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RESUMO 

Esta pesquisa investiga o desempenho de edifícios altos residenciais e comerciais e seu 
impacto no espaço urbano onde estão inseridos de acordo com a percepção dos seus usuários. 
São identificados os motivos relacionados à decisão de ir morar e trabalhar em edifícios altos, 
a preferência na escolha do pavimento utilizado e os níveis de satisfação com o desempenho 
das características físico espaciais de edifícios altos de acordo com o pavimento em que o 
usuário reside ou trabalha. Em complemento, é analisada a relação entre as características 
físico-espaciais de edifícios altos e os impactos causados na qualidade do contexto urbano 
onde se inserem. Ainda, é investigado como as características dos usuários interferem nos 
níveis de satisfação com o desempenho das características físico espaciais desses edifícios de 
acordo com o pavimento em que o respondente reside ou trabalha e na percepção dos 
impactos causados na qualidade do contexto urbano em que essas edificações se inserem. 
Como procedimento metodológico foi realizado um estudo de caso no município de Porto 
Alegre, RS, onde a altura máxima permitida pelo Plano Diretor é de 52 metros, equivalente a 
18 pavimentos. Os métodos de coleta de dados dizem respeito aos aplicados na área Ambiente 
e comportamento, sistematizados por meio de levantamento de arquivos e levantamento de 
campo. Os dados foram coletados através de questionários aplicados via internet aos 
moradores de edifícios altos residenciais e pessoas que trabalham em edifícios altos 
comerciais. A análise de dados é realizada através de testes estatísticos não paramétricos. Os 
resultados desta investigação indicam que, em geral, edifícios altos residenciais e comerciais 
tendem a produzir ambientes que repercutem satisfatoriamente nos níveis de satisfação de 
seus usuários, atendendo às suas expectativas. No tocante ao desempenho de características 
físico-espaciais de edifícios altos relacionados à altura total dos edifícios e ao pavimento 
utilizado constatam-se maiores níveis de satisfação dos usuários de edifícios de 10 
pavimentos do que usuários de edifícios de 18 pavimentos. Averiguou-se também que a 
relação do edifício alto com o contexto urbano adjacente interfere no desempenho de 
características físico espaciais dos edifícios e na qualidade do espaço urbano em que se 
inserem. Os resultados revelam ainda que as características dos usuários não interferem nos 
níveis de satisfação com o desempenho de edifícios altos e na percepção do impacto que 
geram no contexto urbano. Todavia, são identificados diferentes perfis de usuários, com 
diferentes necessidades em relação ao edifício onde moram ou trabalham. Por fim, espera-se 
que os dados desta pesquisa possam contribuir para o planejamento urbano, auxiliando na 
elaboração de legislações urbanísticas que regulamentam as alturas dos edifícios nas cidades, 
a fim de garantir um desempenho adequado dessas edificações e uma melhor qualidade 
urbana do contexto onde se inserem.  

 

Palavras-chave: Edifícios altos. Impacto no espaço urbano. Percepção dos usuários. 

  



8 
 

 

