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RESUMO 

 

A sociedade actual é marcada pelo sedentarismo que nela impera, 

sendo a prática de actividade física uma resposta positiva ás agressões a que 

somos sujeitos neste modo de vida. Além de sedentária, a sociedade tornou-se 

também regida pelo princípio do consumismo, sendo o desporto e o exercício 

físico um dos produtos mais procurados. Consequentemente surge a 

necessidade de fazer corresponder a oferta à procura, aumentando com isso 

as ofertas no mercado satisfazendo desta forma as necessidades da procura. 

 Assistimos nos últimos a uma proliferação de Pavilhões Desportivos em 

Portugal nos últimos anos, que provocou não só um aumento exponencial da 

oferta desportiva, mas também a necessidades de estas acompanharam as 

exigências cada vez mais rigorosas dos consumidores que as frequentam. 

 Parece ser unânime que os parâmetros de construção e conforto de 

equipamentos desportivos ganhou nos últimos anos especial relevo, tendo 

agora como principais vectores a qualidade e multifuncionalidade dos serviços 

disponibilizados. Surge a necessidade de reflectir na qualidade destas 

instalações, uma vez que é um dos principais factores que pode promover a 

satisfação e preencher as necessidades dos clientes que as frequentam  

 O presente trabalho surge com o objectivo de enumerar e caracterizar 

critérios de conforto desportivo em pavilhões desportivos. O estudo será 

aplicado sob a forma de um questionário onde avaliaremos um conjunto de 

parâmetros de conforto desportivo, usando para isso uma amostra de de 7 

pavilhões desportivos situados na zona metropolitana do Porto. 

 Pudemos concluir que a maioria dos pavilhões presentes na amostra dá 

especial importância a parâmetros de conforto desportivo geral como a higiene 

e segurança e que por outro lado a maior parte não dá importância significativa 

a parâmetros acústicos.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  CONFORTO DESPORTIVO, PAVILHÕES DESPORTI-

VOS, PARÂMETROS DE QUALIDADE. 
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ABSTRACT 

 

Today's society is marked by the inactivity that it prevails, and the 

practice of physical activity is a positive response to the aggressions on that we 

are subject in this way of life. In addition to sedentary, the society has also 

become governed by the principle of consumerism, with sport and physical 

activity among the products most in demand. Therefore it is necessary to match 

supply to demand, bringing with it more offers on the market to satisfying the 

demand.          

 We have seen in recent years, a proliferation of Sports Halls in Portugal 

which caused not only an exponential increase in supply sport, but also the 

needs of these accompanied the increasingly stringent demands of the 

consumers who attend it.It seems unanimous that the parameters of comfort 

and construction of sports facilities in recent years have gained particular relief, 

having now as main vectors the multifunctionality and the quality of services 

provided. The need arises to reflect on the quality of these facilities, since it is 

one of the key factors that can promote satisfaction and meet the needs of the 

customers who attend it.        

 The present work appears with the the aim to enumerate and describe 

criteria of sports comfort in sports halls The study will be applied in the form of a 

questionnaire where we will evaluate a set of parameters, using for this a 

sample of 7 sports halls located in the metropolitan area of Porto.  

We could conclude that the majority of the sports halls present in the 

sample, gives special importance to parameters of general comfort  such as 

hygiene and safety and that on the other hand it is verified that most of them 

does not give significant importance to acoustic parameters. 

 

KEY WORDS; SPORT COMFORT, SPORTS HALLS, QUALITY PARAME-

TERS. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A sociedade actual é caracterizada pela constante mudança a que está 

sujeita, onde e segundo Correia et al (2000) a incerteza das condições de vida 

das organizações e a irracionalidade dos seus clientes imperam. Perante estes 

constrangimentos ambientais devemos repensar os serviços de desporto que 

produzimos à luz deste novos desafios, aproximando as práticas desportivas o 

mais possível das pessoas. O desenvolvimento desportivo deve assim 

caminhar no sentido de ir de encontro aos interesses da organização em 

função da concorrência, dos clientes, tendo em conta condicionantes politicas, 

económicas, sociais e culturais, normativas e outras. (Correia et al, 2000).  

 O desporto como prática e espectáculo, forma parte do lazer 

contemporâneo, estando assim submetido a todas as mudanças que ocorrem 

na sociedade. É hoje em dia um objecto de consideração social e estendeu-se 

praticamente, sob várias formas a todos os sectores da população. Ao mesmo 

tempo adquire novas formas, novos enfoques que obrigam a uma observação 

permanente e ajustes constantes na sua planificação, acentuados pelo seu 

carácter de servir a sociedade nas suas necessidades e pedidos.  

 A prática da actividade desportiva nas sociedades actuais é valorizada 

sobretudo em termos sociais, em termos do sucesso profissional e valorizada 

ainda mais pelos seus potenciais benefícios físicos e psicológicos para o 

indivíduo, existindo uma constante procura pela melhoria do bem-estar e nível 

de vida. Neste sentido na sociedade Portuguesa assistimos a uma profunda 

modificação de valores, que pode ser caracterizada pela mudança constante a 

que está sendo sujeita. (Mota, 1997; Marivoet, 1998).  

 Landeira (2004) acrescenta que o crescimento deste fenómeno social 

tem sido acompanhado pelo incremento e diversificação dos modos e níveis de 

prática, factores que têm contribuído para a transformação dos padrões de 

serviços oferecidos pelos espaços desportivos.     

  Constantino (1994) defende que o desporto do futuro será um desporto 

que será dos cidadãos e construído à medida de cada um. À medida das 

motivações, dos sexos, da forma física, da promoção da saúde, da defesa do 

meio ambiente, da solidariedade social, da descoberta da expressão através do 
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movimento, do sentido de aventura, da libertação do corpo, do prazer de jogar, 

sem esquecer também o gosto pela competição.    

 Nos dia de hoje parece ser fundamental estar atento e acompanhar as 

permanentes transformações, que ocorrem na dinâmica social, só assim 

conseguiremos planear estratégias de adequação que possam efectivamente 

corresponder ás necessidades das pessoas, e posteriormente alcançar a 

satisfação das mesmas.        

 As pessoas praticam cada vez mais actividade física em locais que 

escolhem por vontade própria e onde sabem que terão prazer na prática que 

escolham. No entanto só o farão se o local for do seu agrado e se proporcionar 

todas as condições necessárias para o seu bem-estar. É necessário 

compreender estas mudanças assimilando o seu significado, sob pena de 

ficarmos irremediavelmente ligados a uma realidade passada, desajustados do 

contexto social que que vigora. (Barreira, 2003).    

 Pires, A. e Santos, A. (1999), referem que uma organização pode ter 

instalações, equipamentos e até trabalhadores, no entanto se não tiver clientes 

que escolham os seus produtos ou serviços não tem justificação económica e 

social para existir. Existe assim uma necessidade, de desenvolver a qualidade 

de serviços oferecidos, de forma a gerar satisfação nos clientes e 

paralelamente a fidelização dos mesmos. Bento (s.d.) diz-nos que a ausência 

de qualidade, hoje sobejamente patenteada da, por muitos dirigentes, técnicos, 

organizações, locais e matérias não resistirá a um consumidor exigente e 

ciente dos seus direitos. Segundo Cruz (1998), a qualidade hoje em dia não é 

luxo, mas uma questão de sobrevivência. As instituições que não se regerem 

por parâmetros de qualidade têm os “dias contados”, seja qual for for o sector, 

a idade ou o local da empresa.       

 Sá, C. e Sá, D. (1999) referem que as instituições desportivas devem ser 

capazes de ultrapassar algumas barreiras que travam o desenvolvimento, 

optando para isso uma postura voltada para os consumidores e para a 

satisfação das suas necessidades.     

 Pareces ser indiscutível que os clientes devem ser encarados com a 

razão da existência de um determinados serviço, sendo o seu principal activo.
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 A realidade que encontramos nas instalações desportivas é que os 

clientes não só valorizam a eficácia do treino e consecução de objectivos 

(físico-estéticos, psicológicos e sociais), ou seja elementos intangíveis, mas 

também valorizam os serviços e produtos que se oferecem na mesma, 

juntando-lhe o gosto pelo conforto, comodidade e identificação do cliente com 

instalação, conhecidos como os elementos tangíveis. (Marzo et al, cit. por 

Rodríguez, s\d). Sabe-se que existem mais probabilidades das pessoas 

praticarem uma actividade desportiva num ambiente desportivo, se estas 

acreditarem que o mesmo é seguro e vai de encontro ás suas necessidades.

 Hoje em dia o aficionado em desporto procura uma instalação de 

qualidade e que lhe ofereça uma diversidade de serviços. (Condés, cit. 

Rodriguez, s.d.). Esta procura de um local desportivo onde as pessoas se 

sintam bem associada ao facto de cada vez mais os pavilhões serem 

instalações onde existem praticas desportivas informais, dá de certa forma um 

significado a este estudo. Segundo Sarmento (s.d.) os pavilhões desportivos 

são na maioria dos países desenvolvidos o garante da possibilidade de uma 

prática desportiva ao longo de todo o ano. O seu nível de complexidade e 

qualidade de serviços prestados tem aumentado muito nos últimos anos, quer 

por força do espectáculo desportivo quer pela necessidade efectiva de de 

garantir serviços de qualidade, onde a segurança deve ter um papel de 

destaque.         

 Contudo, o crescimento acentuado do mercado proporciona o 

aparecimento de pavilhões que muitas vezes não em conta a prestação de 

serviços de qualidade, e mais gravoso ainda não têm em conta parâmetros de 

qualidade e conforto no planeamento e construção. Apesar do aumento signi-

ficativo do número de praticantes de actividades físicas, bem como o número 

de instalações desportivas nos últimos anos, continuam a estar presentes os 

inúmeros problemas, desde a falta de condições de segurança até à falta de 

higiene, que se reflectem negativamente na qualidade global dos serviços 

prestados. (Landeira, 2004)       

 Existe a necessidade em apostar fortemente na qualidade e conforto das 

mesmas, bem como na qualidade dos profissionais que nela desempenham 



Introdução 

5 

tarefas. Esta qualidade deverá ser exigida desde a concepção, construção e 

actualização do espaço físico.      

 Analisando a literatura existente facilmente percebemos a escassez de 

material de apoio e de consulta relativamente a este tema, que permitam fazer 

uma avaliação objectiva, uma normalização e sistematização este tipo de 

indicadores. Assim a razão deste estudo prende-se com a necessidade de 

avaliar os parâmetros de qualidade e conforto desportivo e a sua utilização nos 

Pavilhões desportivos, de acordo as determinações inerentes a estes espaços, 

dada a sua utilização e importância actual no contexto desportivo.

 Pretendemos de uma forma não invasiva, saber se os pavilhões 

desportivos foram construídos tendo em conta estes parâmetros, e se os 

gestores ou responsáveis pelos mesmos, mesmo após a sua construção não 

negligenciam estes indicadores. Para a efectivação deste estudo, foram 

avaliados sete pavilhões na zona metropolitana do Porto, tendo com critério 

pavilhões com uma dimensão média e com uma construção relativamente 

recente. O facto desta amostra estar confinada à zona norte de Portugal, não 

impede que pensamos que este estudo relate e constate uma realidade 

inerente a muitos pavilhões existentes no país inteiro. Esta análise permitirá 

aos responsáveis por estes espaços públicos a criação de medidas no sentido 

de assegurar uma qualidade a vários níveis, na medida em que se apresentará 

as limitações e deficiências da instalação analisada.    

