ar	 livre	
fornecem,	por	 isso,	adequadas	condições	para	que	a	população	possa	praticar	
exercício	 físico.	 Estas	 incluem	máquinas	 que	 alongam	e	 fortalecem	diferentes	
grupos	musculares	 e	máquinas	 que	melhoram	 a	 resistência	 cardiovascular	 e,	
portanto,	 proporcionam	 exercícios	 semelhantes	 aos	 disponíveis	 num	 ginásio	
privado.	 De	 utilização	 gratuita,	 estes	 recintos	 apelam	 às	 pessoas	 a	 quem	 o	
preço	dos	ginásios	privados	é	algo	que	as	priva	da	actividade	física.	Para	muitos	
cidadãos,	 usar	 estes	 equipamentos	 públicos	 representa	 uma	 fase	 transitória	
entre	 o	 sedentarismo	 total	 e	 a	 actividade	 física	 regular.	 Acima	 de	 tudo,	 estas	
instalações	pretendem	melhorar	a	saúde	das	pessoas	ajudando-as	a	incorporar	
a	actividade	física	na	sua	rotina	diária.
	 Os	 ginásios	 ao	 ar	 livre	 proporcionam	 ainda	 alguns	 benefícios	
sociais.	 O	 exercício	 físico	 no	 exterior	 ajuda	 a	 aproximar	 gerações	 e	 a	 criar	
comunidades	saudáveis.	Mais	importante	ainda,	as	consequências	positivas	
geradas	por	uma	população	que	se	preocupa	com	a	sua	saúde	física	são	de	
grande	 relevância.	 Cidadãos	 saudáveis	 traduzem-se	 numa	 sociedade	 civil	
mais	saudável	também.	Todavia,	a	instalação	dos	recintos	não	é	sinónimo	de	
sucesso	 tornando-se	 importante	 encontrar	 estratégias	 de	 dinamização	 dos	
espaços	 para	 que	 produzam	 um	 impacte	 significativo	 na	 população	 e	 que	
resultem	numa	melhoria	da	sua	saúde.
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4.2 Cultura desportiva em Pequim e Londres: dois casos de 
sucesso

	 O	governo	chinês,	 como	consequência	da	 “febre	olímpica”	gerada	pelos	
Jogos	Olímpicos	de	2008	em	Pequim,	encorajou	à	actividade	física	em	todo	o	país.	
Instalações	públicas	de	exercício	físico	ao	ar	livre	tornaram	a	actividade	física	mais	
acessível	e	apelativa	para	grande	parte	da	população	chinesa.	Desde	1998,	foram	
instalados	 aproximadamente	 4000	 ginásios	 ao	 ar	 livre	 em	 Pequim	 (Figura	 20).	
Disponíveis	para	os	residentes	e	turistas	estas	instalações	podem	ser	encontradas	
nos	espaços	verdes,	nas	ruas	e	em	outros	espaços	urbanos.	
	 Com	excepção	das	suas	cores	vivas,	as	máquinas	de	exercício	ao	ar	livre	
assemelham-se	aos	equipamentos	de	exercício	físico	correntemente	utilizados	
nos	 ginásios	 privados.	 Ao	 contrário	 dos	 equipamentos	 convencionais	 que	
recorrem	 frequentemente	 a	 energia	 eléctrica	 para	 criar	 resistência	mecânica,	
estas	 máquinas	 recorrem	 unicamente	 ao	 peso	 do	 corpo	 humano	 para	 o	 seu	
funcionamento.	De	acordo	com	os	dados	do	país,	dois	terços	dos	habitantes	de	
Pequim	participam	agora	em	alguns	tipos	de	actividade	física.		
	 Estas	instalações	públicas	para	exercício	físico	tiveram	sucesso	devido,	em	
grande	parte,	à	campanha	educacional	na	cidade,	que	acompanhou	a	instalação	
das	 infra-estruturas.	 Os	 residentes	 da	 cidade	 não	 só	 tiveram	 acesso	 a	 novos	
equipamentos,	 como	 também	 as	 autarquias	 promoveram	 activamente	 a	 sua	
utilização	 e	 investiram	 na	 criação	 de	 uma	 cultura	 de	 actividade	 física,	 antes	 e	
depois	dos	Jogos	Olímpicos.
	 Mais	recentemente,	a	Inglaterra,	anfitriã	dos	Jogos	Olímpicos	de	2012,	está	
também	a	trabalhar	na	criação	de	instalações	públicas	de	exercício	ao	ar	livre.	A	marca	
desportiva	Adidas,	patrocinadora	oficial	do	evento,	está	envolvida	na	instalação	de	
adiZones,	 instalações	públicas	de	fitness	 (Figura	21).	Actualmente	existem	cerca	
de	230	recintos	espalhados	por	todo	o	país.	Estes	espaços	polidesportivos,	para	
além	de	ginásio,	possuem	também	áreas	dedicadas	a	outras	modalidades	como	a	
corrida,	o	futebol	e	o	basquetebol.	A	sua	utilização	é	totalmente	gratuita	e	dispõe	
de	acompanhamento	profissional	apropriado	(Figura	22).	De	acordo	com	a	página	
em linha da The Great Outdoor Gym Company,	empresa	responsável	pela	produção	
das	máquinas	de	fitness,	estes	espaços	têm	registado	centenas	de	participantes	
diários	com	idades	compreendidas	entre	os	4	e	mais	de	60	anos.



Luís Castanheira Santos 75

Figura	20	-	Ginásio	ao	ar	livre	em	Pequim

Figura	21	-	Adizones	em	Londres

Figura	22	-	Apoio	profissional	nas	Adizones
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4.3 Ginásios “sénior” em Portugal

	 Os	 ginásios	 ao	 ar	 livre	 começam	 já	 a	 ganhar	 algum	 dinamismo	 em	
Portugal.	Estes	espaços	disponibilizam	um	conjunto	de	equipamentos	de	fitness 
de	utilização	 totalmente	 gratuita	 e	 são	percepcionados	 como	uma	alternativa	
aos	 ginásios	 privados.	 Estes	 recintos	 desportivos	 vêm	 sendo	 instalados	 em	
parques	 urbanos	 estratégicos	 de	 diferentes	 localidades	 nacionais	 para	 tornar	
a	 actividade	 física	 acessível	 à	 população	 local	 e	 são	 da	 responsabilidade	 das	
autarquias.	Porém,	a	instalação	isolada	dos	equipamentos	não	produz	o	impacte	
necessário	para	uma	mudança	efectiva	de	comportamentos.	A	falta	de	estratégias	
de	 incentivo	e	suporte	social	à	actividade	física	 levam	a	que	a	utilização	destes	
espaços	seja	irregular	e	inadequada.	
	 Infelizmente	 a	 maioria	 destes	 recintos	 é	 frequentemente	 promovida	
como	 ginásios	 “sénior”	 levando	 a	 que	 seja	 a	 população	mais	 idosa	 a	 utilizar	
maioritariamente	 estes	 espaços,	 que	 passam	 despercebidos	 à	 atenção	 do	
público	 mais	 jovem	 (Fotografia	 1).	 Para	 além	 disso,	 os	 painéis	 informativos	
que	 acompanham	 os	 diferentes	 equipamentos	 aludem	 a	 doenças	 que	 atingem	
geralmente	este	estrato	da	população	e	não	incide	sobre	as	graves	consequências	
para	 a	 saúde	 pública	 resultantes	 do	 sedentarismo.	 A	 informação	 inscrita	 nos	
painéis	é	demasiado	extensa	e	desadequada	à	leitura.	A	dimensão	reduzida	das	
letras	 também	 não	 ajuda	 à	 leitura,	 principalmente	 para	 aqueles	 com	 maiores	
dificuldades	visuais.	A	informação	deveria	estar	resumida	ao	essencial	e	constar	
em	suportes	mais	esquemáticos	e	pictográficos	e	menos	textuais	para	que	a	sua	
leitura	seja	rápida,	eficaz	e	memorável	(Fotografia	2).
	 A	 inexistência	 de	 um	 programa	 físico	 ajustado	 (personalizado)	 às	
necessidades	individuais	dos	utilizadores,	procedimento	essencial	à	melhoria	dos	
seus	níveis	de	saúde,	e	a	falta	de	acompanhamento	especializado	conduz	a	uma	
utilização	dos	equipamentos	demasiado	livre	e	frequentemente	desadequada,	que	
pode	resultar	em	lesões	físicas	graves.	Os	equipamentos,	quando	não	distribuídos	
num	percurso	 linear,	desorientam	as	pessoas,	que	não	sabem	por	que	máquina	
iniciar	o	 seu	 treino	nem	qual	 a	 sequência	de	exercícios	mais	 adequada	às	 suas	
necessidades.	A	falta	de	identificação	das	máquinas	de	fitness	por	intermédio	de	
painéis	instrutivos	que	indiquem	como	operar	os	diferentes	equipamentos	e	quais	
as	 zonas	musculares	 que	 cada	 um	 exercita	 reforçam	 a	 necessidade	 de	 suporte	
e	 de	 informação	 para	 os	 utilizadores.	 As	 máquinas	 constituem	 equipamentos	
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Fotografia	1	-	Ginásio	ao	ar	livre	no	Centro	Desportivo	Nacional	do	Jamor

Fotografia	2	-	Painel	Informativo Fotografia	3	-	Máquina	de	fitness
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bastante	arcaicos	e	pouco	ergonómicos	 tornando	desconfortável	uma	utilização	
mais	prolongada	(Fotografia	3).	Inversamente,	os	espaços	com	música	ambiente	
parecem	motivar	as	pessoas	a	usufruirem	das	instalações	durante	períodos	mais	
longos	de	tempo.
	 O	conjunto	de	alguns	destes	factores,	associado	à	falta	de	monitorização	
pessoal,	resulta	no	fraco	impacte	que	estes	ginásios	produzem	na	sustentação	de	
hábitos	de	actividade	física,	pelo	menos	na	população	adulta	e	jovem.	Deverá	existir	
uma	maior	promoção	dos	ginásios	ao	ar	livre,	através	de	uma	maior	sensibilização	
das	suas	vantagens	e	criação	de	um	programa	de	fidelização	que	assegure	uma	
maior	 frequência	de	utilização	dos	espaços	por	parte	de	 todos.	Essa	fidelização	
só	 será	 possível	 criando	 experiências	 agradáveis	 para	 o	 utilizador.	 A	 promoção	
de	outras	modalidades	desportivas	 junto	dos	ginásios	pode	atraír	mais	 jovens	e	
proporcionar	uma	interacção	multigeracional.	Numa	cultura	com	grande	aversão	à	
mudança	(como	a	portuguesa)	torna-se	importante	encontrar	os	estímulos	certos	
que	cultivem	uma	rotina	de	actividade	física	na	vida	dos	cidadãos.

Problemas

Instalação isolada de equipamentos por parte das 
autarquias.

Implementação de estratégias de incentivo à actividade
física junto da população.

Possíveis Soluções

Promoção dos ginásios ao ar livre como “ginásios sénior”
leva que estes sejam maioritarimante utilizados pela
população idosa.

Promoção de actividades desportivas que atraiam a
população mais jovem aos espaços.

Utilização demasiado livre dos equipamentos pode
resultar em lesões nos utilizadores.

Estabelecimento de programas de treino ajustados às
necessidades individuais dos utilizadores que indiquem
a duração e intensidade adequada de cada exercício.

Equipamentos arcaicos e pouco ergonómicos tornam
a sua utilização desconfortável.

Painéis informativos colocados junto dos equipamentos
não aludem aos reais problemas provocados pelo
sedentarismo.

Informação inscrita nos painéis demasiado extensa e
com tamanho de letra reduzido prejudica a sua leitura.

Tabela	3	-	Conjunto	dos	problemas	dos	ginásios	ao	ar	livre	em	Portugal
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5. Produtos e Serviços: alguns casos de referência

	 Existe	hoje	no	mercado	uma	grande	variedade	de	produtos	e	serviços	com	
o	propósito	comum	de	promover	e	incrementar	rotinas	saudáveis	na	população,	
na	sua	maioria	associadas	à	actividade	física	regular.	Começam	a	existir,	por	outro	
lado,	produtos	que	permitem	a	geração	de	energia	eléctrica	através	da	aplicação	
de	força	humana,	alguns	deles	directamente	ligados	ao	exercício	físico	em	ginásio.	
Como	 o	 âmbito	 desta	 investigação	 se	 direcciona	 para	 o	 desenvolvimento	 de	
uma	solução	de	actividade	física	para	os	parques	urbanos,	incluíram-se	também	
algumas	linhas	de	equipamentos	de	fitness direccionadas	para	este	tipo	de	espaços	
públicos.	A	escolha	dos	produtos	recaiu	sobre	os	seguintes	parâmetros:

∞	 promoção	 da	 actividade	 física	 e	 desportiva	 com	 recurso	 a	 meios	
tecnológicos;
∞	dispositivos	de	monitorização	pessoal	(física,	fisiológica	e	psicológica);
∞	produção	de	energia	eléctrica	através	da	força	humana;
∞	linhas	de	equipamentos	de	fitness para	o	espaço	exterior;
∞ interfaces	de	informação.

	 Este	 capítulo	 é	 dedicado	 à	 descrição	 e	 análise	 crítica	 dos	 produtos	 e	
serviços	 seleccionados	para	que	se	 reúnam	as	valências	e	as	 fraquezas	que,	no	
fundo,	geram	uma	oportunidade	de	 intervenção	e	que	orientam	a	definição	do	
conceito Energym.

5.1 Sistemas de monitorização Física

 Nike Plus
 A Nike Plus	é	uma	plataforma	online	de	apoio	ao	desempenho	e	motivação	
de	 corrida.	 Através	 de	 um	 conjunto	 de	 dispositivos	 os	 utilizadores	 podem	
monitorizar	o	seu	exercício.	Os	dados	da	corrida	são	armazenados	nos	dispositivos	
e	posteriormente	transferidos	(via	USB	ou	Bluetooth®)	para	o	perfil	do	utilizador	
na	plataforma	para	que	se	possa	estabelecer	uma	avaliação	do	seu	estado	físico	
e	criação	de	um	histórico	de	informação.	A	leitura	da	informação	do	utilizador	é	
feita	através	de	tabelas	e	gráficos	sóbrios	e	apelativos	(Figura	23)	possibilitando	
ao	próprio	acompanhar	o	seu	progresso.	A	geração	de	uma	comunidade	permite	
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Figura	23	-	Plataforma	Nike	Plus

Figura	24	-	Nike+	Sensor,	iPod	e	iPhone Figura	25	-	Nike+	Sportwatch	GPS
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que	os	utilizadores	 se	 liguem	a	outras	pessoas	na	 rede	e	partilhem	os	dados	e	
percursos	de	corrida	entre	si,	entrando	em	desafios	e	estabelecendo	metas	que	os	
incentivem	a	continuar	e	melhorar	os	comportamentos	de	actividade	física.
	 Existem	diversos	equipamentos	que	permitem	medir	a	distância	e	o	ritmo	
da caminhada ou corrida, assim como as calorias queimadas, através de um 
pequeno	acelerómetro	–	Nike+ Sensor	(Figura	24)	–	que	é	inserido	num	dos	ténis	
e	que	comunica	o	 restante	equipamento.	Uma	cinta	Polar Wearlink®	possibilita	
ainda	medir	o	ritmo	cardíaco	durante	a	corrida.
	 A	 parceria	 da	 Nike com a Apple	 resultou	 na	 associação	 de	 alguns	
produtos	 da	 marca	 ao	 projecto.	 O	 iPod e o iPhone	 utilizam	 o	 seu	 interface 
existente	para	a	visualização	e	armazenamento	da	informação	da	corrida	(Figura	
24).	Mais	 recentemente,	 com	 a	 introdução	 do	GPS	 nas	 características	 de	 alguns	
destes	 produtos,	 foi	 lançada	 uma	 aplicação	 que	 não	 necessita	 do	 acelerómetro	
para	monitorizar	a	corrida.	Em	2008,	o	projecto	“Nike+iPod for the Gym”	é	lançado	
permitindo	 aos	 utilizadores	 começarem	 a	 monitorizar	 o	 seu	 exercício	 físico	 em	
algumas	 máquinas	 de	 fitness	 (como	 passadeiras,	 bicicletas	 ou	 elípticas)	 através	
do seu iPod.	A	informação	resultante	é	convertida	em	CardioMiles	para	uma	total	
integração	nas	características	da	plataforma	Nike Plus direccionada,	por	natureza,	
para	 a	 corrida.	 Mais	 recentemente	 uma	 parceria	 com	 a	 TomTom resultou na 
criação	de	um	relógio	desportivo	–	o	Nike+ Sportwatch GPS	(Figura	25)	–	que	reúne	
diversas	funcionalidades	até	então	dispersas	em	vários	equipamentos.	O	relógio	foi	
projectado	para	oferecer	um	alto	desempenho	através	de	um	interface claro e de 
fácil	leitura	com	toda	a	informação	necessária	para	o	corredor.	O	relógio	acrescenta	
recursos	de	personalização	e	motivação	à	experiência	de	corrida	como	desafios	e	
alertas	de	corrida.	A	Nike	refere	que	este	produto	foi	concebido	para	ser	simples	
e	 intuitivo.	Com	apenas	 três	botões	e	um	 tap screen	para	navegação,	o	 relógio	
regista	a	informação	da	localização,	tempo,	distância,	ritmo	e	calorias	queimadas.	
O	receptor	GPS	do	relógio	funciona	em	conjunto	com	o	Nike+ Sensor	localizado	no	
calçado.
	 Os	dispositivos	de	áudio	permitem	algumas	características	 individuais	de	
motivação	 interessantes	 durante	 o	 exercício	 tais	 como	 o	 feedback	 de	 algumas	
personalidades	do	desporto	ou,	quando	o	utilizador	se	está	a	 sentir	sem	forças	
para	 continuar,	 carrega	 num	 botão	 e	 é	 reproduzida	 uma	música	 escolhida	 por	
si	previamente	e	que	 lhe	dá	mais	alguma	força	para	prosseguir	com	o	exercício	
durante	mais	algum	tempo.
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	 Através	de	uma	plataforma	simples	e	graficamente	apelativa	os	utilizadores	
podem,	 assim,	 usufruir	 de	 um	 personal trainer	 virtual	 que	 acompanha	 o	 seu	
desempenho	físico	e	que,	através	de	uma	forte	componente	social,	desempenha	
um	papel	motivacional	importante.