ABSTRACT 

This research investigates the development of residential and commercial tall buildings and 
their impact on the urban space where they are inserted according to the perceptions of their 
users. Identifies the reasons for the decision to live and work in tall buildings, the preference 
in the choice of the floor used and the levels of satisfaction with the performance of spatial 
physical characteristics of tall buildings under the floor where the user resides or works. In 
addition, it is analyzed the relationship between physical and spatial characteristics of tall 
buildings and the impacts on the quality of the urban context in which they operate. Also, it is 
investigated how the characteristics of the users interfere in levels of satisfaction with the 
performance of spatial physical characteristics of these buildings according to the pavement 
where the respondent resides or works and perceptions of impacts on the quality of the urban 
context in which these buildings are inserted. As methodological procedure, a case study in 
the municipality of Porto Alegre, where the maximum height allowed by the Master Plan is 
52 meters, equivalent to 18 floors was conducted. The methods of collecting data are part of 
those used in Environment and Behavior, systematized through archival records and field 
surveys. Data were collected through questionnaires via internet to the residents of residential 
tall buildings and people who work in commercial tall buildings. Data analysis is performed 
using nonparametric statistical tests. The results of this investigation show that, in general, 
commercial and residential high rise buildings tend to produce environments that impact 
satisfactorily on levels of user satisfaction, covering its expectations. Concerning the 
performance of physical and spatial characteristics of tall buildings related to the total height 
of buildings and pavement is used it´s realize that up higher levels of satisfaction of users of 
buildings of 10 floors of that users of building of 18 floors. It was found also that the relation 
of tall building with the adjacent urban context interferes in the performance of spatial 
physical characteristics of buildings and the quality of urban space in which they are located. 
The results also reveal that the characteristics of the users do not interfere on the levels of 
satisfaction with the performance of tall buildings and the perceived impact generated in the 
urban context. However, different profiles of users with different needs in relation to the 
building where they live or work are identified. Finally, it is hoped that data from this 
research can contribute to urban planning, assisting in the preparation of urban legislation 
regulating of the heights of buildings in the cities, in order to ensure adequate performance of 
these buildings and a better quality of urban context where they are inserted. 

 

Keywords: Tall buildings. Impacts on urban space. Perception of users. 
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GLOSSÁRIO 

Área ambiente-comportamento – Tem como objetivo investigar as relações existentes entre 
as características físico-espaciais do ambiente construído e o comportamento dos indivíduos. 
O estudo dessas relações pretende medir como o ambiente construído afeta o comportamento 
dos indivíduos e vice-versa, produzindo conhecimento que auxilie na compreensão das 
reações psicológicas e comportamentais dos indivíduos em relação ao ambiente construído e 
gerando subsídios para a produção de ambientes mais adequados para os seus usuários 
(LAY;REIS, 2005). 

Avaliação pós-ocupação (APO) – É uma alternativa metodológica amplamente utilizada por 
pesquisadores da área ambiente-comportamento para avaliar o desempenho de ambientes 
construídos, e um instrumento capaz de, face a uma avaliação sistemática e rigorosa, de 
ambientes construídos e ocupados por um certo período de tempo, aferir, por realimentação, 
os erros e acertos de projeto encontrados no objeto de estudo avaliado, a partir do ponto de 
vista do usuário (REIS; LAY, 1995). 

Cognição - É um processo de construção de sentido na mente, cumulativo, que se forma 
através da experiência cotidiana e ocorre necessariamente após o processo de percepção 
(MOORE; GOLLEDGE, 1976; WEBER, 1996). 

Desempenho – Nesta investigação, o desempenho é avaliado a partir das percepções dos 
usuários a respeito dos edifícios analisados. Através de estudos que utilizam uma abordagem 
perceptiva e cognitiva pode-se dizer que as características configuracionais e formais do 
espaço são importantes para a satisfação e preferência dos usuários, influenciando suas 
reações mentais (atitudes) e físicas (comportamento) em determinado espaço (RAPOPORT, 
1978; LANG, 1987; REIS; LAY, 2006). Os conceitos de satisfação e preferência são 
importantes nesta investigação, pois tratam da relação entre edifícios altos, seus usuários e os 
usuários do espaço urbano. O conceito de satisfação tem sido usado como critério para 
examinar as relações entre as pessoas e os vários aspectos do ambiente construído, 
possibilitando a comparação entre as atitudes (reações mentais) de diferentes indivíduos 
(REIS, 1992). Embora se saiba da limitação de utilizar o conceito de satisfação como único 
critério para avaliar o desempenho de ambientes construídos, esse conceito é essencial, pois 
seu sucesso ou fracasso está fortemente vinculado às reações emotivas dos usuários. Pode-se 
dizer, então, que quando existe um alto grau de satisfação dos usuários, existe um bom 
desempenho do ambiente (REIS;LAY,1995). 