 O estudo em pavilhões desportivos justifica-se pelo facto de serem 

locais de prática desportivas muito importantes no nosso país, não só pela 

quantidade de pessoas que utilizam ou simplesmente passam por eles, mas 

também porque um planeamento correcto permite oferecer serviços de 

qualidade que servirão em ultima instância para o interesse do país. É também 

importante referir que o controlo e normalização de alguns destes indicadores 

são uma questão de manutenção da saúde pública e das condições ideais para 

a prática desportiva. 



 

 

 
  

REVISÃO DA 
LITERATURA 
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1. REVISÃO DA LITERATURA 
 
1.1.CONCEITO DE DESPORTO 

Estabelecer um conceito de deporto é porventura uma das tarefas mais 

difíceis, quando se reportamos nesta área. Assumir, negar ou contrapor 

distintas visões para se chegar a uma que seja aquela da qual nos apropriamos 

para entender o conceito parece um desafio bastante difícil de atingir. 

 Neste sentido para além do exercício físico do espectáculo ou do que o 

senso comum denomina como desporto, existem autores como Bento (Bento, 

1993; Costa, 1993,Garcia, 2005) que discutem de um forma mais ampla e 

aprofundada, partindo de vários referenciais como o filosófico, o histórico, e o 

antropológico, até concluir que não se pode o desporto sem ter em conta o 

homem, e vice-versa.        

 Garcia (2004) afirma que “desporto é tudo aquilo que em cada momento 

se considera ser desporto”. Onde nesta definição apresenta o sentido humano 

que é dado ás diferentes manifestações. O autor diz que o desporto vive 

mesmo drama da temporalidade ou da dinâmica incutida pelo tempo.  

 Outra definição é dada por Coubertain no seu livro “Pédagogogie 

Sportive” (cit. por Sérgio, 2007) definindo desporto como “ o culto voluntário e 

habitual do exercício muscular intenso, motivado pelo desejo de progresso e 

não temendo ir até ao risco e donde emergem emergem cinco noções: 

iniciativa, perseverança, intensidade, busca da perfeição e desprezo pelo 

perigo eventual”.         

 De acordo com Sobral (1980), o desporto é definido como “actividade 

física, busca do prazer, impulso lúdico e procura constante da superação sobre 

si e sobre os outros”. O desporto ainda é uma prática organizada do ponto de 

vista regulamentar, um espaço separado do real por uma legislação precisa 

que define o território onde se exerce o acto desportivo e estabelece os limites 

a observar pelos praticantes desse exercício nas relações que entre si 

constituem.          

 Para Feio (1989) a definição de desporto perpassa sobre a concepção 

de desporto que se conhece: o agon – competição, superação até aos limites 
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da capacidade individual, perfectabilidade gestual, prazer que suporta o 

sacrifício, gosto pelo esforço, diálogo entre a consciência da capacidade 

própria e o sonho, (o imaginário). Numa perspectiva semelhante, Araújo (1989) 

refere que o desporto é fundamentalmente o exercício físico, inteligente e 

continuo que através do aumento da resistência e da harmonia do corpo, visa a 

sua perfeição, o que é uma resposta a uma das reivindicações do corpo, que 

consiste na sua vontade de expansão ou de desenvolvimento.   

 Pires (2007) através de uma síntese de vários autores afirma salienta 

que o desporto é uma actividade humana composta por cinco elementos: jogo, 

movimento, agonística, instituição e projecto. Elementos que se constituem 

para determinar uma melhor definição do desporto. Caracterizado como 

modelo pentadimensional de geometria variável, onde essas cinco 

componentes são desmembradas da seguinte forma: 

-Componentes lúdicas (jogo) – competição, sorte e ordem. 

-Componentes agonísticas – agressividade, tensão, frustração, super-

compensação, etc. 

-Componentes dos movimentos – força, velocidade, resistência, flexibilidade, 

etc. 

-Componentes institucionais – memórias, sistema de valores, compromissos, 

etc. 

-Componentes do projecto – contexto, os objectivos, as estratégias, os 

programas, os recursos humanos.      

 Se procedermos a uma análise cuidada deste modelo, percebemos que 

tais componentes se encontram presentes num conceito mais recente, definido 

na Carta Europeia do Desporto que no seu artigo 2º que define desporto da 

seguinte forma: “todas as formas de actividade física que através de uma 

participação organizada ou não, tem por objectivo a expressão ou o 

melhoramento da condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações 

sociais ou a obtenção na competição a todos os níveis”. 
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1.2.CONCEITO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS  

O termo “Instalação Desportiva” tem diferentes significados e várias 

interpretações, sendo empregue de formas muito diversas.  

 Sarmento (2001) na Carta Desportiva Municipal do Porto considerou 

uma instalação desportiva como uma área artificial, previamente preparada, na 

qual se pode desenvolver um ou mais tipos de actividade desportiva formal. 

  Para Pires (1989) as Instalações Desportivas são um conjunto de infra-

estruturas desportivas construídas para a sua prática, as quais incluem 

instalações de apoio e locais específicos para espectadores, assim como 

espaços naturais continuamente utilizados pelas populações, desde que 

possuam as mínimas estruturas de apoio.     

 Para Cunha (2007) as instalações identificam, no espaço urbano, os 

locais específicos de práticas desportivas realizadas em espaços delimitados. 

Elas localizam um tipo de actividades desportivas que se desenvolvem num 

determinado território e que de acordo com a função que desempenham e pela 

utilização que as comunidades lhes conferem, assumindo-se cada vez mais 

como um espaço próprio dentro das cidades e dos seus espaços de influência. 

Para este autor, uma instalação desportiva integra as características da prática 

desportiva normalmente originada ou originária de espaços naturais, dentro de 

um espaço artificial e com uma linguagem codificada.   

 A função de uma instalação desportiva passa assim por oferecer de uma 

forma continuada a oportunidade de realização de uma pratica desportiva num 

determinado lugar e onde está presente um processo de estandardização, 

codificação e regulamentação, através do qual se tipificam os gestos motores 

da modalidade em causa. (Cunha, 2007).      

 Este autor resume as diferentes tipologias de instalações desportivas da 

seguinte forma: 
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Denominação  Tipologia Edificado Características 

 
 

R
ec

re
at

iv
as

 

 

1.Pátios Desportivos 

2.Espaços elementares de jogo 

desportivo 

3.Espaços urbanos para patins e 

bicicletas de recreio. 

4.Espaços de Animação Desportiva 

informal (turísticos e outros). 

5.Espaços de dimensões não 

normalizadas, para iniciação aos 

pequenos jogos desportivos, espaços 

de aprendizagem e recreio. 

6.Piscinas cobertas e ao ar livre. 

 

 

F
or

m
at

iv
as

 

1.Grandes campos de jogos para 

futebol. Râguebi e hóquei em campo 

2.Pistas de Atletismo 

regulamentares. 

3.Salas de Desporto e pavilhões 

polivalentes 

4.Instalaçoes normalizadas de 

pequenos jogos desportivos, campos 

de ténis e ringues de patinagem ao ar 

livre. 

5.Piscinas de Aprendizagem, 

piscinas desportivas e piscinas 

polivalentes, ao ar livre ou cobertas. 

Características: 

Educação 

desportiva de base 

1.Polivalencia da 

utilização. 

2.Elevado grau de 

adaptação e 

integração no 

ensino e na 

formação 

desportiva no 

quadro do 

associativismo. 

Instalações 

de Base 

Recreativa 
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Instalações 

Desportivas 

Especializa-

das ou 

monodiscipli

nares. 

 

1.Salas de Desporto apetrechadas 

exclusivamente a uma modalidade. 

2.Instalaçoes de tiro com armas de 

fogo. 

3.Instalaçoes de tiro com arco. 

4.Campos de Golfe. 

5.Pistas de ciclismo. 

6.Picadeiros, campos de equitação e 

pistas hípicas de obstáculos. 

7.Instalaçoes para desporto 

motorizados. 

8.Pistas de remo, pistas de 

canoagem, e outras instalações para 

desportos náuticos. 

 

Instalações 

Especiais 

para o 

espectáculo 

desportivo 

 

1.Estádios integrando campos de 

grandes jogos e pistas de atletismo. 

2.Hipódromos. 

3.Velódromos. 

4.Autódromos, Motódromos e 

kartódromos. 

5.Estádios aquáticos, complexos de 

piscinas para competição. 

6.Estádios náuticos e instalações de 

remo ou canoagem. 

7.Expressiva 

capacidade para 

receber público e 

meios de 

comunicação 

social. 

8.Usos associados 

a altos níveis de 

prestação 

desportiva. 

9.Alta 

incorporação de 

recursos materiais 



Revisão da Literatura 
 

12 

Quadro nº1  – Resumo da Tipologia de Instalações Desportivas (adaptado de Cunha, L. (2007). Os 

Espaços do Desporto. Uma gestão para o Desenvolvimento Humano.) 

De acordo com o decreto de lei º317/97 de 25 Novembro que estabelece 

o regime de instalação e funcionamento das instalações desportivas de uso 

publico, estabelece no seu artigo 2 que: são instalações desportivas os 

espaços de acesso publico organizados para a prática de actividades 

desportivas, constituídos por espaços naturais adaptados ou por espaços 

artificiais ou edificados, incluindo as áreas de serviços anexos e 

complementares podendo ser organizados em: 

1.Instalaçoes Desportivas de Base: recreativas; formativas. 

2.Instalaçoes Desportivas Especializadas ou monodisciplinares. 

3.Instalaçoes Especiais para o Espectáculo Desportivo. 

Por seu lado, a Carta das Instalações Desportiva (1988) considera que 

uma instalação desportiva é todo o recinto ou conjunto de recintos com anexos 

funcionais (vestiários, balneários, arrecadações, etc.) de um único tipo. Estas 

são classificadas em relação a quatro variáveis: tipo, Sector, Cobertura e 

Modalidade. 

 e tecnológicos.  

Espaços 

naturais de 

Recreio e 

desporto N
ão

 r
eg

ul
a 

 Locais com 

condições naturais 

para a realização 

de certas 

Actividades 

recreativas e 

desportivas sem 

que se imponha a 

sua especial 

adaptação. 
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- Grandes Campos: instalações de ar livre que se destinam à prática de 

modalidades como o futebol, Hóquei e Rugby. Apresentam dimensões 

superiores a 90x45m e os pisos podem ser relvados naturais ou 

artificiais (de areia ou de água) ou pelados. 

- Pequenos Campos: Instalações de ar livre que se destinam à prática 

do Andebol, Basquetebol, Patinagem, Ténis e Futebol de salão ou 

Futsal, com dimensões que rondam os 40x20m e pisos muito 

diversificados. 

- Salas de Desporto: Instalações cobertas para a prática de diversas 

modalidades, com dimensões idênticas ás dos pequenos campos. 

- Pavilhões: Multiusos, polivalentes ou monodisciplinares. 

- Pistas de Atletismo 

- Piscinas: descobertas, cobertas, de competição, de formação, de lazer 

ou multifuncionais. 

- Especiais: Kartódromo, circuito F1,campos de golfe, campos de tiro, 

pista de ciclismo. 

No âmbito das instalações desportivas, o conceito sala faz referência de 

maneira genérica, a todos os espaços cobertos e fechados que podem ser 

utilizados para o desenvolvimento de diferentes actividades físicas e 

desportivas. Dentro destas podemos distinguir dois tipos: as salas de desporto, 

que serão todas as salas que além de permitir prática de actividades 

desportivas de grupos e individuais, permitem também a pratica de algumas 

modalidades desportivas; e os pavilhões desportivos que devido ás suas 

dimensões permitem a prática de outras modalidades que as salas não 

permitem, e para além disso permitem acolher certas competições devidos ao 

numero de espectadores que podem receber.     