 Adidas MiCoach
 A Adidas MiCoach,	ao	contrário	do	Nike Plus,	não	é	tanto	uma	plataforma	
de	monitorização	mas	 sim,	 tal	 como	o	nome	 indica,	 um	 treinador	 virtual	 que	
acompanha	 a	 actividade	 física	 em	 cinco	 modalidades	 desportivas	 diferentes	
(corrida,	 futebol,	 futebol	americano,	ténis	e	basquetebol)	e	que	visa	melhorar	
a	condição	física	dos	seus	utilizadores.	Através	de	planos	de	treino	elaborados	
por	treinadores	de	renome	os	utilizadores	cumprem	diversos	exercícios	que	os	
ajudam	a	atingir	os	seus	objectivos	mais	genéricos,	tais	como	ficar	em	forma	ou	
emagrecer.
	 Antes	de	o	utilizador	 iniciar	um	qualquer	plano	de	treino	é	submetido	
a	exercícios	de	avaliação	que	determinam	a	sua	condição	física	para	que	possa	
depois	ser	criado	um	plano	de	treino	adequado	a	si	e	às	suas	metas.	Os	planos	
de	 treino	 estão	 divididos	 em	 quatro	 zonas	 de	 cor	 (verde,	 azul,	 amarelo	 e	
vermelho)	que	variam	consoante	a	duração	e	intensidade	de	cada	exercício	que	
os	 compõem	e	dividem-se	em	vários	níveis	 (1	a	10)	que	divergem	consoante	
a	dificuldade	de	cada	etapa	do	programa	(Figura	26).	A	sua	divisão	por	cores	
permite	uma	fácil	identificação	do	nível	de	exigência	mental	e	física	por	parte	
do	utilizador.	Quanto	maior	o	nível,	maior	é	a	dificuldade	e	duração	dos	seus	
exercícios.	 Cada	 nível	 e	 zona	 de	 cor	 são	 personalizados	 e	 direccionados	 às	
necessidades	físicas	de	cada	utilizador	e	são	monitorizados	através	de	frequência	
e	ritmo	cardíacos,	a	principal	componente	do	sistema.	O	conjunto	de	informação	
reunido	é	posteriormente	transformado	num	perfil	gráfico	na	plataforma	onde	
o	utilizador	pode	consultar	o	seu	histórico	descriminado.	A	disponibilização	
de	um	fórum	possibilita	à	comunidade	de	utilizadores	apoiar-se	mutuamente	
discutindo	 programas,	 circuitos	 de	 treino	 e	 bem-estar	 em	geral,	 fornecendo	
dicas	e	esclarecendo	dúvidas.
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Figura	26	-	Plataforma	Adidas	MiCoach

Figura	27	-	MiCoach	Pacer Figura	28	-	Samsung	F110
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	 Um	conjunto	de	equipamentos	associados	permite	o	acompanhamento	dos	
programas	de	treino	e	encaminhamento	dos	utilizadores	no	mesmo.	Os	dados	são	
posteriormente	sincronizados	com	a	plataforma	online	para	desenvolver	estudos	
estatísticos	dos	diferentes	programas	efectuados,	 controlar	o	progresso	pessoal	
e	obter	um	retorno	de	coaching para	cada	exercício.	O	miCoach Pacer	(Figura	27)	
constitui	um	dispositivo	de	áudio	que	permite	a	narração	e	acompanhamento	do	
treino	em	tempo	real.	Este	fornece	dados	precisos	sobre	batimento	cardíaco,	assim	
como	velocidade,	distância	e	ritmo	de	caminhada	ou	corrida.	Possibilita	também	
ao	utilizador	cronometrar	os	seus	exercícios	e	controlar	as	calorias	despendidas.
	 A	parceria	da	Adidas com a Samsung resultou	na	criação	de	um	telemóvel	
desportivo	 –	 o	 Samsung F110	 (Figura	 28)	 –	 que	 integra	 as	 funcionalidades	 de	
treino	de	outros	dispositivos	associados	à	plataforma,	para	além	das	características	
convencionais	de	um	telemóvel.	Recentemente	foram	ainda	lançadas	aplicações	
para	o	iPhone	e	para	os	smartphones	com	sistema	operativo	Android	possibilitando	
aos	utilizadores	acompanharem	o	seu	programa	de	treino	em	tempo	real	a	partir	
do	seu	telemóvel	pessoal	e	sincronizarem	a	informação	directa	e	automaticamente	
com	a	plataforma	online.
 A Adidas MiCoach	 é	 uma	 plataforma	 de	 acompanhamento	 físico	 para	
diversas	 modalidades	 desportivas	 através	 de	 programas	 de	 treino	 adequados	
à	 condição	 física	 e	 objectivos	 de	 cada	 indivíduo	 permitindo,	 etapa	 a	 etapa,	
acompanhar	a	sua	evolução	e	performance.
 

 Garmin Connect
 A Garmin Connect	 é	 uma	 plataforma	 online	 que	 surge	 no	 seguimento	
das	duas	anteriores.	Ao	contrário	destas,	mais	user friendly,	apresenta-se	como	
uma	plataforma	mais	técnica	e	direccionada	para	um	maior	leque	de	actividades	
que	 inclui	o	ciclismo	ou	o	golfe,	para	além	de	abranger	aquelas	enunciadas	em	
exemplos	anteriores.
 A Garmin	como	empresa	associada	a	equipamentos	com	tecnologia	GPS	
utiliza	essa	 funcionalidade	como	 forte	componente	na	 sua	plataforma,	onde	os	
dados	das	diferentes	actividades	 vêm	sempre	associados	a	um	posicionamento	
no	mapa	 permitindo	 aos	 utilizadores	 a	 sua	 reprodução	 no	 tempo	 e	 no	 espaço	
(Figura	29).	Possibilita	ainda	uma	análise	detalhada	das	diversas	actividades	através	
da	produção	e	comparação	dos	seus	dados.	A	organização	da	 informação	é	feita	
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através	de	relatórios	por	tipo	de	actividade	que	geram	estatísticas	sobre	o	conjunto	
de	exercícios	a	si	associadas.	Esses	relatórios	podem	ser	elaborados	por	dia,	semana,	
mês	ou	ano.
	 A	 plataforma	 permite	 estabelecer	 objectivos,	 transferi-los	 para	 os	
dispositivos	 suportados	 e,	 através	 do	 histórico	 físico	 associado	 à	 conta	 do	
utilizador,	 comparar	 as	 actividades	 actuais	 com	 os	 objectivos	 superados.	
A	 acrescentar	 à	 informação	 física	 existe	 uma	 componente	 de	 saúde	 onde	 o	
utilizador	 pode	 adicionar	 informação	 fisiológica	 de	modo	 a	 completar	 o	 seu	
perfil	físico.	À	componente	informativa	e	analítica	da	plataforma	vem	associada	
uma	 vertente	 social	 que	 permite	 aos	 utilizadores	 partilharem	 actividades	 e	

Figura	29	-	Plataforma	Garmin	Connect
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informação	 com	 outros	 utilizadores,	 amigos	 ou	 familiares	 via	 email	 ou	 nas	
principais	redes	sociais.
	 Os	dispositivos	associados	à	plataforma	dividem-se	em	três	categorias	
–	 corrida,	 golfe	 e	 ciclismo	 –	 e,	 ao	 contrário	 dos	 exemplos	 anteriores,	 são	
exclusivamente	 da	 marca	 Garmim.	 Na	 categoria	 de	 corrida,	 a	 colecção	
é	 maioritariamente	 composta	 por	 relógios,	 dos	 quais	 o	 Forerunner 
610	 (Figura	 30)	 é	 o	 mais	 recente	 modelo.	 Está	 equipado	 com	 um	 monitor	
touchscreen	que	permite	uma	fácil	transição	entre	menus.	Das	suas	principais	
características	fazem	parte	a	monitorização	da	distância,	ritmo	de	passo,	GPS,	
ritmo	 cardíaco	 e	 calorias	 despendidas.	 A	 sua	 novidade	 consiste	 numa	 nova	
ferramenta denominada de Virtual Racer	 que	possibilita	 ao	utilizador	 tentar	
superar-se	a	si	próprio	em	tempo	real.	
 

 

 A Garmin Connect	é	uma	plataforma	de	monitorização	de	actividades	
baseadas	 na	 deslocação,	 circuitos	 e	 velocidade	 que	 usufruam	 da	 tecnologia	
GPS	 desenvolvida	 pela	 marca.	 A	 informação	 é	 visualizada	 graficamente	 na	
plataforma	de	modo	elaborado	e	detalhado	parecendo	dirigir-se	para	os	mais	
entusiastas	pelo	desporto	e	profissionais	que	pretendem	total	compreensão	e	
análise	dos	dados	envolvidos	nas	suas	actividades.

Figura	30	-	Garmin	Forerunner	610
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 Fitbit
 A Fitbit	 é	 uma	 plataforma	 que	 monitoriza	 todas	 as	 actividades	 do	
quotidiano,	 estejam	 elas	 relacionadas	 com	 o	 exercício	 físico	 ou	 não.	 Esta	
abordagem	à	 recolha	de	 informação	física	do	 indivíduo	acompanha-o	durante	
todo	o	dia	esteja	ele	a	trabalhar,	a	correr	ou	a	dormir.	A	plataforma	regista	os	
dados	das	calorias	queimadas,	 calorias	 ingeridas,	os	passos	dados,	a	distância	
percorrida	e	a	qualidade	do	sono.
	 O	seu	dispositivo	portátil	(Figura	31),	de	desenho	bastante	simples	e	limpo,	
contém	um	sensor	de	movimento	que	converte	as	actividades	diárias	da	pessoa	
em	 informação	útil	 destas.	 Este	 pode	 ser	 transportado	na	 cintura,	 no	 bolso	 ou	
até	na	 roupa	 interior.	Durante	a	noite	o	dispositivo,	 com	a	 forma	de	um	clip,	é	
encaixado	 numa	 pulseira	 para	 monitorizar	 o	 sono.	 A	 informação	 recolhida	 é	
posteriormente	sincronizada	para	a	plataforma	online	através	de	uma	base	sem	
fios.	 Para	 aqueles	 que	 não	 adquirirem	 este	 dispositivo,	 a	 marca	 disponibiliza	
uma	plataforma	na	internet	móvel	–	o	Fitbit Mobile	(Figura	32)	–	que	permite	à	
pessoa	aceder	a	grande	parte	das	capacidades	da	plataforma-base	através	do	seu	
smartphone ou tablet.	Através	do	browser	do	seu	dispositivo	móvel	o	utilizador	
pode	inserir	manualmente	na	plataforma	a	informação	relativa	às	suas	actividades	
e	refeições	diárias	e	consultar	o	seu	status	físico	diário.

Figura	31	-	Fitbit
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Figura	32	-	Fitbit	Mobile

Figura	33	-	Plataforma	Fitbit
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	 A	 informação	 está	 organizada	 na	 plataforma	 em	 elementos	 claros	 e	
perfeitamente	legíveis	para	a	grande	maioria	dos	utilizadores,	através	de	gráficos	
divididos	por	cor	que	sintetizam	e	destacam	a	informação	mais	relevante	para	o	
utilizador	(Figura	33).	Os	utilizadores	podem	também	conectar-se	a	outras	pessoas	
na	rede	com	os	mesmos	objectivos,	amigos	ou	familiares	e	assim	encontrar	uma	
maior	motivação	para	tornar	mais	saudável	a	sua	rotina	diária.
	 O	âmbito	deste	serviço	parece	ser	mais	completo	que	os	exemplos	anteriores	
indo	para	além	da	actividade	física	ao	abranger	toda	a	rotina	diária	do	individuo,	
incluindo	 a	 sua	 alimentação	 e	 o	 seu	 sono.	 Apesar	 do	 processo	 de	 organização	
da	 informação	 ser	 simples	 e	 intuitivo	 este	 requer,	 em	 algumas	 situações,	 que	
o	utilizador	 insira	manualmente	na	plataforma	os	 dados	que	o	pedómetro	não	
consegue	monitorizar,	o	que	pode	ser	algo	incómodo	para	o	próprio	utilizador.

 Switch2Health
	 O	Switch2Health	 (S2H)	 é	um	projecto	 ainda	em	 fase	experimental	 que	
acaba	 de	 ser	 lançado	 no	mercado.	 O	 seu	 objectivo	 é	 tornar	 as	 pessoas	mais	
activas	e	não	propriamente	monitorizar	a	sua	actividade	física	e,	por	isso,	a	sua	
abordagem	 é	 completamente	 distinta	 dos	 exemplos	 anteriormente	 descritos.	
O	processo	motivacional	passa	por	recompensar	as	pessoas	pela	sua	actividade	
física.	 Através	 de	 um	 conjunto	 de	 parcerias	 com	 grandes	 empresas	 dos	 mais	
variados	países	mundiais,	o	programa	atribui	prémios	e	vales	de	descontos	àqueles	
que	demonstrarem	levar	um	estilo	vida	saudável.	Através	de	um	dispositivo	de	
pulso	equipado	com	um	acelerómetro	–	o	S2H Replay	(Figura	34)	–	os	utilizadores	
ganham	pontos	pelo	tempo	em	que	praticam	qualquer	tipo	de	actividade	física.	
Por	 cada	bloco	de	60	minutos	de	qualquer	tipo	de	exercício	físico,	 seja	 correr,	
dançar	ou	praticar	desporto,	é	atribuído	um	código	que	é	posteriormente	inserido	
na	 conta	do	utilizador	na	plataforma	online do	sistema,	onde	é	 convertido	em	
60	pontos.	O	utilizador	pode	posteriormente	trocar	os	seus	pontos	por	vales	de	
desconto	numa	das	empresas	associadas.	Para	além	do	movimento	existe	uma	
outra	forma	de	registar	a	actividade	dos	utilizadores.	Através	de	um	pedómetro	–	
o S2H Step	(Figura	35)	–	são	contados	os	passos	dados	durante	as	tarefas	diárias	
de	cada	um.	Por	cada	10	mil	passos	é	gerado	um	código	que	depois	de	inserido	
na	plataforma	é	convertido	também	em	60	pontos.	Para	além	disso,	está	ainda	
em	desenvolvimento	uma	aplicação	para	smartphones	que	permite	utilizar	estes	
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dispositivos	para	registo	do	tempo	de	actividade	física.	Interessante	na	sua	linha	
de	produtos	é	o	 facto	de	possuírem	um	desenho	bastante	simples,	apelativo	e	
altamente	personalizável.	Para	além	disso	estão	disponíveis	para	todo	o	tipo	de	
público,	dos	mais	jovens	aos	mais	idosos.	Todos	podem	entrar	no	programa.
 

	 O	S2H	pretende	motivar	as	pessoas	a	seguirem	estilos	de	vida	mais	activos	
e	 saudáveis	 através	 de	 um	 processo	 de	 recompensa	 pelos	 comportamentos	
de	 actividade	 física.	Mais	 importante	 do	 que	 a	 intensidade	 das	 actividades	 é	 a	
regularidade	 com	 que	 são	 executadas.	 Contudo,	 o	 processo	 por	 ser	 bastante	
atractivo	pode	tornar-se	também	viciante	por	não	ser	imposto	qualquer	tipo	de	
limite	de	pontos	diários.	Para	além	disso,	por	não	ser	constituído	um	perfil	de	saúde	
do	 individuo	 e	 não	 ser	 gerado	 qualquer	 tipo	 de	 informação	 fisiológica	 durante	
a	 actividade,	 não	 existem	 recomendações	 ou	 acompanhamento	 profissional	
individual	podendo	tornar-se	perigoso	para	determinadas	pessoas	com	limitações	
físicas.	No	entanto,	o	projecto	em	termos	empresariais	representa	uma	excelente	
forma	de	fidelizar	clientes	e,	simultaneamente,	torná-los	mais	saudáveis.