Impacto – Nesta investigação é avaliado o impacto de edifícios altos no contexto em que se 
inserem, utilizando como critérios as atitudes e comportamentos de seus usuários. Esses dois 
aspectos têm sido frequentemente utilizados para examinar as relações entre os usuários e o 
ambiente construído (REIS;LAY,1995). 

Percepção - A percepção está relacionada à experiência direta e sensorial, dependendo do 
estímulo gerado pelo meio ambiente (LANG, 1987; GOLLEDGE; STIMSON, 1997). 

Preferência - está diretamente relacionada aos níveis de satisfação do indivíduo com o 
ambiente, porém, refere-se a algo a ser vivenciado, enquanto o nível de satisfação indica algo 
que já foi ou está sendo vivenciado (REIS, 1992). 

Satisfação – É tratada em pesquisas como o diferencial entre o ambiente percebido e o 
ambiente desejado pelo usuário (STAMPS, 2000). O nível de satisfação é utilizado neste 
estudo para aferir as atitudes dos usuários em relação a determinadas características de 
edifícios altos, objetivando avaliar o desempenho dessas edificações. 
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 CAPÍTULO 1 : OS EDIFÍCIOS ALTOS  

1.1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, a construção de edifícios altos é verificada em inúmeras cidades em todo o 

mundo, não só nos grandes centros e metrópoles, mas em diversos contextos urbanos, fazendo 

parte da paisagem urbana de cidades contemporâneas. Entretanto, a expansão no número de 

edifícios altos gera controvérsias em torno do desempenho dessas edificações e do impacto 

que causam no contexto urbano onde se localizam. Este trabalho aborda a percepção de 

usuários de edifícios altos residenciais e comerciais em relação ao seu desempenho e no 

tocante ao impacto que geram no espaço urbano onde estão inseridos. Neste capítulo é 

identificado o problema de pesquisa e sua importância, que justifica o desenvolvimento desta 

investigação. Em seguida, são apresentadas as variáveis associadas ao estudo de edifícios 

altos. Ainda, são expostos a proposta de investigação e os objetivos a serem atingidos.  Por 

fim, são descritos a estrutura e o conteúdo do trabalho. 

1.2 IDENTIFICAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO PROBLEMA DE PESQUISA 

A construção de edifícios altos é definida como um processo urbanístico de ocupação e 

multiplicação intensiva do solo que consiste na expansão em grandes alturas da área 

edificada, o que altera e define a paisagem urbana das cidades (RAMIRES, 1998; SOMEKH, 

1998; GONÇALVES, 2010). Sendo assim, os edifícios altos tem sido objeto de diversos 

estudos, focados principalmente nos aspectos construtivos e nas questões relacionadas ao seu 

surgimento e expansão (p. ex., SOUZA, 1994; SMITH; HEAT; LIM, 1995; RAMIRES, 1998; 

SOMEKH 1998; PASSOS, 2007; CASARIL; FRESCA, 2007; SCUSSEL; SATTLER, 2010). 

Todavia, as pesquisas que avaliam a percepção de usuários de edifícios altos em relação ao 

seu desempenho são menos comuns e apresentam divergências (p. ex., níveis de satisfação 

dos usuários com aspectos como deslocamento vertical, privacidade visual no interior do 

edifício em relação ao exterior, segurança quanto a crimes, etc.), principalmente no tocante ao 

contexto brasileiro (JEPHCOTT, 1971; ADAMS; CONWAY, 1974; FRANCESCATO; 

WEIDEMANN; ANDERSON; CHENOWETH, 1975; COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976; 

CHURCHMAN; GINSBERG, 1984; VILLA, 2008). É necessário, então, entender os 

aspectos relacionados à aparente satisfação de seus usuários, que repercute na expansão deste 

tipo de edificação. Embora alguns estudos revelem que usuários de edifícios altos estejam 

satisfeitos com os mesmos, verifica-se que as pessoas poderiam optar por morar ou trabalhar 
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nessas edificações por decorrência da falta de opções disponibilizada pelo mercado de 

imóveis, que nem sempre atende às suas necessidades (FRICK, 1986; MACEDO, 1991; 

VILLA, 2004).  