 Os pavilhões podem ainda ser classificados da seguinte forma: os 

monodisciplinares, que são especialmente vocacionados para o ensino e treino 

de uma modalidade desportiva; os polivalentes que possuem características 
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para alternadamente ou em simultâneo possibilitarem a prática de diversas 

modalidades desportivas, quer para o espectáculo desportivo e outras formas 

de práticas desportivas; os multiusos, destinados para grandes espectáculos 

desportivos e não desportivos. O que individualiza uma estrutura deste tipo é 

um conjunto de indicadores técnicos que assim os classifica ou não para este 

ou aquele tipo de evento: 

-Áreas disponíveis 

-Tipos de piso 

-Pé direito 

-Iluminação 

-Climatização 

-Condições acústicas 

-Capacidade e perfis das bancadas 

-Número e tipo de salas de apoio 

-Controlo de entradas 

-Segurança 

-Balneários 

-Acessos à nave central 

-Meios informáticos 

-Estúdios vídeo e áudio 

 

1.3.CONCEITO E IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE NO CONTEXTO  

DESPORTIVO 

Na nossa vivência diária, e sobretudo nas duas últimas décadas, o termo 

qualidade é cada vez mais frequente no nosso vocabulário: fala-se hoje muito 

em qualidade de um produto, qualidade de um serviço, qualidade de ensino, 

qualidade de vida, etc. Cada vez mais as pessoas utilizam como referencia 

infra-estruturas sociais como cinema, teatro, bibliotecas, pavilhões desportivos, 

piscinas e até o próprio conforto do lar, sobretudo devido à crescente exigência 

própria de pessoas mais informadas e com um espírito critico mais 

desenvolvido.         
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 Nos dias de hoje a qualidade nos serviços desportivos é uma exigência 

constante, influenciando decisivamente não só a valorização dos mesmos mas 

também os resultados da sua exploração, quer seja ela económica, social ou 

desportiva. È essencial concentrar as nossas atenções neste conceito, 

explorando-o de forma a compreendê-lo melhor.    

 O conceito de qualidade evoluiu da orientação do produto para uma 

vertente direccionada essencialmente para o consumidor.  

 Entendia-se qualidade como o grau no qual um produto ou serviço se 

ajusta a um conjunto de especificações pré-determinadas relacionadas com as 

características que determina o seu valor. Contrariamente a este conceito, 

devido em grande parte ao ambiente próprio onde as organizações desportivas 

operam, entende-se hoje que a qualidade nos serviços desportivos passa 

essencialmente pelo grau de satisfação de um cliente em relação aos serviços 

prestados. (Correia et al, 2000)        

 Pires e Santos (1996) definem qualidade de um produto ou serviço como 

o conjunto de atributos tangíveis e intangíveis associados a este produto ou 

serviço que permitam satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes a 

que se destinam. Assim a qualidade é definida pelos clientes através de 

critérios que eles próprios estabelecem e de processos, objectivos ou não, que 

adoptam. Diferentes grupos de clientes podem defini-la e entende-la de uma 

forma diferente. Estes autores defendem também que por seu lado um produto 

ou serviço considerado de boa qualidade pelo fornecedor pode não satisfazer 

um determinado grupo específico de clientes.     

 Segundo Cruz e Carvalho (1994) qualidade é a conformidade em 

relação a especificações e parâmetros definidos. Conhecidos por todos na 

empresa e estabelecidos pelo cliente, em permanente revisão para que se 

encontrem e cada momento dinamicamente ajustados às suas reais 

necessidades         

 Para Teruelo (2002) a qualidade pode ser entendida como o conjunto de 

propriedades de um serviço que o torna capaz de satisfazer as necessidades 

estabelecidas e explicitas ou ainda, a diferença entre as expectativas criadas e 

as prestações percebidas.       
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 Noutra perspectiva a APCER (Associação Portuguesa de Certificação) 

define qualidade através da norma ISSO 8402, como o conjunto de 

características de uma entidade (processo, produto, organização/sistema/ 

pessoa, ou qualquer das suas combinações) que lhe conferem aptidão para 

satisfazer necessidades explícitas ou implícitas. É fundamental que as 

instituições desportivas, através dos seus gestores, adoptem uma política de 

gestão da qualidade sob pena de ficarem irremediavelmente fora do mercado. 

  Cunha (2007) define a gestão da qualidade como um processo de 

identificação de procedimentos, de respectiva padronização que é aplicado 

através do estudo de cada operação que é desenvolvida no funcionamento de 

uma instituição. Este tipo de gestão aplica-se a pessoas, processo, produtos, 

materiais e espaços e a tudo mais que possa ser directa ou indirectamente alvo 

de um processo de gestão. Segundo o mesmo autor passa por definir padrões 

a todos os níveis, desde a entrada dos recursos necessários à realização de 

um processo até à elaboração do produto e respectiva colocação no mercado. 

A gestão da qualidade implica a aplicação de algumas normas que podem ser 

sintetizadas através de 8 princípios: (Cunha, 2007)   

 1.Focalização no cliente (utilizador) – as organizações existem em 

função dos seus utilizadores pelo que se devem orientar-se nos seus esforços 

de organização para as necessidades ou expectativas actuais e futuras dos 

seus clientes.        

 2.Liderança – os líderes para além de definição de objectivos, devem 

criar um clima necessário e favorável para o cumprimento das normas.  

 3.Envolvimento das pessoas – o empenhamento e sentimento das 

pessoas leva a benefícios para a organização.   

 4.Abordagem por processos – os resultados são atingidos mais 

facilmente quando se desenham processos relativo ás actividades a realizar e 

recursos a utilizar.          

  5.Abrodagem ao sistema de gestão – a gestão dos processos da 

organização deve ser efectuada de modo sistémico e inter-relacionado para 

que os objectivos sejam atingidos de modo eficiente.    

 6.Melhoria contínua – a organização deve empenhar-se em melhorar 
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continuamente os seus processos de funcionamento.   

 7.Aboradagem de factos – os factos são relatados e assinalados através 

de dados e informações. As decisões são tomadas a partir da análise destes 

dados.         

 8.Relações mutuamente benéficas para com os fornecedores – boas 

relações produzem mais valor para ambos os intervenientes.  

 Ao nível da gestão das instalações desportivas, a gestão da qualidade 

só agora começou a ser implementada. Existe no entanto um aumento de 

normativas, que regula não só o planeamento, mas também a sua entrada em 

funcionamento e respectiva gestão, contribuindo para um padrão de exigência 

cada vez mais elevado. (Cunha, 2007)      

 Isto tem-se verificado sobretudo ao nível de piscinas e parques 

aquáticos, tal como ao nível dos parques infantis, focando sobretudo 

especificações técnicas de segurança. O aumento do risco das práticas 

desportivas, os níveis crescentes de exigências dos utilizadores e a crescente 

incorporação tecnológica nas instalações, obriga à definição de padrões de 

qualidade cada vez mais elevados e à necessidade da constituição de 

processos elaboração e certificação dos processos. (Cunha, 2007)  

 No que diz respeito aos modelos de abordagem da qualidade nas 

instalações desportivas alguns autores afirmam que podem ser agrupados em 

diferentes categorias e por várias dimensões: Howat et al (cit. por Correia e 

Pedragosa, 2006) apresentaram o CERM – CSQ – Centre For Environment 

And Recreation Management – Customer Service Quality, escala que pretende 

medir quatro dimensões dos serviços desportivos e de lazer. As dimensões 

incluídas são:        

 a)Serviços centrais, incluindo programa de informação, extensão das 

actividades, conforto das instalações, valor do dinheiro, qualidade do 

equipamento;        

 b)Qualidade do Staff, incluindo staff responsável, conhecimento do staff 

e funcionários;        

 c)Instalações gerais, incluindo segurança do parque e limpeza das 

instalações;         
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 d)Serviços secundários, incluindo bar e restaurante e serviço de apoio a 

crianças.          

 Para Parasuraman et al (cit. por Correia e Pedragosa, 2006) a questão 

da qualidade do serviço tem necessariamente de ser analisada numa 

perspectiva multidimensional onde as dimensões sistematizadas possuem o 

seguinte significado: 

i)a tangibilidade que caracteriza a aparência dos elementos físicos e 

humanos;           

ii)a fiabilidade traduz a capacidade da empresa prestar um serviço de 

forma digna e cuidada; 

iii)a capacidade de resposta e disponibilidade da organização para 

ajudar os clientes a prestar um serviço rápido; 

iv)confiança e segurança dão indicação sobre o conhecimento e cortesia 

dos empregados, bem como da sua capacidade para criar segurança e 

confiança; 

v)empatia exprime o cuidado e a atenção individual fornecida ao cliente. 

 Estas cinco dimensões resultaram segundo os autores, da investigação 

de “foucus groups”, que concluíram ser as utilizadas pelos consumidores na 

avaliação da qualidade do serviço, independentemente do tipo de serviço em 

questão. Para medir a qualidade de serviço criaram então a ferramenta 

SERVQUAL (service quality) que consiste em duas secções compostas de 22 

itens que registam as expectativas e as percepções dos clientes num 

determinado serviço. Os 44 itens agrupam-se em cinco dimensões, 

tangibilidade, confiabilidade, atendimento, segurança e empatia. As dimensões 

fornecem o esqueleto subjacente à qualidade do serviço, assim como, são 

baseadas na ideia de que a decisão da qualidade resulta da diferença entre as 

expectativas e percepções do consumidor.      

 Apesar do SERVQUAL ser o instrumento mais importante e mais 

referenciado na literatura, é criticado nalgumas questões tais como o número e 

tipo de dimensões utilizadas e na aplicação dessas mesmas dimensões.  
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 Em suma parece-nos essencial apostar na qualidade de forma a reduzir 

os custos e aumentar a competitividade no mercado. È importante não só a ter 

em atenção a qualidade de prestação de serviços (parâmetros intangíveis), 

mas também apostar na qualidade dos parâmetros tangíveis, isto porque o 

elevado número de pavilhões nem sempre corresponde a uma melhoria na 

qualidade e conforto desportivo, nem na qualidade dos serviços prestados aos 

utentes.  

1.4.DEFINIÇÃO E ANÁLISE DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE  E 

CONFORTO DESPORTIVO EM PAVILHÕES DESPORTIVOS 

A exigência da sociedade actual está cada vez maior e como tal as 

pessoas reclamam sensações se bem-estar e conforto quando praticam 

desporto, como se estivessem no ambiente de suas casas. Apesar dos 

aspectos intangíveis serem bastantes importantes para se oferecer qualidade 

na prestação de serviços, existem aspectos tangíveis que se não forem logo 

calculados poderão vir a colocar em causa a qualidade e o conforto ambiental 

dos clientes. Além disto, não ter em conta o controlo e manutenção dos valores 

desses parâmetros poderá resultar muitas vezes em custos adicionais, o que 

poderá porventura trazer entraves ao correcto funcionamento do pavilhão 

desportivo. É neste sentido que o profissional de desporto assume uma 

importância elevada no auxílio a arquitectos e engenheiros na concepção, 

planeamento e gestão de construção de instalações desportivas, bem como na 

manutenção dos níveis das mesmas.       

 A qualidade e o conforto remetem para outro conceito intimamente 

ligado a estes que é o conforto desportivo.     