Figura	34	-	S2H	Replay

Figura	35	-	S2H	Step
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5.2 Ginásios Ecológicos

 Green Mycrogym 
 A Green Microgym	é	uma	empresa	de	franchising	de	academias	de	fitness 
ecológicas.	O	seu	conceito	passa	por	aproveitar	a	energia	aplicada	pelos	utilizadores	
nas	 máquinas	 de	 cardio	 convertendo	 as	 calorias	 em	 watts	 (Figura	 36).	 Com	 o	
objectivo	de	tornar	estas	 infra-estruturas	mais	eficientes,	a	energia	produzida	é	
introduzida	na	rede	para,	posteriormente,	alimentar	os	equipamentos	que	fazem	
parte	do	espaço,	num	ciclo	fechado	sustentável.	
	 O	 seu	 fundador	 Adam	 Boesel	 refere	 que	 a	 produção	 combinada	 de	
energia	solar	e	humana	consegue	preencher	36%	da	energia	consumida	pelos	
ginásios.	O	seu	sistema	de	gestão	energética	passa,	não	só	pelas	máquinas	de	
exercício,	como	também	por	medidas	de	 redução	do	consumo	energético	dos	
restantes	produtos	(televisores,	ar	condicionado,	etc.)	que	equipam	os	recintos	
reduzindo	em	cerca	60%	as	suas	emissões	de	carbono.	
	 Para	além	do	efeito	ecológico	que	o	conceito	produz	nos	ginásios,	os	seus	
utilizadores	são	sensibilizados	a	pensar	na	poupança	de	energia	e	em	investir	em	
outros	produtos	sustentáveis.	
	 Com	o	seu	modelo	experimental	 implementado	na	cidade	americana	de	
Portland	em	2008,	fruto	do	seu	sucesso,	o	projecto	tem	sido	franchisado	por	todo	
o	país.

Figura	36	-	Green	Microgym
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 River Gym Concept
	 O	River Gym	consiste	num	conceito	de	ginásio	urbano	que	pretende	desafiar	
a	 capacidade	 inata	de	 locomoção	humana	 transpondo	o	estereótipo	de	ginásio	
para	uma	nova	dimensão.	Esta	proposta	visa	a	criação	de	máquinas	de	propulsão	
humana	que	 ajudam	a	purificar	 a	 água,	 proporcionam	paisagens	 esplêndidas	 e	
fornecem	um	meio	de	transporte	aos	cidadãos.	
	 As	 “ilhas	 insufláveis”	 efectuariam	 circuitos	 de	 15	 minutos	 sobre	 o	 rio	
Hudson,	 onde	 os	 clientes	 poderiam	 exercitar-se	 envoltos	 pela	 paisagem	 de	
Nova	 Iorque	 levando	 simultaneamente	 os	 turistas	 a	 terem	 outra	 vista	 sobre	 a	
cidade	 (Figura	 37).	 Cada	 “ilha”	 estaria	 equipada	 com	máquinas	 de	 fitness que 
converteriam	a	energia	humana	em	electricidade	que	era	depois	seria	usada	para	
alimentar	um	computador	e	os	respectivos	motores	eléctricos	que	conduziriam	a	
embarcação	automaticamente	pelo	rio.	A	bordo	existiriam	também	purificadores	
que	iam	limpando	a	água	durante	a	viagem.	As	embarcações	variam	de	dimensão	
e	capacidade	de	passageiros,	consoante	os	períodos	de	maior	afluência	de	público.	
Ao	 longo	da	cidade,	existiriam	docas	equipadas	com	balneários	e	quiosques	de	
comida	saudável	para	que	as	pessoas	tivessem	facilmente	acesso	as	estruturas	de	
apoio	à	prática	de	exercício	físico.
	 Este	é	um	conceito	bastante	interessante	e	diferente	daqueles	abordados	
até	 agora	 e	 que	 resulta	 da	 visão	 de	 uma	 cidade	 e	 população	 mais	 saudáveis,	
aproveitando	energia	que,	de	outro	modo,	seria	desperdiçada.

Figura	37	-	River	Gym	Concept
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 Eco-gym
	 O	Eco-gym	 é	 talvez	o	 ginásio	mais	 ecológico	de	 todos	 aqueles	descritos	
nesta	investigação.	Foi	construído	em	Léon	(Espanha)	por	Manuel	de	Arriba	Ares,	
um	professor	de	ginástica	reformado,	com	o	objectivo	de	dinamizar	a	vila	e	ajudar	
o	turismo	da	região.	Este	ginásio	possui	os	mesmos	equipamentos	de	um	ginásio	
normal,	 incluindo	elípticas,	bicicletas	e	passadeiras	(Figura	38).	Todavia,	existem	
duas	grandes	diferenças.	A	primeira	consiste	no	facto	do	ginásio	estar	 instalado	
no	interior	de	um	espaço	verde	público.	A	segunda,	consiste	no	facto	de	todos	os	
equipamentos	serem	construídos	a	partir	de	materiais	reciclados,	principalmente	
madeira	e	outros	materiais	recuperados	do	lixo.
	 Pode	 ser	 visto	 como	um	complicado	playground de madeira, mas o seu 
elevado	grau	de	sustentabilidade	torna-o	no	ginásio	mais	“verde”	do	Mundo.

Figura	38	-	Eco-gym
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5.3 Máquinas de fitness a energia humana

 Re:Source Fitness 
 A RE:Source Fitness	 é	uma	empresa	 fundada	em	2009	com	a	missão	de	
ajudar	a	 criar	pessoas	e	ambiente	 saudáveis.	Acredita	que	aproveitar	a	energia	
produzida	 pelo	 Homem	 enquanto	 pratica	 exercício	 físico	 é	 melhor	 do	 que	
desperdiçá-la.	Esta	empresa	lidera	o	segmento	de	mercado	dedicado	a	este	tipo	
de	produtos.	
	 O	 seu	 principal	 produto	 é	 a	VisCycle,	 uma	 bicicleta	 vertical	 que	 produz	
energia	 eléctrica	 a	 partir	 movimento	 cíclico	 do	 pedalar	 (Figura	 39).	 A	 energia	
produzida	é	directamente	inserida	na	rede	energética	municipal.	
	 A	empresa	defende	que	qualquer	equipamento	de	cardio	tem	o	potencial	
necessário	 para	 produzir	 energia.	 Actualmente	 estão	 a	 desenvolver	 outros	
equipamentos	de	fitness	com	o	mesmo	princípio.

Figura	39	-	VisCycle
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 Human Dynamo 
 A Human Dynamo	é	uma	marca	da	empresa	Henry Works que se dedica 
ao	 desenvolvimento	 de	 conceitos	 tecnológicos	 inovadores.	 Procuram	 soluções	
que	 proporcionem	 energia	 renovável	 e	 eficiência	 energética	 melhorando	
simultaneamente	 a	 saúde	 das	 pessoas	 e	 do	 meio	 ambiente.	 Com	 vista	 ao	
aproveitamento	da	energia	produzida	pelo	Homem	desenvolveram	um	projecto	
que	 procura	 um	 processo	 de	 produção	 de	 energia	 através	 do	 trabalho	 físico	
dos	braços	e	das	pernas	em	uníssono.	A	 fusão	de	uma	máquina	de	fitness com 
a	produção	de	energia	renovável	traduziu-se	numa	bicicleta	vertical	ecológica,	o	
modelo	HD	4.2	(Figura	40).	O	gerador	utilizado	nesta	bicicleta	tem	uma	eficiência	
energética	de	cerca	de	70%,	pelo	que	a	corrente	produzida	está	30%	abaixo	da	
energia	que	a	pessoa	gera	na	realidade.	A	energia	produzida	pode	ser	armazenada	
numa	bateria	ou	então	directamente	transferida	para	a	rede	eléctrica.

Figura	40	-	Human	Dynamo	HD	4.2
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 Windstream Power
 A Windstream Power	é	uma	empresa	tecnológica	fundada	em	1974	que	se	
tem	dedicado	a	projectos	relacionados	com	as	energias	alternativas.	Alguns	dos	seus	
produtos	inventados	na	década	de	70,	época	de	“crise	energética”	com	a	interrupção	
do	 abastecimento	 de	 petróleo,	 não	 ganharam	 relevância	 no	mercado	 dos	 países	
desenvolvidos	permanecendo	apenas	 funcionais	nos	países	menos	desenvolvidos	
sem	uma	estrutura	energética	sólida.	Mais	recentemente,	nesta	era	de	aposta	nas	
energias	limpas,	ganharam	novo	fôlego	e	têm	tido	grande	sucesso	conduzindo	a	uma	
expansão	da	sua	linha	de	produtos.
	 A	 empresa	 produz	 dois	 tipos	 de	 geradores	 que	 se	 baseiam	 em	
transformar	a	energia	cinética	em	electricidade.	O	Bike Power Generator	(Figura	
41)	funciona	como	suporte	de	treino	encaixado	a	uma	bicicleta	de	montanha	
ou	estrada.	O	Human Power Generator	 (Figura	42)	é	um	conjunto	formado	por	
uma	pedaleira	de	bicicleta	e	uma	bateria.	A	sua	potência	média	é	superior	a	80W	
pedalando	e	de	cerca	de	50W	rodando	a	manivela.	Neste	último	modelo	os	pedais	
podem	ser	substituídos	por	manivelas	e	vice-versa.		
 

Figura	41	-	Bike	Power	Generator Figura	42	-	Human	Power	Generator
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	 Os	geradores	da	marca	são	direccionados	para	situações	de	emergência,	
falhas	de	energia,	 locais	 remotos	 sem	acesso	a	electricidade	ou	aplicações	que	
funcionam	fora	da	rede	eléctrica.	Pode	ser	girado	manualmente	ou	pedalado	para	
carregar	baterias	de	12	volts	(V).	A	bateria	totalmente	carregada	pode	ser	usada	
para	alimentar	um	computador	portátil	ou	outro	tipo	de	equipamento	eléctrico	de	
baixa	potência.	Os	seus	produtos	são	ainda	vendidos	para	escolas	e	museus	onde	
são	usados	para	demonstrar	o	esforço	físico	humano	necessário	para	produzir	a	
energia	que	consumimos	e	da	qual	a	maioria	das	pessoas	não	tem	noção.

 The Green Revolution
 The Green Revolution	é	uma	empresa	tecnológica	que	liga	saúde,	energia	e	
ambiente	transformando	o	esforço	físico	humano	investido	nos	ginásios	em	energia	
eléctrica	utilizável.	A	 sua	missão	passa	por	envolver	as	pessoas	no	processo	de	
criar	energia	renovável	a	partir	da	actividade	física	diária.	A	empresa	dedica-se	ao	
desenvolvimento	de	soluções	inovadoras	que	diminuam	a	dependência	humana	
dos	 combustíveis	 fósseis	 e,	 simultaneamente,	 estimulem	 uma	 vida	 saudável	
através	da	actividade	física.
	 Os	 seus	 produtos	 baseiam-se	 em	 geradores	 eléctricos	 adaptáveis	 às	
máquinas	de	fitness	dos	ginásios.	O	único	produto	desenvolvido	e	implementado	
no	mercado	consiste	num	gerador	adaptável	às	bicicletas	ergométricas	verticais	
(Figura	43).	O	conjunto	é	constituído	pelo	próprio	gerador	e	por	um	aparelho	de	
monitorização	onde	é	comunicada	a	quantidade	de	energia	produzida	no	momento.	
Mais	 recentemente	 foi	 lançado	um	painel	 interactivo	que	demonstra	 a	 energia	
produzida	pelo	conjunto	de	utilizadores	do	ginásio.	A	energia	é	depois	usada	para	
fornecer	 directamente	 toda	 a	 infra-estrutura	 do	 ginásio	 e	 seus	 equipamentos	
associados	ou	então	 inserida	na	rede	eléctrica	e	posteriormente	descontada	na	
factura	energética	do	ginásio.
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 PlugOut
 A PlugOut	é	uma	empresa	de	equipamentos	de	fitness	a	energia	humana,	
fundada	em	2008,	que	visa	a	conversão	da	força	humana	em	electricidade.	Isto	com	
o	intuito	de	provocar	no	utilizador	uma	consciência	ecológica	e	diminuir	a	pegada	
de	carbono	das	infra-estruturas	de	suporte	à	actividade	física.	A	empresa	procura	
criar	soluções	ecológicas	que	não	requeiram	a	mudança	de	hábitos	das	pessoas	e	
que	ajudem	a	criar	uma	sociedade	e	um	planeta	saudáveis.	A	empresa	surgiu	da	
necessidade do fundador do Microgym	 (ver	 página	 91)	 em	 tornar	 o	 seu	 ginásio	
mais	eficiente,	produzir	mais	electricidade	e	de	expandir	o	seu	conceito	para	outras	
academias.
	 Em	 2010	 lançam	 a	PlugOut Cycle	 (Figura	 44)	 uma	 bicicleta	 ergométrica	
vertical	com	um	gerador	agregado.	Mais	recentemente	 lançaram	uma	elíptica	–	
a PlugOut Cross-Trainer	 (Figura	45)	–	 totalmente	redesenhada	pela	empresa	de	
modo	a	incluir	o	gerador	de	energia	no	seu	sistema.	Está	ainda	equipada	com	um	
visor touchscreen que	monitoriza	a	energia	produzida,	para	além	de	ser	possível	
visualizar	a	informação	física	do	utilizador.

Figura	43	-	The	Green	Revolution	Generator
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	 Ao	contrário	de	algumas	empresas	que	apenas	comercializam	os	geradores	
para	associar	às	máquinas,	esta	marca	comercializa	o	conjunto	completo,	composto	
por	máquina	e	gerador.

Figura	44	-	PlugOut	Cycle

Figura	45	-	PlugOut	Cross-Trainer
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 Human Powered Fitness Bicycle
 A Human Powered Fitness Bicycle	 é	 um	 projecto	 da	 autoria	 de	 Remi	
Veenman	desenvolvido	no	âmbito	da	sua	dissertação	de	mestrado	em	Design	de	
Produto	na	TU	Delft.
	 A	 sua	 exploração	 projectual	 vai	 para	 além	 do	 trabalho	 físico	 e	
consequente	conversão	da	energia	humana	em	electricidade	e	procura	atingir	
uma	experiência	interactiva	e	multissensorial	para	o	utilizador.	O	seu	produto	
final	 (Figura	 46)	 é	 fruto	 de	 um	 estudo	 ergonómico	 e	 tecnológico	 profundo.	
A	 bicicleta	 está	 equipada	 com	 um	 gerador	 eléctrico	 cíclico	 accionado	 pelo	
movimento	 da	 pedaleira.	 O	 trabalho	 físico	 na	 bicicleta	 acciona	 também	 um	
sistema	de	ventoinha	que	arrefece	a	temperatura	corporal	do	utilizador	evitando	
recorrer-se	ao	ar	condicionado	para	produzir	o	mesmo	efeito.	Um	painel	interactivo	
(Figura	47)	possibilita	à	pessoa	ajustar	o	nível	de	dificuldade	da	pedalada,	visualizar	
a	 informação	energética	e	cardíaca	e	 identificar	o	utilizador	via	tecnologia	RFID,	
através	 de	 um	 dispositivo	 que	 a	 suporte.	 O	 utilizador	 é	 recompensado	 pela	
energia	produzida,	através	de	um	sistema	de	atribuição	pontos	que	lhe	dá	acesso	
a	produtos	e	serviços	dentro	do	recinto	do	ginásio.
	 Simples	e	funcional,	o	protótipo	possui	todas	as	funcionalidades	de	uma	
bicicleta	de	fitness convencional a que se acrescentam outras que a tornam mais 
ecológica.	Um	excelente	exemplo	de	como	o	design	sustentável	produz	preciosas	
valências	para	o	mercado	da	actividade	física.
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Figura	46	-	Human	powered	fitness	bicycle.	(VEENMAN,	2009,	p.92)

Figura	47	-	Human	powered	fitness	bicycle	interface.	(VEENMAN,	2009,	p.95)
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5.4 Equipamentos de fitness para exterior

 The Great Outdoor Gym Company
 The Great Outdoor Gym Company	é	uma	empresa	britânica	de	aparelhos	de	
fitness	para	exterior	que	está	envolvida	na	criação	de	espaços	públicos	dedicados	à	
actividade	física	ao	ar	livre.	O	seu	objectivo	é	fornecer	oportunidades	gratuitas	para	
a	população	manter	estilos	de	vida	saudáveis	através	do	exercício	físico	regular.
	 A	sua	gama	de	produtos	está	dividida	em	duas	categorias	–	a	Street Gym e 
a Legacy Gym.	A	linha	Street Gym	(Figura	48)	direcciona-se	exclusivamente	para	o	
público	infantil	enquanto	a	linha	Legacy Gym	(Figura	49)	visa	todo	o	espectro	de	
utilizadores,	dos	mais	jovens	aos	mais	idosos.	Os	equipamentos	estão	munidos	de	
painéis	instrutivos	que	indicam	às	pessoas	como	devem	utilizá-los	correctamente.	
De	 acordo	 com	 a	 página	 da	 empresa,	 os	 seus	 produtos	 estão	 aprovados	 pelas	
normas	europeias	de	segurança	e	fazem	parte	da	Inclusive Fitness Initiative	(IFI).	
	 Em	pouco	mais	de	dois	anos	a	empresa	instalou	mais	de	100	academias	de	
fitness	ao	ar	livre	em	todo	o	Reino	Unido.	Estas	academias	–	Family Fitness Zones 
–	consistem	em	espaços	concebidos	para	 toda	a	 família	praticar	exercício	físico	
gratuitamente.	As	zonas	 incluem	equipamentos	para	crianças	e	adultos,	circuito	
de	corrida	e	espaço	para	ginástica	e	dança.	Estes	espaços	permitem	a	realização	
de	actividades	em	comunidade	moderadas	por	profissionais	 especializados	que	
orientam	os	utilizadores	nos	equipamentos	para	evitar	lesões.	
	 Em	 parceria	 com	 a	 marca	 de	 artigos	 desportivos	 Adidas a	 empresa	
criou	ginásios	ao	ar	livre	–	os	AdiZones	–	com	o	objectivo	de	tornar	a	sociedade	
britânica	mais	activa	e	 saudável	para	os	 Jogos	Olímpicos	de	Londres	em	2012	
(ver	página	74).	
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 Shining Star Sports Goods
 A Shining Star Sport Goods	é	uma	empresa	chinesa	de	equipamentos	de	
fitness	para	exterior	e	pioneira	nos	ginásios	urbanos	ao	ar	 livre	na	China	 tendo	
vindo	recentemente	a	expandir-se	para	os	mercados	europeu	e	americano.
	 Em	 conformidade	 com	 a	 página	 da	marca,	 os	 seus	 produtos	 obedecem	
às	 normas	 de	 qualidade	 ISO9001	 e	 são	 resultado	 de	 processos	 industriais	 de	
vanguarda.	A	sua	linha	de	produtos	maioritariamente	construída	em	aço	tubular	
e	de	aspecto	bastante	minimal	 e	 estrutural	 parece	 transmitir	pouco	 conforto	e	
flexibilidade	(Figura	50).
	 A	empresa,	no	período	que	antecedeu	os	Jogos	Olímpicos	de	Pequim	de	
2008,	foi	responsável	pela	instalação	de	ginásios	ao	ar	livre	por	toda	a	capital	com	
o	intuito	de	introduzir	na	população	chinesa	comportamentos	de	actividade	física.	
O	projecto	teve	um	enorme	sucesso	a	nível	nacional	e	internacional	e	deu	origem	
a	iniciativas	do	género	em	outros	países	(ver	página	74).