Existem evidências também, de que edificações altas impactam de maneira diferente distintos 

grupos de usuários, destacando-se a necessidade de se aprofundar a compreensão sobre as 

percepções de usuários que moram e/ou trabalham em edifícios altos (ADAMS; CONWAY, 

1974; COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976). Ainda que edifícios altos residenciais se 

pareçam externamente com os comerciais, as percepções de seus usuários podem ser 

diferentes, uma vez que o tempo de permanência no ambiente de trabalho tende a ser menor 

do que no ambiente residencial (APPLEYARD; FISHMAN, 1977; DEGW, 2002; JACKSON, 

2012).Portanto, objetiva-se avaliar como o tipo de atividade realizada no interior dos edifícios 

altos avaliados influencia nos níveis de satisfação dos seus usuários com o desempenho 

dessas edificações. 

Ainda, existe a necessidade de se aprofundar a compreensão sobre as percepções de distintos 

grupos de usuários quanto aos impactos gerados pelos edifícios altos em determinados 

contextos urbanos. A expansão de edifícios altos acaba gerando controvérsias também em 

torno dos impactos positivos e negativos destas edificações no espaço urbano e da altura 

máxima que deveria ser permitida para a sua construção (KIEFER, 1989). Alguns autores 

indicam que o processo de verticalização surge como um marco na paisagem urbana, uma 

nova imposição cultural, em que boa localização, boa infraestrutura urbana e segurança 

significam qualidade de vida e status social, valorizando áreas urbanas pelo aumento potencial 

de aproveitamento do solo (CASARIL, 2008). O arranha-céu passa a ser apontado como um 

marco na fisionomia das cidades, o que parece ser um fato típico dos tempos modernos 

(SOMEKH, 1998). Edifícios altos também podem concentrar a população em áreas centrais 

das cidades, tornando as cidades mais acessíveis e possibilitando atender a demanda por 

apartamentos e escritórios, devido ao aumento da densidade populacional (TURRER, 2012). 

Entretanto, outros autores defendem que a verticalização promove: o aumento da densidade 

demográfica; redução dos espaços livres de edificações; sombreamento de áreas do edifício e 

edificações vizinhas; prejuízo ao conforto térmico, iluminação natural e privacidade acústica 

do interior do edifício e do contexto onde se insere; canalização do vento e alteração do micro 

clima local, diminuindo a qualidade ambiental do espaço urbano (GONÇALVES, 1999). 

Edifícios altos construídos em áreas de tecido urbano consolidado causariam também 

sobrecarga da infraestrutura urbana (p. ex., abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
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energia elétrica) e multiplicação da demanda de serviços e equipamentos de uso coletivo 

(SCUSSEL; SATTLER, 2010). Ainda, o processo de verticalização pode causar impacto no 

sistema viário, através do aumento do tráfego de veículos (ROAF; CRICHTON; NICOL, 

2009). Além disso, alguns estudos indicam que edifícios altos não estão necessariamente 

relacionados à alta densidade construtiva, que pode ser obtida também através de diferentes 

configurações baseadas em outras tipologias de edificações de menor altura (MARTIN, 1967; 

MARTIN, MARCH, ECHENIQUE, 1975; GONÇALVES, 2010; YUEN; YEH, 2011). 

Sendo assim, o problema de pesquisa centra-se na necessidade de aprofundar os 

conhecimentos relativos à percepção dos usuários de edifícios altos residenciais e comerciais 

no tocante ao seu desempenho em geral e ao impacto que causam no espaço urbano onde 

estão inseridos, especialmente na realidade brasileira. 