 Para Cunha (2007) “o conforto é uma medida equilibrada que revela o 

ajustamentos das condições de realização às necessidades da prática e do 

praticante desportivo cujo efeitos resultam a vários níveis, quer através de 

melhores prestações desportivas, de melhor mobilização e adesão às práticas 

correspondentes, quer inclusivamente à origem de sensações desportivas, 

reforçadas em imagens mentais construídas pelos praticantes ou utilizadores 

dos espaços da instalação desportiva, que os impelem ao retorno e 



Revisão da Literatura 
 

20 

correspondente reutilização futura”. Segundo o mesmo autor o conforto 

desportivo deve ser considerado como uma medida e avaliada segundo 

critérios qualitativos.        

 Para este o conforto caracteriza-se pelo cumprimento das seguintes 

características: 

1) Adequação do espaço e do respectivo apetrechamento à prática 

desportiva. 

2) Não ser um factor de agressão física aos praticantes ou a outro nível, 

nomeadamente factor de risco para a sua integridade física, a saúde 

e a sua segurança. 

3) Ser capaz de provocar sensações positivas (de prazer e de 

autoconfiança) e de reforço volitivo, de forma a desencadear no 

utilizador a vontade de voltar a usufruir da instalação e de nela 

realizar essa ou outra prática desportiva. 

4) Permitir o desenrolar das acções relativas à prática desportiva e a 

todas as outras práticas complementares, nomeadamente o 

espectáculo desportivo, a festa do desporto e todas as outras 

actividades que as suportam. 

5) Permitir a realização das acções necessárias com o correspondente 

desafogo. 

1.5. OS ELEMENTOS DO CONFORTO DESPORTIVO 

Para Cunha (2007) os elementos do conforto desportivo são 

componentes, constituintes ou critérios de organização ou de codificação dos 

materiais, dos espaços e dos tempos, e prendem-se com a respectiva 

aplicação à funcionalidade requerida para as acções. Além de serem vários e 

estarem organizados sob o ponto de vista de utilização ou valoração que 

estamos a realizar, eles permitem uma focalização dos gestos nas actividades 

a realizar garantindo um reforço dos estímulos de retorno e a criação de 
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imagens positivas e sensações positivas. Podemos organizá-los da seguinte 

forma: 

1.Estéticos – incidem sobre a forma, a cor o significado simbólico, os 

valores que estão associados quer à instalação quer às diferentes partes que a 

compõem. Incluem-se a textura dos materiais e o apetrechamento desportivo. 

2.Funcionais – incidem sobre os recursos (espaços, tempos e recursos) 

submetidos à lógica das exigências na realização das actividades: 

-a previsão dos espaços, a adaptação das suas características e 

respectiva codificação; 

-os materiais e apetrechos previstos e a correspondente disposição para 

as acções a desencadear; 

-os recursos humanos recrutados e formados especificamente para as 

funções a desempenhar; 

-as rotinas constituídas, os tempos reservados; 

-os processo de regulação que discriminam os comportamentos 

adequados aos espaços e à utilização dos apetrechos estabelecidos. 

3.Higiene – permitem uma garantia por parte dos utilizadores a dois 

níveis: 

-Apetência imediata para a utilização dos espaços e dos apetrechos 

em estado de disponibilidade. 

-garantia de ausência de doenças ou contaminações adquiridas no 

contacto com os espaços e os apetrechos existentes nas instalações 

desportivas. 

-garantias ao nível de segurança, dado que a falta de higiene leva ao 

desconforto ou desadequação dos materiais e das superfícies de 

utilização ás solicitações que se lhes exigem. 
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4.Segurança – incidem sobre os espaços próprios, os sistemas 

elaborados e os processos ou rotinas constituídos que salvaguardam a 

integridade das pessoas, a estabilidades dos espaços, e a continuidade 

dos bens materiais e apetrechos. Materializam-se através de normas, 

regulamentos, protocolos, manuais de procedimentos e 

comportamento. 

5.Desafogo – possibilita a adequação diferenciada do espaço. Permite 

a identificação das vocações principais e complementares ou de outro 

tipo para os espaços e instalações desportivas. 

6.Reserva – espaços cuja função não está ainda definida e que 

permitem funções complementares múltiplas ocasionais, permitem um 

certo desafogo, bem como a possibilidade de virem a ser utilizados no 

futuro. 

1.6.TIPOS DE CONFORTO DESPORTIVO 

1.6.1.CONFORTO DESPORTIVO GERAL 

Relativamente ao caso de instalações desportivas o conforto geral 

manifesta-se com a existência de uma harmonia, onde decorrem várias acções 

e processos com o maior equilíbrio possível. Este indicia uma predisposição do 

espaço para uma utilização proveitosa e agradável. Podemos definir um 

conjunto de indicadores que serão nos revelarão um conjunto de informações 

sobre o nível de oferta de apetrechamento disponíveis para as actividades e 

também sobre a qualidade de serviço que pode ser esperada para a respectiva 

realização. Permitem-nos recolher dados sobre informações que traduzam 

boas condições ambientais a vários níveis (Cunha, 2007): 

1.higiene  – nº de intervenções por dia/semana – o utilizador é informado 

da pressão de utilização da rotina de limpeza. Esta informação é 

disponibilizada através de quadros de ocorrência de tarefas de limpeza. 

2.Segurança – diz respeito à informação sobre o meio envolvente, como 

acidentes ocorridos na instalação; facilidade de acesso a mecanismos de 



Revisão da Literatura 
 

23 

guarda de valores individuais; número de funcionários destinados à segurança; 

sobre os pontos de socorro, saídas de emergência, etc. 

3.Arrumação – informação sobre localização correcta dos apetrechos, 

números de referência, etc. é efectivado através do regulamento. 

4.Desafogo espacial – informação relativa aos espaços de actividade 

principal, respectivas vizinhanças: estes dados apresentam-se em m² por 

pessoa disponíveis para cada modalidade desportiva. 

5.Desafogo tecnológico ou de equipamento – informação sobre o nº 

de equipamentos disponíveis por utilizador. 

6.Consumo ou Produtividade – informação sobre o consumo de 

recursos espaço, tempo, recursos humanos, financeiros).  

 Podemos referirmo-nos a este tipo de conforto desportivo, como aquele 

que o praticante desportivo toma contacto, quando existe proximidade com 

espaço desportivo a utilizar, e o mesmo se apercebe que este está preparado e 

nas melhores condições para o receber. 

1.6.2. O CONFORTO ACÚSTICO  

A prática desportiva em espaços fechados gera uma grande quantidade 

de ruídos que podem eventualmente gerar algumas perturbações quer nos 

usuários quer nos próprios funcionários. Na arquitectura actual há um 

predomínio da cultura do visual no desenho de espaços, onde se tem grandes 

preocupações com a estética, a iluminação, as cores e os acabamentos 

descurando muitas vezes um elemento básico do conforto como é a acústica. 

 O controlo do ruído pode gerar um aumento de conforto como a melhoria 

da comunicação no interior da instalação desportiva.    

 Segundo Cunha (2007) o conforto acústico pode ser conseguido através 

da manipulação das características de reverberação do som ou de absorção de 

ruído dos materiais que fazem parte da instalação. Assim assumimos como 

como competência do gestor desportiva a capacidade de prever na fase de 

concepção, ou durante a realização de actividades os ajustamentos 
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necessários de forma a propiciar os níveis de conforto acústico adequados à 

actividade a realizar. Para alcançarmos o conforto acústico de uma instalação 

desportiva é essencial controlar a geometria do espaço, condicionar os eu 

interior, isolar os recintos, silenciar as fontes de ruído e instalar um sistema 

sonoro adequado. (Consell Català de l’Esport, 2005)    

 O acondicionamento acústico de uma instalação consiste na definição 

das formas e acabamentos das suas superfícies internas, com o objectivo de 

alcançar as condições mais adequadas ao tio de actividade a realizar. 

Podemos enumerar alguns conselhos de construção e planeamento, no que diz 

respeito a pavilhões desportivos, que pensados à priori resultam muitas vezes 

em ganhos financeiros: (Consell Català de l’Esport, 2005)   

• Para evitar as anomalias derivadas à geometria do espaço deve-se 

evitar construir cúpulas e superfícies côncavas, uma vez que estas 

concentram as reflexões em pontos concretos. Ao invés deve-se optar 

por construir tectos convexos que favorecem a dispersão do som; 

• O volume é um dos principais favorecedores à dispersão do ruído, 

sendo aconselhável ajustar-se às dimensões mínimas exigidas pelos 

regulamentos das competições. 

• Deve-se reduzir o tempo de reverberação a valores de conforto entre 

um e dois segundos. 

• O eco flutuante é um incómodo habitual nas instalações desportivas, 

que surge devido ao contacto sucessivo de um som entre superfícies 

paralelas. Para resolver este efeito pode-se construir superfícies que 

formem um ângulo de 5 graus, ou que tenham um pequeno colapso 

entre ambas. 

• As grandes dimensões dos espaços desportivas geram elevados 

tempos de reverberação gerando excesso de ruído. A solução passa 

pela colocação de painéis de insonorização, como sejam os painéis 

de absorventes ou reflectores. Entre outras propriedades deverão ser 

porosos para permitir a entrada do som e a sua dissipação sob a 

forma de calor.  
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• È conveniente situar as instalações técnicas fora do espaço 

desportivo, devido à quantidade elevada de ruído que produzem. 

• È igualmente aconselhável limitar a velocidade dos fluidos 

dimensionando suficientemente as condutas, quer sejam de água ou 

de ar. 

Em termos legislativos, e entre outros, podemos destacar o decreto 

regulamentar nº9/92 de 28 de Abril que determina os factores de exposição dos 

trabalhadores ao ruído, definindo os seus limites. Inclui-se no mesmo uma lista 

indicativa de medidas a tomar para a redução dos riscos ligados à exposição 

dos trabalhadores ao ruído durante o trabalho. Existe também o decreto de lei 

129/2002 de 11 de Maio que regula os requisitos acústicos dos edifícios, que 

contém um artigo em especial (artigo 9) para os edifícios desportivos  

 No que diz respeito, aos valores a partir dos quais se considera que a 

exposição ao ruído poderá ser prejudicial, a literatura aponta para valores 

superiores a 85 decibéis. A exposição prolongada e contínua acima deste valor 

provoca danos no ouvido e organismos das pessoas a vários níveis. 

1.6.3.CONFORTO VISUAL E LUMINOSO 

Os pavilhões desportivos devem dispor de boas condições de 

iluminação natural e artificial, de modo a evitar a fadiga visual dos usuários, 

originada pela inadequação do nível de iluminação, quer pela ultrapassagem 

dos limites de tolerância visual e luminosidade que podem provocar 

encadeamento, quer ainda pela instabilidade e má qualidade da luz. (Barreira, 

2003)           

 Cunha (2007) diz-nos que o conforto visual é traduzido pela existência 

de condições adequadas no ambiente ao exercício de uma faculdade que é, a 

capacidade de ver com ausência de interferências. Partindo desta definição 

podemos perceber que a forma dos edifícios deve ser pensada na fase de 

concepção de forma a permitir clareza ao nível da capacidade visual, mas 

também a existência de jogos de luz e de sombra, de claro e de escuro, de 

forma a criar estímulos diferenciados e ritmados que impõe a esses espaços 

vivências marcantes do ponto de vista das emoções e das sensações. Sendo 



Revisão da Literatura 
 

26 

assim, o conforto visual pode ser perspectivado na óptica do praticante ou do 

espectador a dois níveis: a existência de boa visibilidade no interior do recinto 

de jogo – ponto de vista do praticante; a existência de uma boa visibilidade 

para o interior do recinto de jogo, a partir do seu exterior – do ponto de vista do 

espectador. (Cunha, 2007)       

 Além destes aspectos, o conforto visual depende também de uma 

adequação dos níveis de luminosidade ás necessidades de realização das 

actividades e da direccionalidade dos focos de luz e respectiva intensidade. 