Figura	48	-	Linha	Street	Gym Figura	49	-	Linha	Legacy	Gym
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 Playworld Systems
 A Playworld Systems	 é	 uma	 empresa	 americana	 de	 equipamentos	
para	 recintos	 de	fitness e playgrounds	 para	 parques	 urbanos.	 Com	o	 slogan	 “o	
mundo	 precisa	 de	 divertimento”,	 a	 empresa	 pretende	 adicionar	 os	 conceitos	
de	 “pedagogia”	 e	 “criatividade”	 à	 saúde	 e	 à	 actividade	 física,	 defendendo	 que	
o	 “brincar”	 liga	 gerações	 e	 constrói	 comunidades.	 Os	 seus	 produtos	 foram	 já	
galardoados	com	diversos	prémios	de	design	de	excelência.
	 A	sua	gama	de	produtos	é	bastante	diversificada	e	está	dividida	de	acordo	
com	o	tipo	de	utilizadores	 a	que	 se	destina.	As	 suas	 linhas	Energi e LifeTrail	 são	
compostas	 por	 24	 equipamentos	 de	 fitness	 distintos	 que	 trabalham	 diferentes	
grupos	musculares	do	corpo	humano,	concebidos	para	tornar	os	seus	utilizadores	
mais	fortes,	enérgicos	e	aptos	a	realizar	as	tarefas	mais	exigentes	do	quotidiano.	A	sua	
distribuição	no	espaço	forma	circuitos	de	manutenção	que	permitem	aos	utilizadores	
intercalar	os	exercícios	com	corrida	ou	caminhada.	Cada	módulo	da	colecção	LifeTrail 
(Figura	51)	possui	até	três	tipos	de	exercício	distintos	direccionados	para	os	adultos	
e	está	equipado	com	um	painel	informativo	com	as	instruções	para	uma	adequada	
utilização	dos	equipamentos,	assim	como	informação	relevante	sobre	as	principais	
doenças	crónicas.	Já	os	produtos	da	colecção	Energi	(Figura	52)	são	compostos	por	

Figura	50	-	Linha	Shining	Star
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módulos	 de	 dois	 tipos	 de	 exercício	 distintos	 e	 têm	 como	 público-alvo	 pessoas	
com	mais	de	13	anos.	O	seu	desenho	é	menos	arrojado	e	com	menores	cuidados	
ergonómicos	que	a	linha	anterior.	No	entanto,	possui	a	característica	tecnológica	
interessante	de	o	utilizador	poder	sincronizar	o	seu	smartphone	com	a	máquina	e	
aceder	a	vídeos	instrutivos	com	os	diferentes	exercícios	musculares.
	 De	salientar	as	preocupações	ecológicas	da	empresa,	onde	os	seus	produtos	
são	 na	 sua	 maioria	 construídos	 a	 partir	 de	 materiais	 reciclados,	 recicláveis	 e	
biodegradáveis.	

Figura	51	-	Linha	LifeTrail

Figura	52	-	Linha	Energi
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5.5 Outros projectos relacionados

 Cybertecture Mirror
	 O	 Cybertecture Mirror	 é	 mais	 do	 que	 um	 elegante	 espelho	 de	 uso	
diário	 (Figura	 53).	 Com	apenas	 um	 toque	o	 espelho	 ganha	 vida	 diante	 dos	
nossos	 olhos.	 A	 sua	 superfície	 reflectora	 exibe	 informação	 e	 conteúdos	
em feeds	 que	 fluem	 interactivamente	 no	 espelho	 através	 da	 sua	 ligação	 à	
internet.	 Aplicações	 pré-instaladas	 ou	 desenhadas	 especificamente	 para	
as	 necessidades	 de	 cada	 pessoa	 podem	 aparecer	 no	 espelho	 incluindo	
informações	como	a	previsão	meteorológica,	horários	dos	transportes,	saúde,	
notícias,	 publicidade	 ou	 entretenimento.	 Este	 produto	 converte-se	 numa	
plataforma	de	aplicações	que	pode	conectar-se	com	outras	pessoas	(amigos,	
familiares,	 colegas	 de	 trabalho,	 etc.),	 monitorizar	 a	 saúde	 do	 indivíduo	 e,	
simultaneamente,	fornecer	informação	relevante	para	o	seu	dia.

Figura	53	-	Cybertecture	Mirror
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 Hotel Crowne Plaza
	 O	 hotel	 Crowne Plaza Copenhagen Towers	 criou	 um	 conceito	 único	 no	
mundo	ao	dar	aos	seus	clientes	a	oportunidade	de	ajudar	a	produzir	energia	para	
o	hotel	ao	mesmo	tempo	que	se	mantêm	em	forma	 (Figura	54).	Como	um	dos	
hotéis	mais	ecológicos	do	mundo,	o	Crowne Plaza	está	a	levar	a	produção	eficaz	de	
energia	a	um	patamar	superior,	ao	instalar	bicicletas	que	produzem	electricidade	
quando	utilizadas	pelos	seus	clientes.	Quem	produzir	100Wh	de	electricidade	ou	
mais	recebe	um	vale	de	refeição	no	hotel.	Uma	excelente	iniciativa	para	encorajar	
os	hóspedes	a	reduzir	a	sua	pegada	de	carbono,	poupar	energia,	dinheiro	e	manter	
uma	boa	forma	física.	Os	hóspedes	que	usarem	as	bicicletas	podem	monitorizar	
a	quantidade	de	electricidade	que	produzem	através	de	 iPhones instalados nos 
aparelhos	 (Figura	 55).	 A	 electricidade	 gerada	 pelos	 hóspedes	 nesta	 iniciativa	 é	
armazenada	numa	bateria	e	ligada	à	principal	fonte	de	alimentação	do	hotel.

Figura	54	-	Crowne	Plaza	energy	bike

Figura	55	-	Crowne	Plaza	energy	bike	interface
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 Powerleap
	 A	empresa	de	tecnologias	ecológias	Powerleap desenvolveu um sistema de 
superfície	de	piso	que	gera	energia	eléctrica	a	partir	da	deslocação	dos	pedestres	
e	 do	 tráfego	 de	 veículos	 (Figura	 56).	 A	 energia	 gerada	 pelo	 sistema	 pode	 ser	
armazenada	 e	 usada	 numa	 grande	 variedade	 de	 aplicações	 criando	 sistemas	
sustentáveis.	 Em	 instalações	 com	maiores	 proporções	 a	 electricidade	 pode	 ser	
transferida	para	a	rede	municipal	e	consequentemente	alimentar	o	equipamento	
urbano.	 Os	 geradores	 podem	 ainda	 ser	 utilizados	 como	 uma	 rede	 de	 sensores	
que	proporcionam	um	ambiente	inteligente	que	melhora	a	eficiência	energética	
de	determinado	espaço	ao	iluminar	apenas	zonas	com	movimento	de	pessoas	ou	
veículos.	
	 A	 tecnologia	 por	 detrás	 de	 todo	 o	 sistema	 é	 a	 piezoelectricidade,	 onde	
a	 energia	 é	 gerada	 a	 partir	 da	 aplicação	 de	 força.	 A	 piezoelectricidade	 é	 um	
fenómeno	que	ocorre	naturalmente	em	certos	materiais	que	geram	um	campo	
eléctrico	quando	deformados.	Este	leque	de	materiais	vai	dos	cristais	às	cerâmicas	
e	ainda	alguns	polímeros.	Nestes	materiais	quando	não	é	aplicada	qualquer	força,	
a	estrutura	atómica	está	em	equilíbrio	e,	por	isso,	não	há	energia	gerada.	Contudo,	
quando	é	aplicada	uma	força,	um	fluxo	eléctrico	é	criado,	gerando	voltagem	ao	
longo	do	material.	Quando	se	encontra	 integrado	num	circuito,	a	voltagem	cria	
corrente	eléctrica	directa	(DC)	que,	convertida	em	corrente	alternada	(AC),	permite	
alimentar	a	maioria	dos	equipamentos	que	nos	rodeiam.

Figura	56	-	Powerleap
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 R2B2 Human Powered Kitchen
	 A	 R2B2	 é	 um	 protótipo	 de	 módulo	 de	 cozinha	 sustentável	 cujos	
equipamentos,	 tradicionalmente	 eléctricos,	 funcionam	 única	 e	 exclusivamente	
mediante	 a	 aplicação	 de	 força	 humana.	 O	 módulo	 usa	 um	 pedal	 ligado	 a	 um	
sistema	de	rodas	dentadas	que	desmultiplica	a	rotação	para	fazer	girar	um	eixo	e	
ligar	as	diferentes	aplicações	que	permitem	misturar,	processar	e	moer	alimentos.	
	 Todos	os	anos	mais	de	50	milhões	de	toneladas	de	lixo	electrónico	são	
despejadas	por	todo	o	mundo.	Este	sistema	de	cozinha	é	composto	por	uma	
varinha	mágica,	 um	moedor	 de	 café	 e	 uma	misturadora,	 todos	 alimentados	
mecanicamente.	Todos	os	componentes	são	desmontáveis	e	construídos	com	
materiais	 resistentes	 e	 duráveis.	 A	 técnica	 de	 utilização	 é	 bastante	 simples	
e	 permite,	 por	 exemplo,	 cortar	 legumes,	 ralar	 queijo	 e	 misturar	 cocktails.	
Com	 apenas	 algumas	 pedalas	 consegue-se	 a	 mesma	 funcionalidade	 em	
equipamentos	que	tradicionalmente	dependiam	da	energia	eléctrica.

Figura	57	-	R2B2	Kitchen
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6. Conceito Energym

6.1 Oportunidade de Design

	 A	 elevada	 prevalência	 de	 sedentarismo,	 o	 aumento	 da	 sua	 incidência	
na	 saúde,	 a	morbilidade	e	mortalidade	associadas	e	 seus	 consequentes	 custos,	
constituem	 os	 principais	 fundamentos	 que	 explicam	 a	 necessidade	 de	 se	
estabelecer	um	sistema	de	incentivo	à	prática	regular	de	actividade	física.
	 A	recente	comunhão	entre	exercício	físico	e	energia	humana,	desenvolvida	
e	testada	em	diversos	ginásios	através	de	equipamentos	de	fitness	que	produzem	
energia	 eléctrica	 tem	 ganho	 uma	 boa	 aceitação	 por	 parte	 dos	 utilizadores	
destes	espaços.	Este	novo	conceito	gera	resultados	proveitosos	para	os	próprios	
utilizadores	ao	criar	um	sistema	de	fidelização	que	 lhes	 retribui	o	esforço	físico	
aplicado	nas	máquinas	 através	 do	 acesso	 a	 um	 conjunto	 produtos	 e	 vantagens	
exclusivas.	Os	recintos,	por	seu	lado,	efectuam	o	aproveitamento	da	electricidade	
produzida	 para	 o	 funcionamento	 dos	 diversos	 equipamentos	 que	 compõem	 o	
espaço	permitindo,	assim,	reduzir	a	sua	pegada	ecológica	e	respectiva	factura	de	
electricidade.	Porém,	nem	todas	as	pessoas	possuem	a	disponibilidade	financeira	
que	lhes	permita	suportar	os	custos	de	acesso	a	estes	espaços	desportivos	privados.	
Tal	 significa	que	este	conceito	abrange	apenas	um	número	 limitado	de	pessoas	
restringindo	os	seus	resultados	efectivos.
	 Por	 outro	 lado,	 os	 parques	 urbanos	 constituem	 áreas	 públicas	 de	 livre	
acesso,	normalmente	ligadas	a	comportamentos	saudáveis,	dos	quais	a	actividade	
física	é	parte	integrante.	O	reconhecimento	de	uma	maior	proximidade	entre	saúde,	
bem-estar	e	ambiente	tem	levado	a	um	maior	recurso	a	estas	áreas	para	prática	
desportiva.	Mais	recentemente	tem-se	procedido	à	 instalação	de	equipamentos	
de fitness	nestes	espaços	públicos,	a	qual	se	tem	revelado	pouco	frutífera.	A	falta	
de	ligação	com	políticas	de	incentivo	à	actividade	física	consistentes	que	abranjam	
transversalmente	as	diferentes	 faixas	etárias	da	população	 rotula	estes	 recintos	
desportivos	como	“ginásios	sénior”,	visto	serem	maioritariamente	utilizados	pela	
população	 idosa.	 Além	 disso,	 existe	 pouca	 informação	 disponível	 que	 oriente	
os	 utilizadores	 nos	 equipamentos	 e	 que	 adeqúe	 o	 treino	 às	 suas	 necessidades	
individuais.

Esquema	4	-	Mindmap	(desenhado	no	âmbito	de	
um	exercício	na	disciplina	de	Projecto	de	Design	III)	
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	 O	benchmarking	que	realizámos	permitiu	encontrar	diferentes	abordagens	
relativamente	 à	 promoção	 da	 vida	 activa.	 A	 utilização	 da	 internet	 e	 de	 outros	
suportes	 tecnológicos	 que	 sustentem	 os	 comportamentos	 saudáveis	 tem	 sido	
uma	 aposta	 recorrente	 ao	 permitir	 gerar	 informação	que	possibilita	 ao	 próprio	
utilizador	controlar	e	autonomizar	o	seu	treino	e	acompanhar	a	sua	progressão	
física	e	de	saúde.	Porém,	muitos	destes	sistemas	de	monitorização	estão	limitados	
às	modalidades	de	corrida	e/ou	ciclismo.	Tanto	a	nível	nacional	como	internacional	
não	existe	nenhuma	marca	que	desenvolva	e	comercialize	equipamentos	de fitness 
para	exterior	que	possibilitem	a	produção	de	energia	eléctrica,	nem	dispositivos	de	
monitorização	de	actividade	física	especialmente	concebidos	para	tais	condições.	
Esta	oportunidade	de	design	torna-se,	assim,	pertinente	e	viável	ao	abrir	caminho	
para	um	nicho	de	mercado	que	continua	por	explorar.

6.2 Objectivos

 Objectivos gerais 
	 O	 projecto	 tem	 como	principais	 objectivos	 promover	 e	 sustentar	 a	 vida	
activa	e	os	comportamentos	saudáveis	na	população	através	da	actividade	física	
regular.	Os	estilos	de	vida	são	cada	vez	mais	sedentários	em	grande	parte	devido	
à	 multiplicação	 de	 produtos	 tecnológicos	 automatizados	 que	 prescindem,	 no	
seu	funcionamento,	da	aplicação	de	qualquer	trabalho	humano,	físico	e	mental,	
com	 graves	 consequências	 para	 a	 saúde.	 Este	 projecto	 ambiciona	 a	 utilização	
do	 desenvolvimento	 tecnológico	 em	 prol,	 e	 não	 em	 detrimento,	 do	 exercício	
físico.	Fomentar	uma	mudança	de	paradigma	através	de	produtos	e	serviços	que	
incentivem	as	pessoas	a	movimentar-se,	a	usar,	literalmente,	a	sua	própria	energia,	
deve	estar	no	topo	das	prioridades	dos	planos	estratégicos	de	saúde	pública.	
	 A	energia	humana,	normalmente	desperdiçada	sob	a	forma	de	calor,	é	usada	
neste	projecto	para	produção	de	energia	eléctrica.	Esta	transformação	“física”	de	
energia	aproxima	os	utilizadores	dos	princípios	da	eficiência	energética	ao	tornar	
tangível	 a	 produção,	 utilização	 e	 desperdícios	 de	 electricidade,	 cuja	 dimensão	
as	pessoas	não	têm,	normalmente,	percepção	concreta.	Fazer	das	pessoas	uma	
“fonte	renovável	de	energia”,	conduzirá	certamente	ao	desenvolvimento	de	uma	
consciência	ecológica	e	a	uma	atitude	proactiva	perante	os	problemas	sociais	e	
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ambientais	 resultantes	 dos	 comportamentos	 pouco	 saudáveis	 exercidos	 pela	
humanidade.	
	 Objectiva-se	 também,	 por	 outro	 lado,	 reforçar	 as	 actividades	 em	
comunidade	e	o	convívio	intergeracional,	através	da	prática	desportiva	em	espaços	
públicos	de	lazer.	No	caso	particular	deste	projecto,	esses	espaços	resumem-se	aos	
espaços	verdes	urbanos.