1.3 VARIÁVEIS ASSOCIADAS AO PROBLEMA DE PESQUISA 

As variáveis associadas ao estudo do desempenho de edifícios altos e do seu impacto no 

contexto urbano onde estão inseridos envolvem características contextuais e composicionais 

que interferem nos níveis de satisfação e na preferência dos usuários. Tendo em vista o 

reconhecimento da multiplicidade dos fatores que afetam a satisfação dos usuários, essa 

pesquisa atenta para os aspectos mais relevantes, apontados pela literatura, que podem ser 

relacionados aos edifícios altos. Não se objetiva esgotar as variáveis a serem analisadas, mas 

sim promover uma base para formulação de questões que investiguem a relação entre as 

características dos edifícios altos e seus usuários. 

1.3.1 Variáveis contextuais 

As variáveis contextuais dizem respeito às características físicas e espaciais do ambiente 

(LANG, 1987; REIS, 2002). As variáveis consideradas nesta investigação estão relacionadas 

ao desempenho de edifícios altos residenciais e comerciais segundo a percepção de seus 

usuários e ao impacto de edifícios altos no contexto urbano onde se inserem. 

Em relação ao desempenho de edifícios altos residenciais é considerada a variável 

acessibilidade e orientação espacial em condomínios com edifícios altos residenciais (LANG, 

1987; PASSANI, 1992; LYNCH, 1996; ADAMS; CONWAY, 1975). No que diz respeito a 

edifícios altos residenciais e comerciais são consideradas variáveis que estão relacionadas 

apenas a altura da edificação e ao pavimento utilizado, que são: o deslocamento vertical 

(ADAMS; CONWAY, 1975; COOPERMAN, 1977; HABER, 1977; GONÇALVES, 2010); a 
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densidade populacional (MACEDO, 1991; TRAMONTANO, 2006; MENDONÇA; 

ALMEIDA, 2010; TURRER, 2012; UEDA; CASTRO, 2013); a segurança interna quanto a 

crimes (CALDEIRA, 2001; VILLA, 2006; CASARIL, 2008; SAHR, 2000; TÖWS; 

MENDES, 2011; TURRER, 2012).  

Ainda, em relação a edifícios altos residenciais e comerciais relacionadas não só a altura total 

da edificação e ao pavimento utilizado, mas também ao contexto em que o edifício se insere 

são avaliadas: a privacidade visual em relação ao exterior de edifícios altos (ADAMS; 

CONWAY, 1975; BECKER; LAWRENCE, 1974; COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976); a 

privacidade acústica em relação ao exterior de edifícios altos (COOPER-MARCUS; HOGUE, 

1976; CHURCHMAN; GINSBERG, 1984; GONÇALVES, 1999; MCCOY, 2002; 

BRONZAFT, 2002; ROMERO; ORNSTEIN, 2003); o conforto térmico no interior do 

edifício durante o verão e durante o inverno (JEPHCOTT, 1971; ADAMS; CONWAY, 1975; 

COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976; SAHR, 2000); o impacto dos ventos e a ventilação 

natural no interior do edifício (JEPHCOTT, 1971; ADAMS; CONWAY, 1975; COOPER-

MARCUS; HOGUE, 1976; SAHR, 2000); a iluminação natural no interior do edifício 

(LEDER; PEREIRA; CLARO, 2008; SCALCO; PEREIRA; RIGATTI, 2010). 

As variáveis relacionadas ao impacto no contexto urbano onde se inserem edifícios altos 

consideradas nesta pesquisa são: a relação entre a altura dos edifícios e a largura das vias e 

espaços abertos (GEHL; KAEFER; REIGSTAD, 2006; GONÇALVES, 1999; 2010; GEHL, 

2010); densidade construtiva dos edifícios altos e a relação com o espaço urbano adjacente 

(MARTIN, 1967; MARTIN, MARCH, ECHENIQUE, 1975; GONÇALVES, 2010; YUEN; 

YEH, 2011); a altura dos edifícios e a sua imagem urbana (WILLIAMSON, 1981; SAHR, 

2000; SCUSSEL; SATTLER, 2010 UEDA; CASTRO, 2013); o uso do espaço urbano 

adjacente a edifícios altos (GEHL, 1987; WHYTE, 1990; JACOBS, 2000; SAHR, 2000; 

GONÇALVES, 2010); a segurança do espaço urbano adjacente a edifícios altos 

(APPLEYARD; FISHMAN, 1977; GEHL, 1987; WHYTE, 1990; JACOBS, 2000; 

GONÇALVES, 2010); a percepção de edifícios altos como referenciais urbanos (CULLEN, 

1983; SAHR, 2000; GONÇALVES, 2010). 