 Um dos grandes problemas que encontramos nas instalações 

desportivas tem a ver com ao facto da sua orientação dos seus recintos de 

jogo, nomeadamente devido aos problemas dos encadeamentos. Esta situação 

deverá ser pensada de acordo com horas de maior utilização diária. No caso 

dos pavilhões, e uma vez que são recintos cobertos, a questão não se coloca 

neste termos, mas sim no posicionamento das janelas, que são as principais 

fontes de entrada de luz natural. A orientação dos campos no interior dos 

pavilhões desportivos devem ter em conta que a entrada de luz solar tem 

incidência diferenciada consoante a estação do ano e a localização geográfica, 

mas a sua capacidade de penetração nas janelas viradas para sul é mais 

intensa. (Cunha, 2007)         

 O problema do encadeamento não se relaciona apenas com a luz 

natural, uma vez que pode ser provocado pela luz artificial, no caso de 

projectores ficarem colocados incorrectamente. Esta situação é extremamente 

importante uma vez que poderá influenciar a verdade desportiva e o normal 

funcionamento de uma actividade. Quando falamos no conjunto de 

características de luminosidade, de natureza artificial, requeridas para uma 

determinada actividade ou acções estamos a referirmo-nos ao conforto 

luminoso. (Cunha, 2007)        

 De acordo com a IAKS (cit. por Barreira, 2003) os princípios que se 

devem ter em conta numa instalação de iluminação artificial são: excelente 

percepção dos objectos móveis; efeito do brilho e dos reflexos reduzidos ao 

mínimo; boa iluminação de cores; atmosfera geral e agradável; os aparelhos de 

iluminação deverão ser em materiais adequados, que resistam a a choque e 
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impactos, deve ser possível ajustar o nível de luz necessário de acordo com as 

actividades a realizar. A iluminação dos corredores e passagens, assim comos 

os locais de anexos para funcionários e utentes, deverá estar de acordo com a 

legislação e recomendações em vigor para edifícios públicos quando existam. 

 Relativamente aos indicadores de Conforto luminoso, o LNEC (cit. por 

Barreira, 2003) refere que a iluminação natural deverá ser moderada e 

equilibrada, devendo atingir níveis que satisfaçam a prática de várias 

actividades, podendo atingir valores entre 200 a 2000 lux.    

 Para o INDESP (cit. por Barreira, 2003) os requisitos de iluminação para 

salas de desporto devem ser os seguintes: iluminação natural com área entre 

os 6% e 12% da área da prática desportiva, da qual 1/3 distribuída pelo tecto; 

iluminação artificial de nível médio horizontal (a 1 metro do solo): 

-iluminação de base =200 lux 

-iluminação de serviço=300 lux 

-factor de uniformidade=0,7 

-iluminação de emergência regulamentar 

 A Langon&Wilson cit. pelo mesmo autor refere que se deve utilizar uma 

fonte de luz “quentes” de forma a que os utentes tenham boa aparência e não 

pareçam “desmaiados ou mortos”, aconselhando a utilizar clarabóias e luz 

natural. Para esta empresa os requisitos de iluminação a ter em conta são: 

-áreas de fitness=807 a 860 lux; 

-estúdios=268 a 807 lux; 

-Chuveiros=538 lux; 

-escritórios=1076 lux; 

Relativamente ás determinações legais existentes, podemos referir o 

decreto regulamentar nº10/2001 de 7 de Junho, que diz respeito às condições 

técnicas e de segurança dos estádios, abordando a questão da implantação, 
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referindo o único referencial relativo ao conforto visual e especificando 

condições diversas de iluminação de diferentes espaços. Neste aspecto as 

piscinas são regidas através da legislação específica – a directiva CNQ 23/93, 

que estabelece um conjunto de requisitos de iluminação. 

1.6.4.CONFORTO TÉRMICO 

As condições térmicas ambientais influenciam frequentemente o esforço 

físico. Fazer exercício com elevadas ou baixas temperaturas impõe uma 

pesada carga sobre os mecanismos que regulam a temperatura corporal. 

  Durante o esforço físico a temperatura corporal aumenta devido à 

produção de calor, provocando uma resposta orgânica que se traduz na perda 

de líquidos através a da sudação e perda de outros líquidos. A partir do 

momento que o organismo não consegue suportar a diferença entre a 

temperatura corporal e a temperatura ambiente, começa a existir uma agressão 

externa ao organismo humano. A continuação do esforço físico pressupõe uma 

alteração forçada ao nível da intensidade relativa podendo chagar ao ponto de 

colocar a integridade física em risco.       

 Podemos definir conforto térmico pela adequação das condições de 

temperatura exterior ao tipo de esforço que está a ser desenvolvido. (Cunha, 

2007)           

 É necessário definir condições térmicas para os pavilhões desportivos, 

pois as pessoas aspiram por melhores condições de salubridade de higiene e 

conforto. Tal tem a a a ver com o consumo actual e potencial da energia para o 

conforto térmico (aquecimento e arrefecimento) e para o conforto visual 

(iluminação), bem como a qualidade de construção. As variações do clima 

correspondem ás principais alterações no conforto térmico. Nas instalações 

cobertas estas variações são mais fáceis de controlar do que em instalações 

ao ar livre.         

 Segundo o LNEC (1986) o estudo das exigências do conforto térmico 

passará pela fixação das temperaturas limites (máxima e mínima), que se 

devem exigir, tendo em vista a compatibilização de diferentes interesses. 
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 Para o IND (1997) os requisitos térmicos adequados a salas de 

actividade desportiva são: 

-temperatura ambiente nas zonas de exercício -15 a 21 ºC no Inverno; 

18 ºC a 26 ºC no verão. 

-temperatura ambiente instalações de apoio – mínimo 18 ºC, máximo 26 

ºC 

A norma francesa NF 20-208 (1986) refere que toda a instalação deve 

possuir desde a sua construção, um ou mais dispositivos de regulação que 

limitem o fornecimento de calor ás necessidades correspondentes aos valores 

de temperaturas inferiores fixados pelo regulamento em vigor. Esta norma 

recomenda que todas as instalações de aquecimento deve possuir 

mecanismos de controlo que permitam o fornecimento de acordo com as três 

situações: 

1.Periodo normal de ocupação, sob o controlo do dispositivo de 

regulação 

2.paragem em período de inocupação, excluindo o período de tempo 

necessário para restabelecer a temperatura normal de ocupação, 

excepto se a segurança dos equipamentos exige a manutenção de 

uma determinada temperatura. 

3.Fornecimento pleno, necessário para restabelecer a temperatura 

normal de ocupação 

O decreto de lei nº40/90 de 6 de Fevereiro regulamenta as 

características do comportamento térmico dos edifícios, onde são definidos 

parâmetros e os índices de caracterização, as necessidades de energia, os 

coeficientes de transmissão térmica, a classe de inércia térmica dos edifícios, e 

o factor solar dos envidraçados. 

 

 



Revisão da Literatura 
 

30 

1.6.4.1. HUMIDADE RELATIVA  

Durante o exercício físico a humidade constitui uma preocupação 

importante porque a evaporação é o principal método de perda de calor. Se o 

ar está saturado de água, não é possível a produção de evaporação, mesmo 

com temperaturas mais baixas. O nosso corpo não se consegue libertar todo o 

excesso de calor quando enfrenta temperaturas elevadas e um elevado grau 

de humidade, durante o exercício prolongado, como consequência a 

temperatura do corpo pode atingir níveis críticos, podendo colocar em perigo a 

saúde. Este é um dos motivos pelo qual se torna importante controlar a 

humidade relativa nos pavilhões desportivos.      

 Wiilmore e Costill (cit. por Barreira, 2003) afirmam que o conteúdo de 

vapor de água, ou humidade, do ar desempenha uma importante função na 

perda do calor humano, especialmente por evaporação. Quando a humidade 

relativa é elevada, o ar já contem muitas moléculas de água reduzindo a sua 

capacidade para aceitar mais água. Este elevado nível de humidade relativa 

limita a evaporação do suor e a perda de calor. Quando a humidade relativa do 

ar é baixa, permite a evaporação do suor e a perda de calor.   

 Segundo a APIRAC (Associação portuguesa da Industria de refrigeração 

e ar condicionado, 2002) níveis de humidade relativa muito elevados podem 

dar origem ao crescimento e propagação de poluentes biológicos não 

saudáveis, e por outro lado níveis muito baixos podem contribuir para irritar 

membranas mucosas, tornar os olhos secos e criar desconforto nasal. 

 O ACSM (1997) recomenda que a humidade relativa nas salas de 

desporto devem ser mantidas a 60% ou menos.     

 Analisando a literatura existente, parece não haver dúvidas que os 

valores de humidade relativa do ar, mais confortáveis para a prática desportiva 

situam-se em torno de valores inferiores a 50%. Valores perto deste limite 

provocam desconforto, provocando maior desgaste nos praticantes da 

actividade desportiva. 
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1.6.5.CONFORTO PNEUMÁTICO 

Nas instalações desportivas, o consumo de ar no recinto de jogo é 

substancialmente elevado, sendo que os jogadores e os espectadores 

partilham da mesma fonte de alimentação. Assim é fundamental que o volume 

de ar de uma instalação desportiva seja suficiente para responder as 

necessidades de consumo de oxigénio tanto dos espectadores como dos 

praticantes.          

 Quando as instalações possuem uma volumetria adequada este 

problema não se coloca, mas quando a ventilação é considerada insuficiente, 

surge a necessidade de utilizar sistemas de ventilação artificial. 

1.6.5.1.VENTILAÇÃO 

A ventilação define-se como um sistema de trocas gasosas de forma a 

responder num determinado local às necessidades de consumo de ar.  

 Stephan Cramér (cit. por Barreira, 2003) presidente da APIRAC, refere 

que uma boa qualidade de ar interior é quando nos sentimos saudáveis e 

rodeados de bem-estar. Para isso é necessário contar com uma suficiente 

introdução de ar novo para o interior e um sistema de ventilação que o distribui 

por toda a instalação desportiva, um controlo rigoroso dos níveis de poluentes 

interiores e bons níveis de temperatura e humidade relativa    

 A APIRAC (2002) define “qualidade do ar interior” como uma interacção 

de mudanças constantes de factores complexos que afectam os tipos, níveis e 

importâncias dos poluentes e, ambientes interiores. Incluindo nesses factores 

de fontes de poluição ou odores: concepção manutenção e funcionamento dois 

sistemas de ventilação; condensação e humidade, bem como susceptibilidades 

e mentalidades dos utentes. Este autor refere três estratégias para controlar a 

qualidade do ar interior: gerir as fontes de poluição, quer removendo-as do 

edifício ou isolando-as das pessoas através de barreiras psicológicas, 

relacionamentos de pressão do ar, ou controlando a temporização do seu uso; 

diluir os poluentes e remove-los do edifício através da ventilação; usar filtragem 

para limpar o ar dos poluentes.       

 O LNEC (1986) considera a pureza do ar como factor bastante 
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importante para o conforto dos utentes/desportistas, referindo que a principal 

actuação reside na limitação de produção de gases com certo grau de 

toxicidades e por outro lado deve-se garantir a instalação de sistemas de 

captação e evacuação de fumos e outros gases.     