 Objectivos Específicos
	 Para	 além	dos	objectivos	 identificados	 anteriormente	pretende-se	 ainda	
promover	 a	 responsabilidade	 social	 através	 da	 criação	 de	 uma	 fundação	 sem	
fins	 lucrativos	 que	possibilita	 aos	 utilizadores	 contribuírem	 solidariamente	 para	
aqueles	povos	que,	devido	à	falta	de	condições	económicas	do	seu	país,	não	têm	
acesso	à	rede	eléctrica.
	 A	 produção	 de	 energia	 eléctrica	 nas	 máquinas	 de	 fitness nunca é um 
objectivo	primeiro,	 já	 que	 se	 trata	 de	 uma	 consequência	 do	movimento	 cíclico	
resultante	da	sua	utilização	que,	de	outro	modo,	não	seria	aproveitado.	A	“micro”	
quantidade	de	energia	produzida	não	é	comparável	às	fontes	ditas	convencionais	
e	serve	apenas	de	incentivo	à	utilização	regular	do	sistema	proposto.

6.3 Conceito

	 O	 conceito	 do	 projecto	 baseia-se	 na	 criação	 de	 um	 sistema	 simples	
e	 acessível,	 composto	 por	 produtos	 e	 serviços	 integrados	 que	 assegurem	 a	
promoção	e	apoio	à	actividade	física	ao	ar	livre	em	parques	urbanos.	Para	além	
do	 incentivo	 ao	 exercício	 físico	 regular,	 o	 sistema	 está	 associado	 à	 eficiência	
energética	através	da	produção	física	de	energia	eléctrica	nas	máquinas	de	fitness.	
Essa	electricidade	permite	a	aproximação	dos	utilizadores	à	realidade	energética	
actual,	 caracterizada	 pelas	 graves	 consequências	 ambientais	 provocadas	 pela	
contínua	 exploração	 dos	 recursos	 fósseis	 e	 pelo	 desadequado	 uso	 da	 energia.	
Possibilita	também	gerar	um	programa	de	fidelização	que	retribui	a	regularidade	
de	 utilização	 dos	 equipamentos	 e	mantém	 as	 pessoas	 envolvidas	 e	motivadas.	
A	energia	produzida	pode	ser	utilizada	pelo	próprio	 indivíduo	num	conjunto	de	
vantagens	 exclusivas	 decorrente	 do	 estabelecimento	 de	 parcerias	 com	diversas	
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entidades	que	possibilitam	o	acesso	a	descontos	em	produtos	e	 serviços,	 tais	
como	desconto	na	 factura	eléctrica,	 artigos	desportivos	ou	cuidados	médicos.	
Este	é	um	modo	inteligente	de	as	empresas	ganharem	visibilidade,	fornecerem	um	
importante	contributo	social	e	ainda	conquistarem	clientes.	Os	utilizadores	podem	
também	 ser	 investidores	 sociais	 aplicando	parte	 do	 valor	 da	 energia	 produzida	
em	projectos	humanitários	nos	países	em	desenvolvimento	através	de	donativos	a	
ONGs	ou	à	fundação	associada	ao	projecto.
	 A	 produção	 de	 informação	 é	 de	 grande	 relevância	 em	 regimes	 de	
actividade	física	e,	portanto,	para	além	dos	equipamentos	de	fitness,	é	proposto	o	
desenvolvimento	de	uma	plataforma	online e	de	um	dispositivo	de	monitorização	
que	acompanham	e	avaliam	a	performance	física	e	energética	do	utilizador	durante	
os	seus	planos	de	treino.	A	plataforma	reúne	e	organiza	todos	os	dados	recolhidos	
durante	a	actividade	física	e	 torna-os	compreensíveis	para	o	utilizador	e	para	o	
profissional	 que	 acompanha	 a	 sua	 evolução	 através	 da	 base	 de	 dados.	 Possui	
ainda	uma	vertente	de	interacção	social	fruto	da	troca	de	ideias	e	conhecimento	
entre	a	comunidade	de	utilizadores	em	fóruns	e	do	acesso	a	eventos	e	objectivos	
desportivos	colectivos.	Por	outro	lado,	o	dispositivo	de	monitorização	estabelece	
a	comunicação	entre	utilizador	e	máquina	ao	identificar	e	sincronizar	o	perfil	da	
pessoa	 com	os	 equipamentos	de	fitness.	 Simultaneamente	 efectua	 a	 leitura	da	
sua	condição	física	e	fisiológica	e	 regista	em	tempo	real	a	electricidade	que	vai	
sendo	 produzida	 pela	 máquina.	 Os	 utilizadores,	 após	 adquirirem	 o	 dispositivo	
de	monitorização,	garantem	o	acesso	gratuito	a	todo	o	sistema	e	à	sua	rede	de	
recintos	de	actividade	física.
	 Garantir	 e	 sustentar	 os	 comportamentos	 saudáveis	 relacionados	 com	
a	 actividade	 física	 e	 a	 eficiência	 energética,	 assim	 como	 tornar	 a	 actividade	
física	 regular	 numa	 experiência	 agradável	 e	 acessível	 para	 todas	 as	 pessoas	
actualmente	afastadas	de	tais	hábitos,	são	os	grandes	propósitos	deste	conceito.	
Consequentemente	permitir	às	pessoas	compreender	e	controlar	 toda	a	prática	
que	envolve	o	sistema	torna-se	fundamental	para	que	se	mantenham	motivadas	
e	prolonguem	as	rotinas	saudáveis	durante	mais	tempo.	Todo	o	sistema	pode	ser	
personalizado	às	necessidades	de	saúde	de	cada	indivíduo	e,	assim,	fornecer	uma	
resposta	mais	adequada	aos	seus	requisitos	individuais.
	 Este	é	um	projecto	de	carácter	eminentemente	social	que	pretende	tornar	
a	actividade	física	acessível	a	todas	as	pessoas,	independentemente	da	sua	idade	
ou	estatuto	socioeconómico.	
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6.4 Desenvolvimento

	 O	conceito	final	do	projecto	surge	da	análise	crítica	de	produtos	e	serviços	
ligados	à	actividade	física	e	à	energia	humana	disponíveis	no	mercado	(capítulo	5)	
dos	quais	se	extraíram	as	características	que	evidenciaram	ser	mais	adequadas	ao	
contexto	abordado	nesta	investigação.	O	sistema	final	pretende	ser	uma	solução	
cativante	e	acessível	que	as	pessoas	necessitam	para	incorporarem	no	seu	estilo	de	
vida	comportamentos	mais	saudáveis,	ligados	não	só	à	prática	desportiva	regular	
como	também	à	alimentação,	consumo	e	mobilidade.
	 Aquele	 que	 começou	 por	 ser	 o	 desenvolvimento	 de	 um	 dispositivo	 de	
monitorização	para	actividade	física	ao	ar	livre,	que	partia	de	um	cenário	no	qual	já	
existiriam	as	máquinas	de	fitness	a	energia	humana,	rapidamente	se	expandiu	para	
um	sistema	mais	elaborado,	 composto	por	diversos	produtos	e	 serviços.	Por	não	
existir	nenhuma	solução	no	mercado	semelhante	ao	nosso	conceito	considerámos	
também	a	oportunidade	de	desenvolver	a	máquina	de	fitness e fechar, assim, o ciclo 
do	sistema.	A	bicicleta	ergométrica	vertical	foi	a	opção	escolhida	por	ser	dos	aparelhos	
com	maior	utilização	nos	ginásios	e	possuir	um	dos	melhores	rácios	para	produção	
de	 energia	 eléctrica.	 Para	 além	 da	 bicicleta	 ergométrica,	 como	 já	 foi	 enunciado	
anteriormente,	pretendemos	desenvolver	um	dispositivo	de	monitorização	de	pulso	
e	de	uma	plataforma	online,	elementos	de	apoio	ao	exercício	físico	que	armazenam	
e	comunicam	a	informação	gerada	dentro	do	sistema.
	 Antes	de	partir	para	o	estudo	formal	dos	produtos	começámos	por	fazer	
o	levantamento	do	sistema	como	um	todo	integrado	e	perceber	como	interagem	
as	diferentes	partes	entre	si	e	com	o	próprio	utilizador,	qual	o	fluxo	de	informação	
gerado	e	quais	as	principais	características	de	cada	produto	e	serviço.	A	utilização	
do sistema Energym	 decorre	 essencialmente	 em	 dois	 momentos	 distintos:	
consulta	da	plataforma	online	e	o	uso	das	máquinas	para	exercício	 físico	ao	
ar	 livre.	 O	 dispositivo	 de	 pulso	Wattch	 é	 o	 elemento	 que	 estabelece	 a	 ponte	
entre	estes	dois	momentos	e	 transporta	 informação	essencial	para	o	adequado	
funcionamento	do	conjunto.	Por	se	 tratar	de	um	sistema	para	 implementar	em	
espaço	público	exterior	chegámos	à	conclusão	de	que	a	tecnologia	sem	fios	seria	o	
processo	mais	eficaz	e	seguro	de	transferência	de	dados	e	de	comunicação	entre	os	
elementos	utilizados	neste	ambiente,	no	caso,	as	máquinas	de	fitness e o Wattch.
	 Devido	ao	facto	destes	elementos	se	estabelecerem	como	partes	distintas,	
embora	 integradas,	o	seu	desenvolvimento	decorreu	em	separado	constituindo,	
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cada	um	deles,	um	projecto	dentro	do	todo	que	é	o	sistema.	De	seguida	é	feita	a	
descrição	e	justificação	do	desenvolvimento	de	cada	uma	delas.

Esquema	5	-	Conceito	do	sistema	Energym
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 Plataforma Online
	 A	plataforma	online	é	um	sítio	na	internet	que	pretende,	por	um	lado,	dar	
a conhecer o conceito Energym	ao	público	e,	por	outro	lado	apoiar	e	sustentar	a	
actividade	desenvolvida	pelos	utilizadores	no	sistema.	Nela	pode-se	observar	qual	
o	 âmbito	da	 iniciativa	e	 consultar	 todos	os	dados	 resultantes	da	monitorização	
do	exercício	físico.	Além	desta	vertente	 informativa,	a	plataforma	estabelece-se	
também	como	ponto	de	encontro	para	a	comunidade	de	utilizadores,	onde	podem	
interagir	entre	si	e	aceder	a	desafios	que	os	ajudam	a	trabalhar	como	equipa.
	 A	 página	 inicial	 da	 plataforma	 exibe	 a	 informação	 mais	 genérica	 do	
sistema,	 da	 qual	 se	 destacam	 os	 dados	 relativos	 ao	 total	 da	 energia	 produzida	
pelos	utilizadores,	 com	o	 intuito	de	 reforçar	a	 imagem	de	um	projecto	com	uma	
importante	dimensão	social	e	ecológica.	Estes	dados	servem	de	motivação	extra	para	
aqueles	que	já	usufruem	do	sistema	e	é	um	aliciante	à	participação	de	quem	visita	a	
plataforma	pela	primeira	vez.	Esse	número	vai	sendo	continuamente	actualizado	e	
está	acompanhado	de	uma	pilha	que	reproduz	o	batimento	cardíaco	para	transmitir	
a	ideia	de	uma	energia	humana	e	viva.	Esta	página	destaca	ainda	os	membros	mais	
recentes	 da	 comunidade	 de	 utilizadores	 e	 contém	 as	 principais	 notícias	 acerca	
do	 projecto	 nos	 principais	meios	 de	 comunicação	 (Imagem	 1).	 Navegando	 pelas	
várias	opções	no	cabeçalho	da	plataforma	acede-se	a	outros	tópicos	que	incluem	
o	processo	de	 iniciação	ao	sistema,	os	seus	principais	benefícios	e	a	 localização	e	
descrição	dos	ginásios	ao	ar	 livre,	 aqui	denominados	de	Gymspots.	A	plataforma	
contém	 também	uma	 secção	 dedicada	 à	 eficiência	 energética	 onde	 é	 clarificado	
este	conceito	e	fornecidos	alguns	conselhos	práticos	para	racionalização	do	uso	da	
electricidade,	mobilidade	eléctrica	e	aposta	em	energias	renováveis	(Imagem	2).
	 Introduzindo	os	dados	da	sua	conta	na	plataforma	o	utilizador	acede	a	uma	
área	pessoal	com	a	informação	personalizada	ao	seu	perfil.	Na	página	da	informação	
da	sua	conta	destaca-se	o	saldo	do	utilizador,	isto	é,	o	valor	da	energia	por	si	produzida.	
Essa	energia	aparece	simultaneamente	convertida	em	unidades	de	potência	eléctrica	
(watts)	e	em	montante	monetário	 (euros)	para	que	o	próprio	a	possa	aplicar	nas	
vantagens	disponíveis	ou	doar	para	projectos	humanitários	(Imagem	3).	É	também	
nesta	área	que	são	transferidos	todos	os	dados,	de	e	para	o	Wattch, que coordenam 
ou	são	resultado	da	actividade	do	utilizador	no	sistema	Energym.	Para	o	Wattch	são	
transferidos	os	programas	de	treino	direccionados	para	as	necessidades	individuais	
do	utilizador.	O	conjunto	dos	dados	obtidos	durante	a	monitorização	do	exercício	
físico	é	transferido	do	dispositivo	para	a	plataforma	e	permite	construir	uma	base	
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Imagem	1	-	Página	inicial,	Plataforma	online

Imagem	2	-	Página	eficiência	energética,	Plataforma	online



Luís Castanheira Santos 119

Imagem	3	-	Página	área	pessoal,	Plataforma	online

Imagem	4	-	Página	base	de	dados,	Plataforma	online
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de	dados	que	ilustra	o	seu	percurso	evolutivo	(Imagem	4).	Estes	dados	são	não	
só	 importantes	 para	 que	 o	 utilizador	 comprove	 os	 benefícios	 da	 actividade	
física	como	servem	também	para	que	um	profissional	 lhe	possa	fornecer	um	
acompanhamento	mais	eficaz.	O	utilizador	pode	ainda	introduzir	outros	dados	
fisiológicos	manualmente	 de	modo	 a	 completar	 a	 base	 de	 dados,	 tais	 como	
peso,	níveis	de	colesterol	e	glicemia.	Esta	base	de	dados	permite	ainda	avaliar	a	
dimensão	dos	resultados	produzidos	pelos	programas	estabelecidos.	O	acesso	
a	um	fórum	permite	ao	utilizador	esclarecer	as	suas	dúvidas,	assim	como	as	
questões	da	comunidade	e	 interagir	com	os	demais	utilizadores	num	espaço	
dedicado	à	socialização	e	à	partilha	de	conhecimento.
	 No	Apêndice	A	podem-se	observar	todos	os	 layouts que constituem a 
plataforma.

 Bicicleta Ergométrica
	 Este	produto	pretende	abrir	caminho	para	um	novo	segmento	no	mercado	
da	actividade	física	sustentável,	o	qual	tem	vindo	a	ser	desenvolvido	com	relativo	
sucesso	 para	 os	 ginásios	 privados,	 mas	 que	 ainda	 não	 foi	 abordado	 para	 os	
ginásios	ao	ar	livre.	Isto	significa	que,	para	além	de	ser	uma	bicicleta	ergométrica	
convencional,	 este	 aparelho	 foca-se	 também	na	 produção	 de	 energia	 eléctrica.	
Essa	energia	resulta	da	energia	cinética	do	movimento	cíclico	gerado	durante	a	sua	
utilização	e	que	é	normalmente	desperdiçada.	A	 tecnologia	 aplicada	ambiciona	
a	produção	de	energia	eléctrica	em	pequena	escala,	 servindo	maioritariamente	
para	 consciencialização	 ecológica	 e	 motivação	 dos	 utilizadores.	 Escolhemos	
desenvolver	 a	 bicicleta	 ergométrica	 porque	 é,	 juntamente	 com	 a	 passadeira	 e	
a	 elíptica,	 dos	 equipamentos	 de	 fitness	 com	maiores	 índices	 de	 utilização	 nos	
ginásios.	 Comparativamente	 com	 os	 outros	 equipamentos	 a	 bicicleta	 possui	 o	
segundo	melhor	output	energético,	compreendido	entre	os	70W	e	os	180W	para	
um	 utilizador	 comum	 (ver	 página	 47),	 sendo	 também	 aquele	 que	 possui	 uma	
menor	complexidade	construtiva.	Estes	foram	os	critérios	seguidos	na	selecção	do	
produto	a	projectar.
	 As	 linhas	 de	 máquinas	 de	 fitness	 disponíveis	 para	 exterior	 possuem	
geralmente	uma	aparência	rudimentar,	pouco	apelativa	e,	mais	importante	ainda,	
são	bastante	desconfortáveis,	quer	devido	aos	materiais	utilizados,	quer	pela	falta	
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de	 adequação	 ergonómica.	 O	 desenvolvimento	 deste	 novo	 aparelho	 pretende	
principalmente	a	melhoria	desses	aspectos	e	a	integração	coerente	de	tecnologia	
de	produção	de	energia	eléctrica.
	 A	sua	exploração	formal	visou	fundamentalmente	alcançar	uma	dimensão	
estética	mais	 elegante	 e	moderna	 aliada	 à	 funcionalidade	 e	 à	 versatilidade	 do	
produto.	 Começámos	 pelo	 estudo	 do	 quadro,	 principal	 elemento	 estruturante	
da	bicicleta.	A	construção	tubular	em	“Y”	coincidente	no	eixo	da	pedaleira	foi	a	
solução	encontrada	com	assemblagem	mais	simples	e	que	melhor	corresponde	à	
distribuição	uniforme	dos	diversos	componentes	do	aparelho.	A	ligeira	inclinação	
para	trás	do	braço	do	selim	que	se	estende	até	ao	solo	pretende	transmitir	leveza	
e	dinamismo	e	contrasta	com	o	braço	do	guiador	mais	inclinado	para	a	frente.	No	
conjunto	transmitem	o	equilíbrio	e	elegância	desejados	(Imagens	5	e	6).