1.3.2 Variáveis composicionais 

As variáveis composicionais dizem respeito às características individuais dos usuários, 

interferindo nos níveis de satisfação e preferência dos mesmos em relação a determinado 

ambiente (RAPOPORT, 1978; LANG, 1987). A importância de se considerar a percepção de 



CAPÍTULO 1: OS EDIFÍCIOS ALTOS                                                                                                             26 

 

 

diferentes usuários do espaço urbano é indicada em vários estudos em relação aos edifícios 

altos, indicando que um mesmo impacto pode ser percebido por um grupo e não por outro 

(JEPHCOTT, 1971; ADAMS; CONWAY, 1975; COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976; 

APPLEYARD; FISHMAN, 1977; VILLA, 2008).  

Neste estudo, os fatores composicionais são considerados importantes para avaliar o 

desempenho de edifícios altos residenciais e comerciais e o impacto no contexto urbano onde 

estão inseridos. Sendo assim, são avaliadas as seguintes variáveis composicionais: faixa etária 

(ADAMS; CONWAY, 1975; NAHEMOW; LAWTON; HOWELL, 1977; YUEN et. al, 

2006); nível socioeconômico (ADAMS; CONWAY, 1975; CHURCHMAN; GINSBERG, 

1984; CARVALHO, 1998); modos de vida e composição familiar (EGOLF; HERRENKOHL, 

1977; HERRENKOHL, 1977; TRAMONTANO, 1997; 2006; VILLA, 2008; 

ABDELMONEM; GAINES, 2012); experiências passadas com outras moradias (ADAMS; 

CONWAY, 1975; CARVALHO, 1998; OLIVEIRA; HEINECK, 1998; VILLA; 2008). Por 

fim, são considerados ainda, em relação às características composicionais avaliadas, aspectos 

como a interação social (ADAMS; CONWAY, 1975; WILLIAMSON, 1981; 

CHURCHMAN; GINSBERG, 1984; COELHO, 2013) e o gerenciamento e administração 

privada (COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976; WILLIAMSON, 1981; SAHR, 2000; DE 

CONTO, 2012) no interior de edifícios altos residenciais. 

1.4 PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO 

Assim, são objetivos a serem investigados no presente trabalho:  

Objetivo 1: identificar os motivos relacionados à decisão de ir morar e trabalhar em edifícios 

altos, a preferência na escolha do pavimento utilizado e os níveis de satisfação com o 

desempenho das características físico espaciais de edifícios altos de acordo com o pavimento 

em que o respondente reside ou trabalha.  

Objetivo 2: analisar a relação entre as características físicas de edifícios altos e os impactos 

causados na qualidade do contexto urbano em que esses edifícios se inserem segundo a 

percepção de usuários dessas edificações.  

Objetivo 3: investigar como as características dos usuários interferem nos níveis de satisfação 

com o desempenho das características físico-espaciais desses edifícios de acordo com o 

pavimento em que o respondente reside ou trabalha e na percepção dos impactos  causados na 

qualidade do contexto urbano em que essas edificações se inserem. 
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1.5 SUMÁRIO 

Além deste capítulo, este trabalho está organizado em mais quatro capítulos, descritos a 

seguir: 

Capítulo 2: Constitui a revisão da literatura com a apresentação dos objetivos e de suas 

justificativas. Nele são destacadas as variáveis de pesquisa associadas à proposta de 

investigação. 