 Os espaços desportivos necessitam de constantes renovações de 

volume de ar, de forma a corresponder ás necessidades respiratórias dos 

atletas e outros utilizadores. Podemos resumir as exigências de ventilação 

propostas por algumas entidades no seguinte quadro: 

Entidades 
Renovações de ar por 

hora (N) 
Velocidade do ar (m/s) 

LNEC (1986) 1,5 Renovações de ar por 

hora – Inverno 

3 Renovações de ar por 

hora – Verão 

(para edifícios de 

iluminação artificial) 

- 

DGD (1987) Quantidades de ar não 

inferiores a 30 – 50 m³ 

- 

IND (s/d) Caudal do ar> ou = 20 

m³/hora.utente 

<ou = a 2,0 

Norma francesa 90 – 208 

(1986) 

N> ou = 1,2 ou 1,3 no 

Inverno 

 

ASHRAE (1995) 0,008 a 0,03 m³ por 

pessoa 

 

ACSM (1997) 8 a 12 renovações de ar  

 Quadro nº 2  – Quadro de Renovações de Ar (adaptado de Barreira, 2003) 

O decreto regulamentar nº34/95 de 16 de Dezembro que regulamenta as 

condições técnicas e de segurança nos recintos de espectáculos e 

divertimentos públicos, estabelece um padrão normativo relativo à ventilação 

no seu artigo 173º, mencionando uma renovação de ar mínima de 30 

m³/hora/pessoa. 
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1.6.6.CONFORTO QUINESTÉSICO 

O conforto Quinestésico diz respeito ao conjunto de sensações positivas 

que advém por via do toque e pelo contacto das diferentes partes do corpo em 

actividade com os objectos e as materiais dos quais eles são constituídos, bem 

com pelas sensações plantares resultantes do contacto com diferentes tipos de 

pisos. (Cunha, 2007)         

  A relação que se estabelece entre o contacto corporal e os diversos 

materiais acarreta consigo questões relacionadas com a segurança, pois 

podem estar em causa lesões, escorregamentos, fricções, abrasões, reacções 

químicas, queimaduras etc. Os próprios materiais podem constituir diferentes 

sensações de conforto ou desconforto de acordo com a forma de contacto com 

o mesmo.          

 O estabelecimento de indicadores relativos a este tipo de conforto será 

entendido a um nível de análise de sensações psicológicas, que não é à 

partida um dos objectivos para este estudo. 

1.6.7.CONFORTO ESTÉTICO 

A existência de harmonia na combinação e na variedade de formas, das 

cores, dos materiais e de todos os outros elementos, que fazem parte da 

linguagem estética, podem com um grande grau de subjectividade conferir este 

tipo de conforto. Torna-se muito difícil estabelecer qualquer tipo de indicadores 

ou formas de identificação estética das instalações desportivas, dado o 

carácter subjectivo desta investigação. Podemos no entanto inquirir os 

usuários, tentando perceber o que esse espaço transmite para essa pessoa. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
2.1.CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A análise experimental deste estudo contou com uma amostra de sete 

Pavilhões desportivos, sendo na maioria pavilhões municipais, situados na 

zona metropolitana da cidade do Porto.      

 Após uma pesquisa inicial, e e tendo em conta critérios como o número 

de utentes e a dimensão da instalação, seleccionou-se os seguintes: pavilhão 

municipal de Santo Tirso, pavilhão municipal de Vila do conde, pavilhão 

municipal de Póvoa de Varzim, pavilhão municipal da Maia, centro de 

Congressos de Matosinhos, nave desportiva de Espinho e multiusos de 

Gondomar.            

2.2.EQUIPAMENTOS E MÉTODOS 

O instrumento utilizado é um questionário por nós elaborado a partir de 

uma análise da literatura existente a este nível e tendo sempre em conta a 

nossa linha de investigação.       

 O Instrumento é constituído por 6 itens que por sua vez se subdividem: o 

primeiro item diz respeito à identificação da instalação desportiva e comporta 

quer os dados gerais, a caracterização do modelo de gestão, a caracterização 

dos recursos humanos e a caracterização da sua utilização; o segundo item 

pretende avaliar o conforto desportivo geral focando para isso a higiene, a 

segurança e a arrumação; os próximos itens não se subdividem e são 

respectivamente o conforto acústico, o conforto visual e luminoso, o conforto 

térmico, o conforto pneumático e finalmente um item relacionado com as 

energias renováveis.        

 Este instrumento é constituído por 51 questões, sendo quase a 

totalidade das mesmas apresentam uma primeira parte de carácter fechado e 

uma segunda parte em que se pretende uma resposta directa. 
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2.3.PROCEDIMENTOS 

O procedimento de contacto baseou-se fundamentalmente através de 

contactos telefónicos para as respectivas instalações desportivas, ás quais 

solicitámos os contactos dos gestores, de forma a estipular um encontro entre 

as duas partes. A receptividade dos responsáveis pelas instalações foi na sua 

maioria positiva, pelo que o processo se desenrolou de uma forma 

relativamente célere. Após a marcação do preenchimento com os diferentes 

gestores, durante o encontro foi explicado aos gestores a importância e objecto 

do estudo e também o modo de preenchimentos dos questionários. Esta fase 

estendeu-se através do mês de Outubro de 2008.     

 Numa segunda fase procedeu-se à análise estatística dos dados para 

compararmos posteriormente os resultados. Para isso recorremos a uma 

análise descritiva, com análise da frequência e percentagem, utilizando para 

isso o programa Microsoft Excel™. 
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3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Em concordância com o questionário aplicado apresentaremos os 

resultados de acordo com os itens avaliados, tentando sistematizá-lo de uma 

forma clara e intuitiva. A primeira parte diz respeito à informação geral da 

instalação desportiva, onde apresentamos dados relativos ao modelo de 

gestão, ao número de recursos humanos e ao tipo de utilização.  

 

3.1. INFORMAÇÃO CARACTERIZADORA DA AMOSTRA  

Quadro nº 3 – Relação entre ano de construção e cap acidade em espectadores 

 

No quadro 3 estão expostas as relações entre o ano de construção e a 

capacidade em número de espectadores relativos à amostra de pavilhões que 

utilizamos para efectuar este estudo. Quanto ao ano de construção verificamos 

que os valores oscilam entre 1994 e 2007, por seu lado a capacidade dos 

diferentes espaços oscilam entre 400 e 4000 espectadores sentados.  

 

Taxas de ocupação  com  

actividades não desportivas (%) 

Frequência (nº)  

0 – 10% 3 

10 – 50 % 1 

>50% 3 

Quadro nº 4 – Taxas de Ocupação com actividades não  desportivas  

 

No quadro 4 estão expostos as percentagens de ocupação com 

actividades não desportivas. Podemos ver que três pavilhões dedicam apenas 

até 10% das actividades desenvolvidas com eventos de carácter extra-

desportivo. No entanto três deles possuem percentagens superiores a 50% 

Nome da Instalação Ano construção Capacidade 

Pavilhão de Desportos de Vila do Conde 1994 2000 

Nave polivalente de Espinho 1995 4000 

Centro De Desportos e Congressos de Matosinhos 1997 4000 

Pavilhão Desportivo Municipal da Póvoa de Varzim  1998 400 

Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso 2000 2300 

Pavilhão Desportivo Municipal da Maia 2004 1000 

Multiusos de Gondomar 2007 4000 
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neste âmbito, o que evidencia a importância dos pavilhões como recintos de 

espectáculos de várias índoles. 

 

 
Figura 1 – Caracterização do Modelo de Gestão  

Na figura 1 podemos observar que a totalidade dos pavilhões analisados 

pratica uma politica de gestão directa, na maioria associada uma empresa 

pública municipal. Consideramos que a gestão através de uma empresa 

municipal, que para alguns autores é gestão indirecta, mantém uma forte 

ligação ao proprietário da instalação (município) fundamentalmente através da 

dependência financeira, derivando deste pressuposto a nossa classificação.  

 

 
Figura 2 – Formação do Gestor Desportivo 

 
 No que diz respeito à formação dos gestores responsáveis pelas 

instalações, e analisando a figura 2, percebemos que a maioria dos gestores 
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(87%) possui uma formação superior englobada na área desportiva quer seja 

uma licenciatura em educação física ou em gestão desportiva. Encontramos 

unicamente 14% com uma formação superior noutra área, neste caso concreto 

em Administração pública.  

 

 
Figura 3 – Funcionários com a função de Dirigente 

 
 

 
Figura 4 – Número de Funcionários  

 
A figura 3 e 4 mostram-nos como está estruturado os recursos humanos 

nos diferentes pavilhões desportivos. Concluímos através da sua análise, que a 

maioria (86%) delega as funções directivas a um único funcionário, enquanto 

que as restantes (14%) apresentam nas suas estruturas organizativas dois ou 

mais funcionários com a função de dirigente.   

 Relativamente ao número de funcionários presentes diariamente no 

pavilhão, verificamos que os números variam entre 3 e 5 funcionários técnicos. 
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Figura 5 – Actividades Desenvolvidas 

 
Em relação ás actividades desenvolvidas nos pavilhões incluídos nesta 

amostra, podemos claramente perceber que quase na totalidade dos pavilhões 

(86%) a pratica desportiva é complementada com outras actividades de 

carácter mais social, como festas temáticas, congressos e concertos. 

 

3.2.CONFORTO DESPORTIVO GERAL 

 

3.2.1. HIGIENE 

 

O 2º item do questionário diz respeito à análise do conforto desportivo 

geral e engloba informação relativa à higiene, segurança e arrumação. 

 
Figura 6 – Caracterização da Limpeza 

 
Pela análise da figura 6 podemos verificar que as tarefas relativas à 

higiene, são realizadas em quatro pavilhões através de empresas contratadas 
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que se deslocam ao recinto desportivo para efectuar as mesmas e em três são 

apenas realizadas por elementos internos normalmente especializados nestas 

funções. 

 
 Figura 7 – Frequência das Limpezas 

 Nesta figura verificamos que a totalidade da amostra realiza limpezas 

diárias, e por conseguinte nenhuma realiza limpezas semanais. 

 

 
Figura 8 – Espaços alvos de limpezas adicionais 

  A figura 8 mostra-nos que em seis dos pavilhões analisados os 

balneários são alvos de limpezas adicionais, chegando mesmo a várias 

intervenções diárias. Por outro lado apenas um pavilhão realiza uma limpeza 

adicional ao piso desportivo.  

 
Figura 9 – Caracterização dos processos de limpeza 
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Em relação à caracterização do processo de limpeza, verificamos que 

quatro pavilhões utilizam na limpeza quer procedimentos manuais quer a 

utilização de maquinaria industrial. Vemos também que três pavilhões realizam 

apenas uma limpeza manualmente.  

 
Figura 10 – Existência de quadros de ocorrência 

A figura 10 diz respeito à existência ou não de quadro de ocorrências 

relativos ás limpezas. Assim observa-se que em cinco pavilhões existem de 

facto quadros de ocorrência e que em dois não existem.  

Analisando os dados expostos anteriormente podemos afirmar que que 

a higiene é um indicador de conforto bastante tido em conta.  

 Tal como afirma Cunha (2007) o seu significado e importância revelam-

se na capacidade de se constituir como um meio ao serviço da promoção ou 

despromoção da qualidade da instalação desportiva, influenciando a presença 

ou não dos utilizadores. 

Sarmento e Pinto (2004) referem a importância de planear e 

implementar programas de limpeza que permitirá que a instalação funcione em 

óptimas condições de utilização no máximo tempo possível durante o seu ciclo 

de vida. 

A importância deste indicador foi exposta por McDonal&Sutton (cit. 