Imagem	5	-	Estudos	para	o	quadro	da	bicicleta

Imagem	6	-	Esquiços	de	exploração	formal
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Imagem	7	-	Bicicleta	Ergométrica,	render

Imagem	8	-	Vista	lateral	e	posterior	da	bicicleta,	render
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	 Os	 componentes	 mecânicos	 da	 bicicleta	 são	 maioritariamente	
componentes	de	série	utilizados	neste	tipo	de	aparelhos	aos	quais	se	associam	os	
elementos	tecnológicos	que	permitem	o	aproveitamento	do	movimento	cíclico	
e	a	sua	transformação	em	energia	eléctrica.	A	pedaleira	é	uma	das	poucas	peças	
especialmente	 desenhadas	 para	 este	 modelo	 projectado.	 Esta	 peça	 dentada	
trabalha	com	um	outro	eixo	de	menor	diâmetro	permitindo	a	desmultiplicação	
do	movimento	rotativo	que	resulta	num	maior	número	de	rotações	por	minuto	
(RPM)	 no	 gerador	 e,	 consequentemente,	 num	 maior	 coeficiente	 energético	
(imagem	9).	O	gerador	de	corrente	directa	(DC)	fixo	à	estrutura	com	abraçadeiras	
é da marca Windstream Power,	 tem	a	 referência	#443541	e	produz	até	200W	
às	2000	RPM	(ver	ficha	técnica	no	Anexo	A1).	A	energia	produzida	segue	para	
um	 inversor	 de	 corrente	 que	 a	 converte	 em	 corrente	 alternada	 (AC)	 para	 ser	
sucessivamente	introduzida	na	rede	eléctrica.	O	inversor	é	da	marca	Power Bright, 
tem	a	referência	XR100-12	e	o	seu	pico	de	carga	eléctrica	é	de	200W	(ver	ficha	
técnica	no	Anexo	A2).	Um	controlador	intercepta	a	corrente	que	passa	nos	cabos	
eléctricos,	verifica	a	quantidade	de	energia	produzida	e	comunica	os	dados	para	
o	processador	instalado	no	interior	da	bicicleta.	O	computador	regista	e	processa	
toda	a	informação	e	transmite-a	para	o	Wattch	via	Bluetooth®.	Este	encontra-se	
também	 ligado	à	 internet	para	estabelecer	 contacto	permanente	com	a	central	
enviando	os	 dados	 da	máquina,	 em	 tempo	 real,	 e	 informando	 sobre	 eventuais	
avarias	para	uma	rápida	e	eficaz	manutenção	do	equipamento	(Imagem	10).	
	 O	 produto	 procura	 facilitar	 a	 performance	 e	 o	 conforto	 do	 utilizador.	
O	 seu	 selim	 é	 largo	 e	 ajustável	 em	 altura	 através	 de	 um	 gatilho	 de	 encaixe	
rápido	 permitindo	 que	 o	 utilizador	 encontre	 facilmente	 a	 posição	mais	 natural	
e	 confortável	 na	 bicicleta	 (Imagem	 11).	 O	 nível	 da	 pedalada	 também	pode	 ser	
ajustado	 através	 de	 um	 conjunto	 de	 três	 programas	 que	permite	 corresponder	
a	 força	 exercida	 no	 exercício	 às	 exigências	 ou	 limitações	 físicas.	 Uma	 pessoa	
mais	 idosa	 certamente	 optará	 por	 um	 programa	 mais	 leve	 e	 menos	 exigente	
fisicamente,	enquanto	um	utilizador	mais	jovem	optará	pelo	programa	intermédio	
ou	mais	pesado.	Os	programas	são	seleccionados	 rodando	um	botão	no	centro	
da	tampa	da	pedaleira	(Imagem	12).	O	sistema	é	composto	por	um	conjunto	de	
ímanes	que,	por	aproximação,	criam	um	campo	magnético	que	dificulta	a	rotação	
da	pedaleira.	Quanto	menor	for	o	espaço	de	acção	da	pedaleira,	mais	pesado	se	
torna	o	movimento	para	o	utilizador.
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Imagem	9	-	Componentes	mecânicos	da	pedaleira,	render

Imagem	10	-	Componentes	eléctricos	da	pedaleira,	render
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	 O	desenho	do	guiador	da	bicicleta,	inspirado	nas	bicicletas	de	contra-relógio	
de	 estrada,	 procura	 ajustar-se	 às	 diferentes	 posições	 dos	 membros	 superiores	
tomadas	durante	a	sua	utilização.	Também	possui	uma	profundidade	maior	para	
que,	mesmo	subindo	ou	descendo	o	selim,	as	pessoas	continuem	a	ter	dentro	do	
seu	alcance	físico	uma	zona	de	apoio	confortável	para	as	mãos	e	braços.
	 Por	se	tratar	de	um	equipamento	público	para	espaço	urbano	e	que	envolve	
a	 circulação	 de	 energia	 eléctrica	 houve,	 ao	 longo	 do	 projecto,	 um	 particular	
cuidado	com	aspectos	como	a	segurança	e	a	impermeabilidade.	Os	componentes	
eléctricos	e	electrónicos	foram,	por	isso,	acondicionados	no	interior	de	um	tambor	
metálico	e	os	cabos	eléctricos	percorrem	o	 interior	da	estrutura	 tubular	que	os	
protege	da	água.	O	tambor	está	dividido	em	duas	metades,	metades,	cada	uma	
selada	lateralmente	por	uma	tampa	que	acompanha		o	movimento	de	rotação	dos	
pedais	facilitando	assim	a	manutenção	e	substituição	de	peças.	De	um	lado	estão	
instalados	 os	 componentes	 mecânicos	 e	 no	 outro	 encontram-se	 os	 elementos	
eléctricos	e	electrónicos	(Imagem	13).	Assim,	basta	abrir	apenas	um	dos	lados	para	
se	aceder	ao	componente	desejado.	As	ferragens	que	fixam	as	peças	foram,	dentro	
do	possível,	ocultadas	do	exterior	da	bicicleta	e	aquelas	que	permanecem	visíveis	
só	podem	ser	removidas	com	recurso	a	ferramentas	especiais	para	evitar	o	furto	
dos	componentes.

Imagem	11	-	Selim,	render Imagem	12	-	Botão	ajuste	do	travão,	render
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	 Os	materiais	seleccionados	para	este	equipamento	tiveram	em	conta,	por	
um	lado,	a	resistência,	aparência	e	durabilidade	e,	por	outro	lado,	o	conforto	e	o	
impacte	ambiental.	Para	o	quadro	da	bicicleta	optou-se	pelo	aço	macio	 tubular	
zincado	e	depois	pintado.	Já	o	tambor	e	as	tampas	laterais	são	em	chapa	de	alumínio	
estampada	com	acabamento	anodizado	ou	lacado,	material	lhes	que	confere	rigidez	
e	leveza.	As	peças	que	requerem	uma	relativa	flexibilidade	formal,	conforto	e	uma	
superfície	agradável	ao	toque,	como	é	o	caso	do	guiador,	do	selim	e	dos	pedais,	
são	produzidas	em	ABS.	As	propriedades	deste	 termoplástico	destacam-se	pela	
durabilidade,	resistência	à	abrasão,	ao	calor	e	às	baixas	temperaturas	e	variedade	
cromática.	A	combinação	dos	materiais	resulta	no	aspecto	 limpo	e	moderno	do	
produto	 final	 com	 um	 leque	 de	 acabamentos	 variado,	 capaz	 de	 responder	 às	
exigências	do	utilizador.
	 A	instalação	da	bicicleta	no	local	é	feita	através	da	colocação	de	uma	sapata	
em	cimento	no	solo	à	qual	encaixa	e	é	aparafusado	o	tubo	da	estrutura	da	bicicleta.	
Isto	não	só	facilita	o	transporte	em	partes	separadas	como	permite	uma	assemblagem	
simples	e	rápida	das	peças	no	local	pretendido	e	evita	o	roubo	da	bicicleta.
	 A	identificação	das	máquinas	nos	recintos	é	feita	através	de	letras	inscritas	
em	painéis	informativos	dispostos	junto	de	cada	equipamento	de	fitness onde,	para	
além	desta	sinalética,	consta	um	manual	de	instruções	pictográfico	que	indica	o	modo	

Imagem	13	-	Vista	Explodida	da	bicicleta
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de	operar	cada	máquina	e	quais	os	grupos	musculares	que	exercita.	Este	sistema	
permite	aos	utilizadores	identificarem	mais	facilmente,	à	distância,	as	máquinas	a	
que	se	devem	dirigir	consoante	o	circuito	definido	pelo	seu	programa	de	treino.	
Esta	sinalética	não	consta	do	conjunto	de	elementos	desenvolvidos	no	projecto.	

 Interface
	 Uma	das	grandes	novidades	introduzidas	neste	produto	consiste	no	facto	
de	permitir	fornecer	informação	actualizada	ao	utilizador	através	da	tecnologia	
sem	fios	Bluetooth®.	O	terminal	colocado	junto	do	guiador	permite	identificar	a	
pessoa	que	está	a	utilizar	a	máquina,	através	da	sincronização	com	o	dispositivo	
de	pulso	Wattch.	Quando	o	utilizador	é	identificado	na	máquina	a	luz	do	terminal	
fica	 verde.	 Quando	 finda	 o	 tempo	 determinado	 para	 realizar	 o	 exercício	 o	
computador	corta	a	ligação	da	máquina	com	o	Wattch	e	a	luz	passa	a	vermelho	e	
fica	intermitente	(Imagem	14).	Esta	comunicação	permite	informar	o	utilizador,	
em	tempo	real,	sobre	a	quantidade	de	energia	produzida	e	as	calorias	queimadas	
ao	longo	do	exercício.	Ao	invés	de	possuir	um	monitor	digital	 integrado,	como	
acontece	 nos	 equipamentos	 de	 fitness	 para	 ginásios	 interiores	 esta	 bicicleta	
ergométrica,	 devido	 ao	 perigo	 de	 vandalismo,	 passa	 a	 ter	 o	 Wattch como 
substituto	portátil	dessa	aplicação.	O	seu	interface estabelece-se	como	a	via	de	
comunicação	entre	a	máquina	e	este	dispositivo.	O	seu	sólido	corpo	de	alumínio	
é	microperfurado	no	topo	para	deixar	trespassar	a	luz	dos	LED	colocados	no	seu	
interior	e	que	assinalam	a	utilização	da	máquina.	Um	disco	em	acrílico	inserido	
na	parte	inferior	da	superfície	perfurada	permite	a	protecção	dos	componentes	
electrónicos	aí	colocados.

Imagem	14	-	Interface	Bluetooth,	render
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 Wattch
	 O	Wattch oferece	mais	funcionalidades	que	um	relógio	desportivo.	É	um	
personal trainer	virtual	que	permite	ao	utilizador	autonomizar	e	coordenar	todo	o	
seu	treino	físico	nos	Gymspots.	Este	dispositivo	de	pulso	permite	a	comunicação	do	
utilizador	com	as	máquinas	de	fitness	e	procede	a	toda	a	monitorização	fisiológica	
e	 energética	 decorrentes	 da	 actividade	 física.	 É	 um	 elemento	 fundamental	
no	 sistema	 porque	 armazena	 e	 transporta	 dados	 de	 grande	 importância	 para	
a	 avaliação	 de	 saúde	 do	 utilizador	 e	 da	 sua	 performance.	 A	 tecnologia	 de	
transferência	de	dados	sem	fios	Bluetooth®	integrada	no	dispositivo,	para	além	de	
possibilitar	a	comunicação	com	a	máquina	e	visualização	da	quantidade	de	energia	
produzida	e	calorias	queimadas,	permite	também	a	sua	sincronização	com	outros	
equipamentos	 de	monitorização	 como	 sensores	 de	 pulsação	 ou	 acelerómetros	
para	um	mais	completo	suporte	ao	exercício	físico.
	 A	palavra	Wattch	deriva	da	junção	dos	termos	“watt” e “watch”	que	ligam	
ambas	 as	 dimensões	 deste	 produto.	 Uma	 dimensão	 mais	 próxima	 da	 energia	
(física	e	eléctrica)	e	outra	mais	relacionada	com	a	monitorização,	o	vigiar	(verbo	
“watch”	em	inglês)	o	utilizador.	O	termo	“watch”,	que	não	o	verbo,	permite	ainda	
uma	segunda	acepção	mais	ligada	à	natureza	formal	do	objecto:	o	relógio.	
	 A	exploração	formal	deste	produto	visou	chegar	a	um	dispositivo	simples	
e	versátil	com	uma	aparência	desportiva	(q.b.)	e	simultaneamente	discreto	para	
utilização	diária	comum.	A	essas	preocupações	acrescentam-se	a	personalização,	
o	facto	de	ter	de	ser	um	objecto	unissexo	com	produção	e	assemblagem	simples.
Inicialmente	 começámos	 por	 explorar	 a	 ideia	 de	 um	 dispositivo	 que	 se	
assemelhasse	a	uma	pulseira,	com	a	mesma	largura	ao	longo	do	visor	e	bracelete	
(imagem	16).	Contudo	verificámos	que	as	braceletes	 largas	causam	desconforto	
quando	 existe	 frequente	movimentação	 do	 pulso.	 Também	 o	 visor	 rectangular	
orientado	ao	baixo	revelou	algumas	dificuldades	em	organizar,	de	modo	lógico	e	
legível,	os	diferentes	dados	exigidos	pelo	 interface do	dispositivo.	Este	conceito	
possui	um	leitor	de	pulsação	integrado	na	bracelete	que	efectua	a	leitura	do	ritmo	
cardíaco	pela	artéria	cubital	que	percorre	todo	o	braço	até	à	mão.	A	 ideia	seria	
acomodar	este	sensor	no	próprio	dispositivo	de	pulso	ao	invés	de	funcionar	como	
um	componente	externo	ao	conjunto,	simplificando	a	sua	utilização	e	transporte.	
Porém,	esta	solução	demonstrou	ser	pouco	flexível	ao	não	se	ajustar	a	todos	os	
percentis.	A	inexistência	de	um	fecho	na	bracelete	associada	a	este	componente	
fixo	não	permitem	o	 acerto	 em	 tamanho	 consoante	 as	 exigências	 ergonómicas	



Luís Castanheira Santos 129

Imagem	15	-	Esquiços	do	Wattch

Imagem	16	-	Primeira	versão	do	Wattch,	render
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e,	 assim	 sendo,	 o	 leitor	 de	 pulsação	 em	 muitos	 casos	 não	 estaria	 sequer	 em	
contacto	com	o	pulso.	Este	primeiro	conceito	revelou-se	pouco	flexível	em	termos	
ergonómicos	e	desconfortável	relativamente	aos	movimentos	exercidos	pelo	pulso	
durante	a	actividade	física.	A	sua	aparência	 formal	é	demasiado	sóbria	e	pouco	
desportiva	e	a	sua	dimensão	estética	é	pobre	e	sem	identidade	(alma).
	 O	desenho	final	 do	Wattch	 é	 resultado	da	 correcção	dos	 pontos	 fracos	do	
modelo	anterior	acima	descrito	aliada	a	uma	melhor	resposta	aos	critérios	 formais	
e	 funcionais	 impostos	 inicialmente.	 A	 resolução	 formal	 do	 dispositivo	 aproxima-se	
mais	 à	 de	 um	 relógio	 digital,	 com	 a	 grande	 diferença	 de	 não	 possuir	 um	 visor	
aparente,	tornando	a	sua	dimensão	estética	mais	elegante	e	discreta.	A	largura	
da	bracelete	foi	reduzida	para	25	milímetros	em	relação	aos	35	milímetros	do	corpo	
do visor (Imagem	18).	O	material	que	compõe	a	bracelete	envolve	todo	o	corpo	do	
dispositivo.	O	visor	de	LED	instalado	na	parte	inferior	do	revestimento	permite	que,	
quando	activo,	a	luz	projectada	se	torne	visível	à	superfície	do	material	e,	quando	
desligado	 ou	 suspenso,	 torna-se	 praticamente	 oculto.	 Além	 disso	 esta	 “casca”	
protege	o	ecrã	de	eventuais	riscos	e	pequenos	impactos,	situações	de	danificam	
os	visores	 tradicionais	de	vidro	ou	plástico.	As	 laterais	do	corpo	do	Wattch que 
contêm	os	botões	são	ligeiramente	inclinadas	para	que	estes	permaneçam	sempre	
visíveis	 e	 sejam	 facilmente	 associáveis	 às	 funções	 indicadas	 no	 visor	 para	 uma	
utilização	mais	intuitiva	e	eficaz.	
	 O	leitor	de	pulsação	deixou	de	estar	integrado	na	bracelete	e	passou	a	ser	um	
elemento	independente	(embora	fazendo	parte	do	conjunto)	apenas	sincronizado	
por	 Bluetooth®	 ao	 dispositivo.	 A	 solução	 que	 julgámos	 mais	 adequada	 para	 o	
sensor	foi	criar	um	componente	flexível	que	pudesse	ser	ajustado	correctamente	à	
localização	da	artéria	cubital	no	pulso	quando	apertada	a	bracelete	e	que	exercesse	
alguma	pressão	nessa	zona	para	uma	correcta	leitura	cardíaca.	O	sensor	ganhou	
maior funcionalidade ao efectuar a leitura do ritmo cardíaco e, simultaneamente, 
servir	de	presilha	para	a	bracelete	(Imagem	19).	O	seu	suporte	de	energia	(pilha)	é	
independente	do	Wattch	e	pode	ser	substituído	quando	necessário.	Esta	proposta	
de	 leitor	de	pulsação	é	apenas	um	conceito	do	qual	não	temos	plena	confiança	
de	 que	 seja	 totalmente	 funcional	 e	 confortável.	 No	 caso	 de	 não	 ser	 exequível,	
o Wattch	 pode	 sempre	 comunicar	 com	 outros	 leitores	 de	 pulsação	 que	 sejam	
compatíveis	 com	 a	 tecnologia	 sem	fios	 Bluetooth®,	 como	 é	 exemplo	 o	modelo	
WearLink®	da	marca	Polar®	(Anexo	A3).	A	fivela	da	bracelete,	embora	tradicional	e	
rudimentar,	é	aquela	que	melhor	responde	às	exigências	do	dispositivo	–	apertar	
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Imagem	17	-	Esquiços	de	desenvolvimento	do	conceito

Imagem	18	-	Versão	final	do	Wattch,	render
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Imagem	19	-	Leitor	de	pulsação,	render

Imagem	21	-	Entrada	mini	USB,	renderImagem	20	-	Fecho	da	bracelete,	render
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e	desapertar	bracelete	e	remoção	do	leitor	de	pulsação	para	substituição	de	pilha	
–	e	com	a	qual	as	pessoas	se	sentem	mais	familiarizadas	(Imagem	20).	O	Wattch 
está	equipado	com	uma	bateria	de	lítio	recarregável	via	ligação	mini	USB	com	um	
qualquer	computador,	através	de	uma	entrada	 localizada	na	 lateral	do	aparelho	
(Imagem	21).
	 O	 material	 seleccionado	 para	 o	 revestimento	 do	 corpo	 e	 bracelete	 do	
dispositivo	 foi	a	borracha	de	Poliuretano	(PU)	e	para	a	 tampa	posterior	e	 fecho	
da	bracelete	 foi	escolhido	o	aço	 inoxidável.	A	borracha	de	PU	é	um	elastómero	
agradável	ao	tacto	(macio),	resistente	à	abrasão	e	ao	envelhecimento,	é	lavável	e	
amortece	o	impacto	ou	choque.	Além	de	ser	um	material	flexível	e	de	produção	
simples	 é	 também	 reciclável.	 O	 aço	 inoxidável	 foi	 escolhido	 para	 os	 restantes	
componentes	externos	por	ser	uma	liga	metálica	com	alta	resistência	mecânica,	
resistente	 à	 corrosão,	 lavável,	 reciclável	 e	 permite	 uma	 grande	 variedade	 de	
acabamentos	 de	 superfície.	 A	 conjugação	 de	 ambos	 os	materiais	 permite	 criar	
um	 produto	 durável,	 leve,	 impermeável	 e	 lavável.	 Esta	 última	 propriedade	 é	
particularmente	importante	pois	a	sujidade	e	a	transpiração	são	uma	constante	na	
vida	deste	tipo	de	objectos.

Imagem	22	-	Vista	explodida	do	Wattch
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 Interface
	 Tendo	 em	 conta	 a	 amplitude	 geracional	 do	 público	 a	 que	 se	 destina	
este	produto	pretendeu-se	o	desenvolvimento	de	um	interface	de	fácil	e	rápida	
interpretação	e	com	navegação	simples,	eficaz	e	intuitiva.	A	navegação	dos	relógios	
convencionais	é	complexa	e	dificultada,	quer	pela	multiplicidade	de	funções	que	
os	diversos	botões	assumem,	quer	pela	sua	má	sinalização	no	corpo	ou	visor	do	
relógio.	A	 informação	disposta	no	visor	é	muitas	 vezes	pouco	 legível	devido	ao	
tamanho	e	espessura	reduzidos	dos	números	e	letras	e	pela	sua	distribuição	gráfica	
desequilibrada.	Para	este	dispositivo	de	ecrã	LED,	além	de	aumentado	o	tamanho	
das	letras	e	números,	estabeleceu-se	uma	hierarquização	da	informação	colocando	
em	maior	destaque	a	informação	mais	relevante.	A	navegação	do	dispositivo	é	feita	
através	de	um	menu	principal	que	permite	aceder	a	todas	as	suas	funcionalidades.	
Quando	pressionado	o	botão	inferior	esquerdo	durante	mais	de	3	segundos	acede-se	
directamente	 ao	menu	 principal.	 Os	 botões	 da	 direita	 servem	 para	 deslocar	 a	
lista	para	cima	e	para	baixo.	Para	seleccionar	uma	opção	basta	pressionar	o	botão	
inferior	 esquerdo.	Dentro	da	plataforma	de	 cada	 funcionalidade	do	dispositivo,	
estes	 podem	 assumir	 diferentes	 usos,	 sempre	 devidamente	 assinalados	 com	
pictogramas	no	visor.
	 O	modo	de	operar	do	dispositivo	divide-se	em	três	grandes	perfis:	normal,	
activo	e	suspenso	(Imagem	23).	O	perfil	normal,	tal	como	um	relógio	convencional,	
apenas	 disponibiliza	 as	 funções	 mais	 úteis	 para	 o	 quotidiano,	 ou	 seja,	 hora,	
data	e	alarme.	Para	além	da	 informação-base	 são	 também	transmitidos	alertas	
relativos	a	falta	de	bateria,	alarme	e	sincronização	com	o	leitor	de	pulsação	e/ou	
acelerómetro.	O	perfil	activo	deve	ser	seleccionado	quando	o	utilizador	vai	praticar	
exercício	 físico,	 seja	 nas	 máquinas	 de	 fitness dos Gymspots ou em qualquer 
outra	modalidade.	Funciona	como	um	personal trainer virtual que coordena o 
programa	de	treino.	A	sua	plataforma	fornece	ao	utilizador	informação	actualizada	
sobre	o	 seu	estado	físico	e	quantidade	de	energia	eléctrica	produzida	 (no	 caso	
das	máquinas	de	fitness	do	sistema)	e	notifica-o	da	duração	das	diferentes	etapas	
físicas	e	qual	a	sequência	de	máquinas	a	percorrer	no	treino.	Para	sincronizar	o	
Wattch	com	o	aparelho	de	fitness estabelecido	pelo	programa	de	treino	basta	
aproximar	 o	 dispositivo	 da	 respectiva	 máquina	 e	 carregar	 no	 botão	 inferior	
esquerdo.	Quando	sincronizado,	aparece	no	visor	uma	mensagem	a	indicar	que	
podemos	 começar	a	utilizar	o	equipamento.	Por	último,	o	perfil	 suspenso	 tem	
como	grande	objectivo	a	poupança	de	energia.	Sendo	este	um	projecto	ligado	à	
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Imagem	23	-	Perfis	de	utilização	do	Wattch

Imagem	24	-	Descrição	dos	botões	e	menus	do	Wattch
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eficiência	energética	faz	todo	o	sentido	passar	a	mensagem	de	racionalização	do	
uso	de	energia	para	os	seus	utilizadores.	Os	relógios	convencionais,	analógicos	ou	
digitais,	funcionam	ininterruptamente,	estejam	em	utilização	ou	não,	até	que	as	
suas	pilhas	descarreguem	na	totalidade.	Para	aumentar	o	período	de	carga	da	sua	
bateria,	quando	o	Wattch	não	se	encontra	em	utilização	permanente,	suspende	
automaticamente	e	desliga	o	visor.	O	dispositivo	entra	em	suspensão	passados	10	
segundos	sem	qualquer	actividade	no	perfil	normal,	cujo	requisito	de	visualização	
de	informação	é	irregular,	mas	nunca	no	perfil	activo	devido	à	constante	necessidade	
em	consultar	os	dados	no	visor.	Quando	a	pessoa	desejar	ver	novamente	as	horas	
ou	qualquer	outra	informação	basta	voltar	a	pressionar	qualquer	um	dos	botões	
para	activar	o	visor.	No	Apêndice	C	é	possível	ver	mais	detalhadamente	todos	os	
outros	menus	e	as	diferentes	funcionalidades	que	compõem	o	dispositivo.
	 A	informação	reunida	durante	a	actividade	física	é	armazenada	na	memória	
interna	do	aparelho	e	posteriormente	transferida	para	a	plataforma	online através 
da	ligação	USB	a	um	computador	conectado	à	internet.
	 Embora	não	tenha	sido	desenvolvida	a	função	de	música	durante	o	projecto,	
o Wattch	pode	suportar	ficheiros	de	áudio,	bastando	para	isso	a	sua	ligação	por	
Bluetooth®	com	um	conjunto	de	auriculares	sem	fios.

Imagem	25	-	Paleta	cromática	do	Wattch,	render
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7. Conclusões

7.1 Conclusão

	 Relativamente	 às	 questões	 de	 investigação	 colocadas,	 concluímos	 que	 é	
possível	responder	de	modo	válido	à	proposta	de	projecto	formulada	previamente,	
atingindo	os	objectivos	estipulados.	Sendo	esta	uma	investigação	de	base	prática,	
o	 desenvolvimento	 projectual	 assumiu	 particular	 relevância,	 embora	 sempre	
fundamentado	pelo	enquadramento	teórico	e	por	uma	análise	crítica	da	realidade.

	 Como	pode	o	Design	contribuir	para	estimular	modos	de	vida	mais	activos	
e, simultaneamente, promover uma consciência ecológica?
	 O	maior	enfoque	nos	problemas	ambientais	tem	desviado	a	atenção	dos	
problemas	incidentes	na	saúde	humana.	Ambos	constituem	problemas	graves	
que	necessitam	de	um	combate	urgente.	São	inúmeras	as	soluções	possíveis.	
São	inúmeras	as	soluções	possíveis.	A	sua	resolução	segundo	iniciativas	simples,	
inteligíveis	 e	 atractivas,	 que	 priorizem	 a	 saúde	 e	 o	 bem-estar	 da	 população	
usando	o	mínimo	de	recursos	naturais,	representa	uma	adaptação	e	integração	
mais	 eficazes	 dos	 comportamentos	 saudáveis	 respeitando	 as	 premissas	 da	
Humanidade	e	do	meio	ambiente.
	 O	sistema	proposto	neste	projecto	de	investigação	associa	a	actividade	
física	 à	 energia	 humana	 com	 o	 objectivo	 de	 produzir	 sinergias	 entre	 estas	
duas	áreas	aparentemente	distintas.	Temos,	por	um	lado,	a	prática	regular	de	
exercício	físico	com	efeitos	mais	que	provados	na	melhoria	do	bem-estar	físico	
e	mental	humano	e,	por	outro	lado,	a	produção	física	de	energia	eléctrica	cujos	
efeitos	pedagógicos	de	consciencialização	ecológica	e	de	eficiência	energética	
começam	a	dar	os	primeiros	frutos.	O	seu	cruzamento	tem	sido	desenvolvido	e	
testado	com	sucesso	em	“ginásios	ecológicos”	e	é	transposto	nesta	investigação	
para	a	actividade	física	ao	ar	livre	procurando	atingir	toda	a	população	e,	assim,	
produzir	um	maior	impacte	social	e	ambiental.

	 Admitindo	a	existência	de	uma	relação	de	causa	e	efeito	entre	a	tecnologia	
e o sedentarismo, de que modo se poderá usar o progresso tecnológico para 
incentivar	a	vida	activa?
	 O	sedentarismo	constitui	actualmente	um	grave	problema	de	saúde	pública	
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sendo	definido	pela	OMS	como	um	dos	maiores	factores	de	risco	de	morte	precoce.	
O	Design,	como	disciplina	que	trabalha	sobre	os	hábitos	das	pessoas,	tem	a	sua	quota-
parte	no	peso	desta	situação.	Os	produtos	altamente	mecanizados	e	automatizados	
que	acompanham	o	trabalho	e	as	tarefas	diárias	atiraram	a	sociedade	para	estilos	
de	vida	demasiado	sedentários.	O	ser	humano	é	preguiçoso	por	natureza	e	é	da	
sua	vontade	em	obter	resultados	pelo	mínimo	esforço	possível	que	provêm	todos	
os	 engenhos	 tecnológicos	que	nos	 rodeiam.	O	 campo	do	Design,	 que	 sempre	
acompanhou	 passivamente	 o	 advento	 tecnológico,	 deve	 começar	 a	 avaliar	 as	
consequências	que	determinados	produtos	exercem	sobre	a	saúde	humana	e	a	
prover	soluções	saudáveis	para	a	população,	que	sejam	interessante	de	adoptar.	
As	actividades	físicas	e	mentais	são	capacidades	naturais	e	não	podem	ser	esquecidas	
aquando	do	desenho	de	novos	artefactos.	Não	se	pretende	com	isto	regressar	aos	
arquétipos	do	passado,	mas	produzir	soluções	acessíveis,	tecnológicas	ou	não,	que	
fomentem	e	suportem	os	comportamentos	saudáveis.	Ao	longo	desta	investigação	
apresentámos	diversos	projectos	que	reflectem	esta	ideologia.
	 No	conceito	que	desenvolvemos	foi	introduzida	tecnologia	com	o	intuito	de	
potenciar	e	sustentar	estilos	de	vida	activa	ligados	à	actividade	física	regular,	através	
da	sua	capacidade	de	gerar	experiências	aliciantes	e	interactivas.	Elementos	como	
o	gerador	na	bicicleta	ergométrica,	o	dispositivo	de	monitorização	ou	a	plataforma	
na	 internet	 servem	 para	 coordenar,	 avaliar	 e	 estimular	 os	 comportamentos	
saudáveis	desenvolvidos	dentro	do	sistema	Energym.	É	necessário	intervir	já	para	
garantir	gerações	futuras	mais	saudáveis.	O	desenvolvimento	tecnológico	decerto	
não	 irá	 abrandar.	 Torna-se,	 por	 isso,	 essencial	 encontrar	 novas	 aplicações	 que	
auxiliem	a	actividade	humana	ao	invés	de	a	substituírem	por	completo.	

	 Reconhecendo	a	excelência	dos	espaços	verdes	para	prática	do	exercício	
físico,	como	é	possível	introduzir	outros	estímulos	e	experiências	potenciadoras	
de	bem-estar	individual	e	colectivo?
	 A	 participação	das	 pessoas	 na	 actividade	física	 é	 fortemente	 influenciada	
pelo	 ambiente	 construído,	 natural	 e	 social	 em	 que	 vivem.	 O	modo	 como	 estão	
organizadas	as	cidades,	como	está	desenhado	o	ambiente	urbano	e	é	desenvolvido	o	
acesso	ao	ambiente	natural	influenciam	directamente	a	prática	de	actividade	física.	
Os	espaços	verdes	desempenham	um	papel	bastante	relevante	ao	permitirem	que	
a	população	realize	actividades	recreativas	em	comunidade.	Porém,	o	crescimento	
urbano	desregrado	tem	levado	a	um	decréscimo	destas	áreas	e	da	sua	acessibilidade,	
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principal	facilitador	de	actividade	física.	É	imperativamente	necessária	a	criação	de	
mais	parques	urbanos	e	respectiva	promoção	junto	da	população	apresentando	as	
vantagens	que	esta	pode	tirar	dos	espaços	e	das	suas	 infra-estruturas	através	de	
actividades	que	fortalecem	a	coesão	social	e	o	convívio	intergeracional.	
	 Os	benefícios	na	saúde	decorrentes	da	actividade	física	parecem,	por	si	
só,	não	mover	as	pessoas	e,	portanto,	é	necessário	encontrar	outros	estímulos	
que	 assegurem	 a	 adopção	 e	 a	 continuidade	 dos	 comportamentos	 saudáveis.	
No	 sistema	que	propomos	nesta	 investigação	esse	estímulo	é	 introduzido	 sob	
a	 forma	de	um	 sistema	de	fidelização	 que	pretende	 tornar	 a	 actividade	física	
mais	 envolvente	 e	 atractiva.	 Este	 é	 composto	 por	 descontos	 exclusivos	 em	
produtos	e	serviços	e	por	uma	componente	de	energia	humana	que	permite	ao	
utilizador	produzir	a	sua	energia	eléctrica	(embora	em	quantidade	reduzida)	e	
aplicá-la	em	benefício	próprio	ou	doá-la	para	causas	humanitárias	que	auxiliem	
aqueles	que	não	têm	acesso	a	bens	que	tomamos	por	garantidos.	A	produção	
física	de	energia	aproxima	os	utilizadores	dos	princípios	da	eficiência	energética	
e	 fornece	 um	 contributo	 valioso	 ao	 meio	 ambiente.	 Além	 disso,	 é	 gerada,	
através	da	plataforma	do	sistema,	uma	comunidade	de	utilizadores	coesa	que	
comunica	entre	si,	ajudando	o	utilizador	a	atingir	as	metas	pessoais	e	colectivas.	
Estas	experiências	visam	não	só	a	retribuir	aos	utilizadores	o	esforço	empregue	
na	 condução	de	 comportamentos	 saudáveis,	 como	 também	a	 fomentar	 a	 sua	
regularidade	 na	 prática	 de	 actividade	 física.	 Os	 resultados	 que	 daí	 advêm	 são	
frutíferos	para	a	sua	saúde	e	bem-estar	e	para	a	sua	consciencialização	ecológica.