Mamede, 2000), onde estes concluíram que entre os atributos de qualidade 

que mais influenciam a satisfação dos espectadores encontram se a higiene e 

a limpeza.   
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3.2.2.SEGURANÇA        

 
Figura 11 – Tipo de Segurança 

 A figura 11 aborda já a questão da segurança, e verifica-se que em 

quatro instalações a segurança é efectuada por elementos internos, sendo que 

nas restantes esta é assegurada com recurso a uma empresa contratada. 

 
Figura 12 – Existência de mecanismo de guarda de val ores individuais 

 A figura 12 mostra-nos que cinco pavilhões não possuem qualquer 

mecanismo que permita a guarda de valores individuais, e que em apenas dois 

está disponível este serviço. 

 
Figura 13 – Ocorrências de acidentes graves 

 
Por fim, mas porventura o item mais importante relacionado com a 

segurança, apresentamos o quadro de ocorrências de acidentes graves, onde 
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se conclui que em seis pavilhões não ocorreu nenhum acidente grave, e em 

apenas um se registou um acidente digno de registo. 

A segurança nas instalações desportivas deve começar por um carácter 

preventivo, tentando evitar acidentes através de regulamentos onde se 

exponham normas preventivas. O planeamento das actividades a decorrer não 

pode estar de forma algum dissociado do planeamento da segurança. Como 

nos diz Cunha (2007) o melhor planeamento é imaginar situações de catástrofe 

e ter constituído situações de resposta adequadas para responder. 

 Segundo o mesmo, um registo dos acidentes ocorridos bem como os 

relatórios dos mesmos, pode juntamente com outras fontes de informação 

constituir uma ajuda preciosa. Nesta questão a maioria das instalações 

presentes na amostra possui estes registos. 

 

3.2.3. ARRUMAÇÃO  

 
Figura 14 – Número de Espaços destinados à arrumação  de materiais 

 
A figura 14 introduz mais um item analisado que é a arrumação, e donde 

se conclui que cinco pavilhões possuem pelo menos de 5 a 8 salas com a 

função específica de arrumação. Apurámos também que dois dos pavilhões 

possuem entre 2 a 4 salas para arrumos. 
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Figura 15 – Normas de arrumação 

 
A figura 15 mostra-nos que cinco pavilhões possuem normas específicas 

para a arrumação, e dois não possuem. 

 
Figura 16 – Regulamento para a utilização de materi al 

Na figura 16 vemos que a maioria (6 instalações) possui um regulamento 

específico para a utilização do material e apenas numa instalação não 

encontramos estas normas. 

 
Figura 17 – Registo de saídas e utilizações de mate riais 

Relativamente à figura 17, verifica-se os mesmos resultados da análise 

anterior, ou seja em seis pavilhões podemos encontrar um registo das saídas, 

utilização e empréstimos de material. Unicamente num não encontramos este 

registo.  
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 Segundo Sarmento e Oliveira (2004) a gestão correcta do material 

implica a identificação clara dos artigos e das suas normas de funcionamento; 

uma utilização de um sistema de codificação e referenciação que permita uma 

localização rápida de cada artigo e a manutenção e actualização de um 

inventário.           

  Para os mesmos autores, uma listagem com normas de utilização 

permitirá uma caracterização exaustiva para além de normas de manutenção 

englobando os seus esquemas rígidos e flexíveis.   

 Percebemos que no nosso estudo a maior parte dos gestores entende a 

importância do correcto armazenamento do material, fazendo assim aumentar 

o seu controlo e aumentando o seu ciclo de vida. 

 

3.3. CONFORTO ACÚSTICO  

 

Figura 18 – Instalações que possuem tratamento acús tico 

 

A figura 18 diz respeito ao terceiro item do questionário e pretende 

analisar questões relacionadas com o conforto acústico. Através da análise 

desta figura percebemos que quatro dos pavilhões tem na sua estrutura 

alguma forma de tratamento acústico, ao invés três deles não possuem 

qualquer tipo de mecanismo associado a este tipo de conforto específico.  
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Figura 19 – Instalações que possuem tecto de forma convexa 

 
Uma questão mais estrutural analisada foi a forma convexa do tecto das 

respectivas instalações, e concluiu-se que em apenas uma o tecto apresenta 

esta forma que potencia níveis reduzidos de ruído.  

 
Figura 20 – Instalações que no seu projecto tiveram em conta o “efeito flutuante” 

No mesmo sentido apenas numa instalação foi tido em conta o “efeito 

flutuante” aquando do seu planeamento e da sua construção.  

 
Figura 21 – Instalações que possuem um sistema mega fónico 

 

A figura 21 mostra-nos que a totalidade das instalações presentes na 

amostra possuem um sistema megafónico instalado.  
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Em relação ao conforto auditivo percebemos através dos resultados que 

é uma parâmetro de conforto descurado nesta amostra. Uma das explicações 

apontadas é-nos avançada pelo Consell Català de l’Esport (2005) que refere o 

facto de na arquitectura actual existir um predomínio da cultura visual nos 

projectos, onde se tem muitos cuidados com a estética da iluminação, dos 

acabamentos e das cores, esquecendo contudo um elemento básico do 

conforto, a acústica.       

 Segundo este autor esta questão resolvesse através de um projecto de 

gestão que determina-se à partida quais as actividades desportivas e culturais 

previstas realizar nos diferentes espaços da instalação e exigir que o projecto 

arquitectónico dê resposta garantindo condições acústicas satisfatórias no que 

diz respeito a níveis de isolamento, tempos de reverberação e a necessidades 

de megafonia.   

 
3.4. CONFORTO VISUAL E LUMINOSO 

 
Figura 22 – Tipo de iluminação 

 
Em relação ao conforto visual e luminoso a figura 22 diz-nos que a 

totalidade das sete instalações possui uma iluminação quer de carácter natural 

quer artificial. 

 



Análise e Discussão dos Resultados 
 

50 
 

 
Figura 23 – Instalações que possuem sistema de ilum inação ajustável 

 
Nesta figura (23) percebemos que a a iluminação das várias instalações 

pode ser ajustada de acordo com o espectáculo e a exigência luminosa 

requerida.  

 
Figura 24 – Orientação das Janelas Exteriores 

 
A figura 24 permite-nos verificar que 6 instalações não possuem as 

janelas orientadas para sul de forma a favorecer a penetração de luz natural. 

Apenas numas as janelas estão dispostas neste sentido e com este propósito. 

 
Figura 25 – Níveis de Iluminação 

 
A totalidade dos pavilhões controlada os níveis de iluminação quer seja 

ela natural quer seja artificial. 
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Neste ponto é importante destacar na nossa opinião a questão da 

orientação das janelas, que segundo a IDAE (cit. por Barreira, 2003) as janelas 

situadas em fachadas orientadas para sul tem grandes níveis solares no 

Inverno e moderadas no Verão, ou contrario das janelas situadas nas fachadas 

orientadas a Norte que tem poucos ganhos solares e grandes perdas térmicas. 

 Beleza e Sarmento (2000) dizem-nos que reduzir os custos de 

manutenção das instalações e dos seus equipamentos desportivos é um 

objectivo fundamental para os gestores desportivos, de forma a diminuir o 

impacto financeiro nos orçamentos. 

Posto isto, pensamos que esta forma de disposição estrutural das 

janelas, permite um aproveitamento máximo da radiação natural, permitindo 

acumular energia e reduzindo o uso de sistemas de aquecimento e ar 

condicionado e de iluminação.  

A Sport Scotland (2002) referindo-se a esta questão, enuncia que a luz 

natural, se bem concebida num pavilhão, e bem controlada pode compensar a 

energia consumo associado com iluminação artificial. Esta é uma proporção 

significativa do consumo energético das instalações desportivas.  

 
 

3.5. CONFORTO TÉRMICO 

 
Figura 26 – Instalações que possuem sistema de ar c ondicionado 

 
No que diz respeito ás preocupações com o conforto térmico, 

verificamos que a totalidade das instalações possui sistemas de ar 

condicionado.  
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Figura 27 – Características do sistema de ar condic ionado 

 

A figura 27 permite verificar que o sistema de ar condicionado em quatro 

instalações é específico, ou seja ajustável nos diferentes espaços, enquanto 

que nos restantes três ele é geral a toda a instalação.  

 
Figura 28 – Níveis de temperatura 

Em relação aos níveis de temperatura verifica-se que em 6 pavilhões 

eles são controlados através de medições regulares. Em apenas um pavilhão 

não é controlado este parâmetro.  

 
Figura 29 – Instalações que possuem sistema de controlo de humidade 

 
Relativamente ao controlo da humidade a figura 29 indica-nos que três 

pavilhões possuem um sistema específico de controlo da humidade e que em 

quatro deles não existe um sistema com esta função específica. 
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Figura 30 – Instalações onde a temperatura e humidade dos balneários são controlados especificamente 

Outra questão pertinente na análise deste parâmetro diz respeito ao 

controlo da temperatura e humidade nos balneários. Verificamos que cinco das 

instalações regulam a temperatura e humidade dos balneários e que por sua 

vez duas não realizam um controlo específico neste espaço.   

 
3.6. CONFORTO PNEUMÁTICO 

 
Figura 31 – Instalações que possuem sistema de vent ilação 

 

Das sete instalações abrangidas pelo estudo a totalidade delas possui 

um sistema de ventilação artificial. 

 

 
Figura 32 – Instalações que possuem sistema de vent ilação diferenciada 
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 A figura 32 mostra-nos que cinco pavilhões possuem uma 

ventilação que pode funcionar de forma diferenciada por zonas específicas, e 

que dois pavilhões possuem uma ventilação geral não ajustável.  

  

 
Figura 33 – Instalações que possuem sistema de filt ragem de ar 

 Na figura 33 percebemos que cinco das instalações possuem sistema 

de filtragem e purificação do ar, ao contrário das restantes duas.  

 
 Figura 34 – Parâmetros de ventilação 

 
Por fim neste parâmetro, a figura 34 diz-nos que apenas uma instalação 

não verifica nem nem controla os parâmetros relacionados com a ventilação.  

Optámos por juntar nesta discussão o conforto térmico e o pneumático 

dada estreita relação que estes dois parâmetros partilham na criação de 

condições ambientais favoráveis. 

Nesta óptica a Sport England (1999) refere que um desenho eficiente 

dos sistemas de ventilação e térmico são importantes não só para assegurar 

um ambiente confortável, mas também para assegurar que não se registem 

problemas de condensação e aparecimento de bolor. Os balneários segundo o 

mesmo autor são espaços propícios para o aparecimento destes problemas 

devido sua natureza e tipo de uso. Parece-nos assim essencial reforçar 
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questão da necessidade dos balneários serem alvo de uma ventilação e 

controlo térmico específico.  

Também a ORFA (2001) enfatiza a importância destes parâmetros 

afirmando que a ventilação natural ou artificial pode efectivamente reduzir 

concentrações ar contaminadas em instalações desportivas.  

 
3.7. ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 
Figura 35 – Instalações que utilizam energias renov áveis 

 
O último item analisado no estudo diz respeito à utilização ou não de 

energias renováveis, e constata-se que apenas uma instalação já possui algum 

tipo de energia renovável inserido no seu plano energético.  

Relativamente a este parâmetro o Consell Català de l’Esport (2000) 

refere que as instalações desportivas reúnem as condições ideais para serem 

um exemplo de racionalização de recursos energéticos.   

 Segundo o mesmo na concepção de novas instalações desportivas e no 

condicionamento das existentes, além dos critérios funcionais e económicos 

que estão presentes em todos os investimentos, há que considerar a estreita 

relação entre desporto e natureza, traduzindo-se na vontade de as construir de 

uma forma a minimizar o seu impacto ambiental e optimizar o seu consumo 

energético.  