Proposta de Projecto: Projectar um sistema que integre o exercício físico ao 
ar livre, a produção de energia eléctrica e as actividades em comunidade que 
constitua o impulso necessário relativamente à adopção de comportamentos 
saudáveis e aproxime os utilizadores dos princípios da eficiência energética e da 
Sustentabilidade.

	 O	 conceito	 de	 sistema	 de	 actividade	 física	 proposto	 neste	 projecto	 de	
investigação	 pretende	 ser	 uma	 solução	 efectiva	 no	 combate	 ao	 sedentarismo,	
através	da	promoção	da	vida	activa,	e	uma	fonte	de	consciencialização	ecológica,	
por	via	da	eficiência	energética.	O	principal	objectivo	do	projecto	prendeu-se	com	o	
desenvolvimento	de	um	conjunto	de	produtos	e	serviços	integrados	que	forneçam	a	
motivação	necessária	para	adopção	de	hábitos	de	vida	mais	saudáveis	na	população	
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e	 convertam	 a	 actividade	 física	 numa	 experiência	 agradável	 e	 envolvente	 para	 a	
população.	A	implementação	do	sistema	Energym	em	parques	urbanos	prende-se,	
essencialmente,	 com	as	 condições	físicas	e	naturais	que	estes	espaços	públicos	
propiciam	e	que	facilitam	a	realização	de	actividades	recreativas	em	comunidade,	
com	uma	forte	componente	do	exercício	físico.	A	pesquisa	e	análise	do	mercado	
da	actividade	física	revelaram	a	existência	de	diversas	soluções	interessantes,	mas	
cuja	abordagem	social	é	 limitada,	quer	pela	 sua	acessibilidade	ao	público,	quer	
pelas	modalidades	desportivas	em	que	 incidem.	O	 sistema	que	desenvolvemos	
pretende	ser	uma	solução	mais	ampla,	ou	seja,	acessível	a	toda	a	população.
	 O	sistema	de	actividade	física	para	espaços	verdes	que	desenvolvemos	
é	 constituído	por	 três	 componentes	 –	máquinas	de	fitness,	 um	dispositivo	de	
monitorização	de	pulso	e	uma	plataforma	online	–	que,	em	conjunto,	coordenam	
e	avaliam	toda	a	experiência	do	utilizador	no	sistema.	A	bicicleta	ergométrica	
desenhada	 representa	 apenas	 parte	 de	 uma	 possível	 família	 de	máquinas	 de	
fitness	para	exterior.	A	sua	exploração	formal	visou	essencialmente	a	introdução	
de	tecnologia	de	produção	eléctrica	e	a	melhoria	das	suas	dimensões	estética,	
funcional	 e	 ergonómica.	 O	 seu	 selim	 é	 regulável	 em	 altura	 permitindo	 ao	
utilizador	encontrar	rapidamente	a	posição	mais	adequada	e	confortável	no	aparelho.	
A	introdução	de	um	travão	magnético	possibilita	o	ajuste	da	força	do	movimento	
da	pedalada,	através	de	um	conjunto	de	três	programas.	O	movimento	rotativo	
resultante	 da	 utilização	 da	 bicicleta	 é	 transformado	 em	 energia	 eléctrica	 por	
intermédio	 de	um	gerador.	A	electricidade	produzida	é	 convertida	em	corrente	
alternada	 e	 posteriormente	 introduzida	 na	 rede	 eléctrica.	 A	 sua	 quantidade	 é	
registada	por	um	processador	que	submete	essa	informação	à	central,	juntamente	
com	 a	 identificação	 do	 utilizador	 que	 produziu	 a	 energia,	 para	 que	 esta	 fique	
associada	 à	 sua	 conta	 no	 sistema.	 A	 bicicleta	 estabelece	 ligação	 sem	 fios	 por	
Bluetooth®	com	o	dispositivo	de	monitorização	Wattch	do	utilizador,	identificando-o	
e	comunicando-lhe,	em	tempo	real,	a	energia	eléctrica	que	vai	 sendo	produzida	
e	as	calorias	queimadas.	Este	dispositivo	de	pulso	consiste	num	personal trainer 
interactivo	que	acompanha	o	seu	dia-a-dia	e	que	o	orienta	durante	os	programas	
de	treino	físico.	Para	este	produto	optámos	por	uma	aparência	simultaneamente	
desportiva	e	discreta,	personalizável	através	de	uma	paleta	cromática	variada.	Este	
produto	está	equipado	com	um	visor	de	LED	e	um	sensor	de	pulsação	 sem	fios	
que	efectua	a	leitura	do	ritmo	cardíaco	directamente	no	pulso.	O	funcionamento	
do Wattch é	 regido	 segundo	 três	 perfis	 –	 suspenso,	 normal	 e	 activo	 –	 que	 se	
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adequam	às	necessidades	circunstanciais	do	utilizador.	O	perfil	suspenso	permite	
a	extensão	da	carga	da	bateria	através	da	desactivação	do	visor	em	momentos	de	
não	utilização	do	dispositivo.	O	perfil	normal	disponibiliza	apenas,	e	à	semelhança	
de	um	relógio	convencional,	a	informação	mais	relevante	para	o	quotidiano,	como	
as	horas,	a	data	e	o	alarme.	O	perfil	activo	é	seleccionado	apenas	durante	a	prática	
de	actividade	física	e	encaminha	o	utilizador	nos	Gymspots	(recintos	de	exercício	
físico	ao	ar	livre)	através	da	identificação	e	comunicação	do	percurso	de	máquinas	e	
respectiva	duração	dos	exercícios	estabelecidos	pelo	programa	de	treino	individual.	
No	 dispositivo	 é	 possível	 visualizar	 e	 armazenar	 toda	 a	 informação	 fisiológica	
e	 energética	 resultantes	 da	 monitorização	 da	 actividade	 física,	 posteriormente	
transferida	para	a	plataforma	online	via	ligação	USB	a	um	computador	conectado	
à	 internet.	 Esta	 plataforma	 estabelece-se	 como	 o	 núcleo	 que	 agrega	 todos	 os	
conteúdos	gerados	e	fornecidos	pelo	sistema	Energym.	No	seu	banco	de	dados	é	
registada	e	organizada	toda	a	informação	produzida	durante	os	exercícios	e,	através	
da	qual,	são	formulados	gráficos	que	comunicam	de	modo	claro	e	compreensível	
a	 performance	 e	 estado	 físico	 do	 utilizador.	 A	 energia	 eléctrica	 produzida	 nas	
máquinas	de	fitness	é	convertida	em	valor	monetário	e	fica	disponível	na	sua	área	
pessoal	da	plataforma	para	que	a	possa	aplicar	em	vantagens	e	descontos	exclusivos	
ou	doar	para	causas	 sociais.	 Esta	plataforma	é	 também	um	posto	de	 informação	
relativamente	ao	âmbito	do	sistema	Energym,	com	diversos	conteúdos	dedicados	
à	 prática	 desportiva	 e	 à	 racionalização	 do	 uso	 da	 electricidade.	 Constitui	 ainda	
um	 espaço	 de	 socialização	 e	 de	 partilha	 de	 conhecimento	 onde	 a	 comunidade	
de	utilizadores	pode	interagir	entre	si	através	de	um	fórum	e	aceder	a	eventos	e	
desafios	comuns	que	aproximam	os	utilizadores.
	 No	 conjunto	 o	 sistema	 gera	 uma	 experiência	 simples,	 acessível	 e	 com	
resultados	 e	 vantagens	 tangíveis.	 Aqui,	 a	 actividade	 física,	 além	 de	 produzir	
benefícios	essenciais	ao	nível	da	saúde	e	bem-estar	do	indivíduo,	oferece	acesso	
a	 um	 leque	 de	 vantagens	 resultantes	 da	 parceria	 com	 diversas	 entidades	 que	
recompensam	a	adopção	de	comportamentos	saudáveis,	neste	caso	mais	ligados	
à	actividade	física	e	à	eficiência	energética.	A	inclusão	da	componente	de	energia	
humana	no	sistema	veio,	não	só	aproximar	os	utilizadores	das	premissas	ecológicas	
e	da	eficiência	energética,	 como	 também	retribuir	o	esforço	físico	aplicado	nas	
máquinas	disponibilizando	a	energia	produzida	para	utilização	pessoal	ou	para	fins	
humanitários.	Deste	modo,	os	utilizadores	mantêm	os	seus	níveis	de	motivação	
elevados	reflectindo-se	numa	utilização	regular	e	duradoira	do	sistema	proposto.	
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7.2 Recomendações
 
	 Para	 futuras	 investigações	no	âmbito	do	Design	que	tenham	como	tema	
a	actividade	física	ou	a	energia	humana	seguem-se	algumas	recomendações	que	
pretendem	dar	continuidade	a	esta	investigação	e	orientar	trabalhos	futuros:

∞		O	desenvolvimento	de	máquinas	de fitness	para	exterior	deveria	passar	a	ter	em	
consideração	o	Design	e	a	Ergonomia	para	que	se	tornem	soluções	efectivamente	
mais	apelativas	e	proporcionem	uma	experiência	mais	agradável	e	confortável;	

∞	 	Seria	 interessante	projectar	a	adaptação	do	sistema	Energym, com o mesmo 
sistema	de	fidelização	e	o	dispositivo	de	monitorização	pessoal,	para	os	ginásios	
privados	 em	 substituição	das	 confusas	 fichas	 de	 treino.	 Seria	 também	aliciante	
expandi-lo	para	outras	modalidades	como	o	ciclismo;

∞		Partindo	da	aplicação	de	tecnologia	de	produção	de	energia	eléctrica	(gerador)	
na	bicicleta	ergométrica	vertical	seria	aliciante	explorar	o	mesmo	princípio	noutros	
equipamentos	de	fitness	e	verificar	até	que	ponto	se	torna	viável	ou	oportuno;

∞		A	introdução	de	outros	elementos	tecnológicos	de	produção	de	energia	eléctrica	
no sistema Energym,	 como	 por	 exemplo	 a	 utilização	 de	 piezomateriais	 no	 piso	
de	percursos	para	caminhada	ou	corrida,	de	modo	a	que	se	consiga	produzir	um	
maior	fluxo	eléctrico	dentro	do	sistema;

∞	 	 Extensão	da	plataforma	online	 a	 outros	 comportamentos	 saudáveis	 que	 vão	
para	além	da	actividade	físicae	da	eficiência	energética,	como	mobilidade	eléctrica,	
consumo	e	alimentação.
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Figura	27	–	MiCoach Pacer	 [Em	 linha].	Disponível	 em	WWW:	<URL:	 http://www.sport-
tiedje.no/no/adidas-miCoach-Zone-AD-Q00147>,	[Consult.	19	Abril	2011].

Figura	 28	 –	 Samsung F110	 [Em	 linha].	 Disponível	 em	 WWW:	 <URL:	 http://static.
trustedreviews.com/1fb553|31b3_7474-SamsungF110img1.jpg>,	 [Consult.	 19	 Abril	
2011].



Luís Castanheira Santos 155

Figura	29	–	Plataforma Garmin Connect	[Em	linha].	Disponível	em	WWW:	<URL:	http://
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Alçados Bicicleta Ergométrica pág.194

Escala 1:10 Unidades: mm
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Bicicleta - Dimensões Mínima e Máxima pág.196
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Dimensão Mínima Dimensão Máxima

Dimensão Máxima
Percentil 95 (Adulto)*

A - Altura Ombros             690 mm
B - Alcance Frontal           880 mm
C - Altura Sentado            975 mm
D - Nádega-Joelho           650 mm
E - Altura Joelho               610 mm

Dimensão Mínima
Percentil 5 (Adulto)*

A - Altura Ombros             540 mm
B - Alcance Frontal           675 mm
C - Altura Sentado            810 mm
D - Nádega-Joelho           510 mm
E - Altura Joelho               440 mm
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* valores disponíveis para consulta nos Anexo B1 a B4
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Alçados Guiador pág.197
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Alçados Quadro Tubular pág.199

Escala 1:5 Unidades: mm
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Alçados Selim pág.200
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Alçados e Explodida Gatilho Ajuste Selim pág.201

Escala 1:1 Unidades: mm
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Alçados Tambor - Metade Direita pág.202
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Alçados Tampa Tambor - Esquerda pág.205
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Alçados e Explodida Pedal pág.206

Escala 1:2 Unidades: mm
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Alçados Botão Ajuste Travão pág.207

Escala 1:1 Unidades: mm

Faculdade de Arquitectura - UTL

Luís Filipe Castanheira Santos 15

Vista Frontal

Vista Inferior

Vista Superior

Vista Lateral Vista Posterior
Axonometria

Corte A-A’

1025 25

1023 23

ø60

15
5

ø5

5

20
10

25
25

ø55

15

R 15

290°

R 30



B

A

A’

A

Alçados Travão Magnético pág.208
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Alçados Veio e Rolamentos pág.210
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Alçados e Explodida Conjunto Gerador pág.211

Escala 1:1 Unidades: mm
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Alçados Suporte Componentes Eléctricos pág.212

Escala 1:2 Unidades: mm
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B. Desenhos Técnicos
      Wattch
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C. Menus Wattch
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Anexos

A1. Ficha Técnica Gerador Windstream Power #443541
A2. Ficha Técnica Inversor Power Bright XR100-12
A3. Ficha Técnica Polar Wearlink Bluetooth®
B1. Dimensões Corporais
B2. Dimensões Corporais Funcionais
B3. Comprimento Nádega-Joelho
B4. Altura Joelho
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Anexo A1

Permanent Magnet DC Generator
Current Rating for the # 443541
  
    
• Magnets: Two high-energy saturated C8 ceramic magnets.

• Shaft: Steel 12.7mm (1/2") diameter, 40mm length, with 1mm 
full-length flat.

• Armature: 16-slot armature 52mm diameter wound with AWG25 
magnet wire (fusing current:24 amps).

• Brushes: Extra-long 8x14mm brush assemblies including spring, 
pigtail, and cap - replacement stock no. 443729

• Bearings: Two double-sealed 32mm OD ball bearings - 
replacement stock no. 171110

• Rotation: Either direction - The red output wire is positive for 
clockwise rotation from the shaft end.

• Speed: Zero to 5,000 rpm - generates at all speeds- depends on 
load.

• Mounting: Four 6mm holes on the front or rear end caps, or by 
hose clamps on the magnet drum.

• Weight: 4.2Kg (9.2lb) Shipping weight 4.6Kg (10lb), dimensions 
150x150x300mm (6x6x12in).

• Resistance: Internal resistance 7.7 ohms. Inductance 16mH.

• Performance: See performance curves below

• Maximum charging current is 10A (see run times below) If you 
exceed these specifications the generator will overheat.

• Generator is not weather proof and needs to be enclosed if 
outside.
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Anexo A2

Power Bright Inverter XR100-12
12V DC to AC 100 Watt Power
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Anexo A3

         

The Polar WearLink®+ transmitter with Bluetooth® wireless 
technology picks up your heart’s signals and transfers that data 
into a compatible mobile training application. The soft fabric 
chest strap seamlessly adapts to your body shape, bringing full 
freedom of movement to your training. With its hook 
mechanism, the transmitter is just as quick to put on as it is to 
take off.

• Provides heart rate information to compatible mobile 
training applications;

• Uses Bluetooth transmission, ensuring that the mobile device 
finds your heart rate signal;

• Machine washable fabric strap;

• Water-resistant connector;

• User replaceable battery.

Size: M-XXL

Polar Wearlink®+ Transmitter with Bluetooth®
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Anexo B1

Dimensões Corporais
“Dimensionamento Humano para Espaços Interiores”
Julius Panero e Martin Zelnik, 2002, p.102
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Anexo B2

Dimensões Corporais Funcionais
“Dimensionamento Humano para Espaços Interiores”
Julius Panero e Martin Zelnik, 2002, p.100
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Anexo B3

Comprimento Nádega-Joelho
“Dimensionamento Humano para Espaços Interiores”
Julius Panero e Martin Zelnik, 2002, p.96
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Anexo B4

Altura do Joelho
“Dimensionamento Humano para Espaços Interiores”
Julius Panero e Martin Zelnik, 2002, p.93
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