 

 

 

 

CONCLUSÕES 
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4. CONCLUSÕES 

O presente estudo pretendeu contribuir para a melhoria do 

conhecimento num tema ainda pouco explorado, a qualidade e o conforto 

desportivo aplicado nos pavilhões desportivos em Portugal 

Após a apresentação dos resultados, de uma análise e discussão dos 

dados, retiram-se as seguintes conclusões.  

 

• Relativamente à caracterização da amostra concluímo s o seguinte: 

- Apenas num dos pavilhões analisados, o gestor desportivo não provém 

de uma formação superior directamente relacionado com o desporto, o que nos 

permite concluir que a formação neste sector específico começa finalmente a 

ser valorizada.  

- Verificámos, como esperávamos que os pavilhões são hoje em dia 

muito mais que apenas espaços físicos destinados unicamente à pratica 

desportiva assumindo uma relação cada vez maior e mais próxima com vida 

social e cultural das pessoas. 

 

• Relativamente ao Conforto Desportivo Geral concluím os o 

seguinte: 

- Em todos os pavilhões verificamos que a higiene é um indicador de 

conforto desportivo extremamente valorizado, e de outra forma não poderia ser, 

com uma questão que para nós é fundamental a verificar-se, que é a 

valorização ainda maior deste indicador em zona muito sensíveis como são os 

balneários. 

- Em relação à segurança concluímos que a maioria dos pavilhões não 

registou acidente graves até à data, o que de alguma forma sugere que este 

indicador é uma preocupação por parte dos gestores, aquando dos seus 

planeamentos.  

- Concluímos que os espaços destinados à arrumação são uma parte 

essencial na gestão da instalação e mais especificamente na gestão do 

material desportivo. A maior parte das instalações não possui normas de 

arrumação específicas, o que na nossa opinião pode condicionar 



Conclusões 
 

58 
 

negativamente não só a gestão deste espaços, mas também a própria 

manutenção do material desportivo. 

 

• Relativamente ao Conforto Acústico concluímos o seg uinte: 

- Verifica-se que na amostra do estudo 4 pavilhões têm tratamento 

acústico e que três não possuem neste momento nenhum mecanismo de 

insonorização. Para nós esta situação ainda não é a desejada, uma vez que 

achamos que dada a informação existente na literatura, pondo em destaque as 

consequências negativas que o descurar deste parâmetro pode causar, não é 

de todo recomendável ou aceitável que os responsáveis pelas mesmas não 

tomem medidas no sentido de elevar o conforto auditivo e salvaguardar os 

usuários da instalação.  

- Conclui-se também que apenas um pavilhão foi construído tendo em 

conta o efeito flutuante e a forma convexa do tecto. Estas questões 

arquitectónicas não são mais do que formas para atenuar os eventuais 

problemas acústicos da instalação. Pensamos que isto resulta sobretudo de 

problemas já há muito conhecidos como a falta de equipas multidisciplinares no 

planeamento e porventura no descurar da funcionalidade em substituição pela 

estética por parte dos arquitectos.  

 

• Relativamente ao Conforto Visual e luminoso concluí mos o 

seguinte: 

- Concluímos que a totalidade das instalações utiliza quer dispositivos de 

iluminação natural quer artificial, apesar na nossa opinião o aproveitamento da 

luz natural poder ser aproveitado de uma forma muito mais eficiente, quer 

através da a orientação das janelas para Sul quer com o próprio 

aproveitamento da iluminação natural no recinto que como sabemos quando 

controlada provoca uma ambiente mais agradável para os usuários.  

 

• Relativamente ao Conforto Térmico e pneumático conc luímos o 

seguinte: 
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- Concluímos que a totalidade das instalações possuem um sistema de 

ar condicionado, sendo que em três dessa ele é específico e em quatro é um 

sistema geral a toda a instalação. Neste sentido três controlam a temperatura e 

humidade dos balneários especificamente enquanto que as restantes quatro 

não o fazem. Para nós esta questão é importante na medida em que 

consideramos importante a separação térmica de diferentes espaços, ou seja, 

existem zonas que deverão ser alvo de um controlo especifico na sua 

temperatura e humidade dados ás suas características únicas propiciadas pelo 

seu tipo de uso.  

- Constata-se que apenas três pavilhões possuem um sistema de 

controlo de humidade. Percebemos que gestores das instalações que não 

possuem este sistema de controlo, controlam de uma forma indirecta a 

humidade, através da regulação da ventilação e do controlo da temperatura. 

Entendemos que face as limitações financeiras de muitas destas instalações é 

a solução possível que acaba por ser relativamente eficaz.  

- Concluí-se que maioria das instalações possui sistemas de filtragem de 

ar, assim como tem os parâmetros de ventilação controlados.  

 

• Relativamente ao uso de Energias Renováveis concluí mos o 

seguinte: 

- Concluímos que nenhumas das instalações constituintes da nossa 

amostra possuem alguma forma de energia renovável. Apesar de este 

resultado ser pessimista e de não reflectir uma tendência cada vez mais actual 

na sociedade, a optimização energética graças ao uso das energias 

renováveis, podemos apurar junto dos gestores de algumas delas que existem 

projectos aprovados no sentido de dotar as instalações destas formas de 

energia. Sabemos no entanto que a aprovação de projectos no nosso país não 

significa muitas vezes a concretização efectiva do mesmo. 

- Em suma, concluímos e a importância da definição e controlo dos 

parâmetros de qualidade e conforto desportivo em pavilhões. Para nós a 

tendência futura passará por dar cada vez mais importância a factores 
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directamente relacionados com o conforto dos frequentadores das instalações 

desportivas. 
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ANEXOS 
 

II 

 

 
Este questionário é realizado no âmbito da monografia da Licenciatura em 
Desporto e Educação Física tendo como tema: “Parâmetros de Qualidade e 
Conforto Ambiental em Pavilhões Desportivos”. 
Destina-se ao Director Técnico/Gestor Desportivo de um conjunto de Pavilhões 
Desportivos situados na zona metropolitana do Porto. 
 

Identificação da Instalação Desportiva 

 
Dados Gerais: 

 
Nome da Instalação: 
______________________________________________________________ 
 
Morada: 

________________________________________________________________________ 

Proprietário: 

_____________________________________________________________________ 

Ano Construção: ________________ 

Capacidade: ___________________ 
 
Área Desportiva útil (m²) __________ 
 
Espaços de apoio (m²) ____________ 
 
Caracterização do Modelo de Gestão: 
 

• Gestão directa___                              Gestão Indirecta____                            Gestão 
_Mista___ 

 
• Entidade 

Gestora____________________________________________________________ 
 

• Formação do Gestor/director 
técnico_____________________________________________________________ 

 
Caracterização dos Recurso Humanos: 
 



ANEXOS 
 

III 

• Qual o número de funcionários com a função de dirigente? 
_______________________________________________________________________ 

 
• Qual o número de funcionários técnicos? 

_____________________________________________________________________ 
 

• Esta informação encontra-se afixada? Onde? 
_____________________________________________________________________ 

 
• Possui algum responsável específico para a área dos equipamentos técnicos? 

______________________________________________________________________ 
 

Caracterização da Utilização: 
 

• Quais as actividades desportivas que são realizadas? 
_______________________________________________________________________ 
 

• São realizadas actividades de cariz complementar? Quais? 
_______________________________________________________________________ 

 
• De que forma são conjugadas actividades desportivas e complementares no mapa de 

utilização? 
_________________________________________________________________ 
 

• Qual é o peso percentual das actividades complementares na gestão da instalação? 
___________________________________________________________________ 

 
 
 

Conforto Desportivo Geral 

 
 
Higiene: 
 

• As limpezas são realizadas através de uma empresa contratada ou são efectuadas por 
elementos internos? 
____________________________________________________________________ 
 

• Qual a frequência das mesmas? Diárias? Semanais? 
__________________________________________________________________ 

 
• Existem espaços que são alvo de limpezas adicionais? Quais? 

__________________________________________________________________ 
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IV 

• Durante os procedimentos de limpeza é utilizado maquinaria específica ou a limpeza é 
realizada manualmente? 
______________________________________________________________________ 

 
• Existem quadros de ocorrência de tarefas de limpeza afixados? Onde? 

_______________________________________________________________________ 
 

 
Segurança: 
 

• A segurança é realizada por uma empresa contratada ou por elementos internos? -
_______________________________________________________________________ 
 

• Quantos funcionários são relativos à segurança? 
_______________________________________________________________________ 

 
• Existe algum mecanismo de guarda de valores Individuais? 

_____________________________________________________________________ 

• Já ocorreu algum acidente no interior da instalação? Em que espaço?  
__________________________________________________________________________ 

 
Arrumação: 

 
• A instalação possui espaços destinados à arrumação dos diferentes materiais? Quantos? 
 

 
• As normas de arrumação dos diferentes materiais estão afixadas? Estão organizados por 

critérios de armazenagem? 
___________________________________________________________________ 
 

• Existe algum regulamento específico, com a identificação das tarefas relativas à diferente 
utilização do material? 
_____________________________________________________________________ 

 
• Existe algum registo de entradas, saídas e utilizações dos materiais? 

____________________________________________________________________ 
 

 

Conforto Acústico 

 
• A instalação possui tratamento acústico? Qual? 

________________________________________________________________________ 
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•  O tecto da instalação apresenta uma forma convexa? 
_________________________________________________________________ 
 

• A construção da instalação teve em conta o “efeito flutuante” (existência de superfícies  
Paralelas)? 
_________________________________________________________________ 
 

• As instalações técnicas, potenciadoras de ruído em excesso, estão localizadas fora do 
espaço desportivo? 
_________________________________________________________________ 
 

• A instalação possui na sua estrutura um sistema megafónico? 
____________________________________________________________________ 

 
 
 

 

Conforto Visual e Luminoso 

 
 

• A iluminação é obtida de forma natural ou artificial? 
_________________________________________________________________ 
 

• A iluminação é ajustável de acordo com o espectáculo desportivo a decorrer? 
________________________________________________________________ 
  

• As janelas estão orientadas para Sul, de forma a favorecer a penetração da luz? 
_________________________________________________________________ 
 

• As lâmpadas existentes são de Halogéneo ou fluorescentes? 
________________________________________________________________ 
  

• Os níveis de iluminação variam entre os níveis recomendados de 150 a 1500lux? 
_______________________________________________________________ 
 
 
 

 

Conforto Térmico 

 
 

• A instalação é dotada de um sistema de ar condicionado? Geral ou especifico? _____ 
______________________________________________________________________ 
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VI 

• A instalação respeita os requisitos térmicos de 15ºC a 21ºC no Inverno e 18ºC a 26ºC 
no Verão? 
__________________________________________________________________ 
 

• A instalação é dotada de um sistema de controlo da Humidade? Geral ou especifico?  
___________________________________________________________________ 

• A humidade Relativa é inferior a 50%?  
____________________________________________________________________ 
 

• A temperatura e humidade dos vestiários são controladas especificamente? É mantido 
o mínimo exigido de 20ºC? 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

Conforto Pneumático 

 
• A instalação possui sistema de ventilação? Natural ou artificial? 

___________________________________________________________________ 
 

• A ventilação é diferenciada nalgumas áreas? Quais? 
_________________________________________________________________ 

 
• É cumprida a norma de 8 a 12 renovações de ar por hora? 

_________________________________________________________________ 
 

• A instalação possui um sistema de filtragem e purificação do ar? 
__________________________________________________________________ 

  
 
 

Energias Renováveis 

 
• É aplicada alguma forma de energia renovável na instalação? Qual e de que forma? 

_______________________________________________________________ 
 
 

Obrigado pela sua colaboração! 