Capítulo 3: Apresenta a estrutura metodológica do trabalho adotada para atingir os objetivos 

propostos. A metodologia é definida através da seleção e discrição do estudo de caso, 

procedimentos e critérios para a seleção das amostras, métodos de coleta e análise de dados e 

relato dos principais aspectos relacionados ao trabalho de campo.   

Capítulo 4: São analisados e discutidos os resultados obtidos na pesquisa de acordo com os 

objetivos do estudo. 

Capítulo 5: Revisa os objetivos e os principais resultados da pesquisa, ressalta a relevância e 

as limitações deste estudo e sugere a consideração de novos aspectos em futuras pesquisas.   
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 CAPÍTULO 2 : EDIFÍCIOS ALTOS E SUAS RELAÇÕES COM O 

ESPAÇO URBANO  

2.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é feita a revisão da literatura através da análise dos aspectos que interferem no 

desempenho de edifícios altos e na qualidade do espaço urbano adjacente a essas edificações. 

É definido o conceito de edifício alto e são abordados os níveis de satisfação de usuários que 

moram e trabalham nessas edificações e a preferência por utilizar determinado pavimento. 

Ainda, são descritas as variáveis a serem investigadas em relação ao desempenho desses 

edifícios e ao impacto que causam no contexto urbano onde estão inseridos. Por fim, são 

apresentadas as relações a serem examinadas segundo os objetivos desta dissertação. 

2.2. CONCEITOS RELACIONADOS A EDIFÍCIOS ALTOS 

2.2.1 Definição de edifícios altos 

Diversos autores dissertam sobre a definição de edifícios altos (p. ex., APPLEYARD; 

FISHMAN, 1977; HABER, 1977; DEGW, 1998; GEHL, 2010; GONÇALVES, 2010; 

EMPORIS, 2012). Todavia, como se pode observar na Tabela 2.1, a literatura indica 

divergências em relação à altura (número de pavimentos) a partir da qual um edifício passa a 

ser percebido e definido como alto. Estudos indicam também que a percepção de um edifício 

como alto depende das variáveis que estão sendo consideradas em relação ao desempenho da 

edificação (ADAMS; CONWAY, 1975; UEDA; CASTRO, 2013).  

Tabela 2.1- Definições da altura a partir da qual um edifício é considerado alto segundo a literatura (continua) 

Definição da altura 
de um edifício alto Autor 

Local do 
estudo Características e justificativas desses estudos 

Acima de três 
pavimentos 

APPLEYARD; 
FISHMAN, 

1977 

São Francisco, 
Estados 
Unidos. 

Definição baseia-se na proporção de 1:2 entre a 
altura do edifício e sua distância do observador, 
equivalente a um ângulo visual de 27 graus 
acima do horizonte. 

 
Acima de seis 
pavimentos 

 
 

HABER, 1977 

Universidade 
de Maryland, 
College Park, 

Maryland, 
Estados 
Unidos. 

Pesquisa realizada com 300 respondentes 
através da análise de edificações agrupadas em 
diferentes alturas: seis a dez, onze a vinte, 21 a 
30 e 31 a 40 pavimentos. 84% (252 de 300) 
considera alto um edifício a partir de seis 
pavimentos. 

 
Acima de cinco a 
doze pavimentos 

 
DEGW, 1998 

 
Londres, 
Inglaterra 

Limite de altura para edifícios sem elevador e 
em que se mantém relação visual do usuário 
com o espaço urbano. Acima dessa altura a 
pesquisa considera os edifícios como arranha-
céus. 
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Tabela 2.1 - Definições da altura a partir da qual um edifício é considerado alto segundo a literatura (conclusão) 

Definição da altura 
de um edifício alto Autor 

Local do 
estudo Características e justificativas desses estudos 

 
 

Acima de onze 
pavimentos 

BROOK 
MCLLROY 

PLANNING + 
URBAN 

DESIGN/PACE 
ARCHITECTS, 

2009 

 
 

Toronto, 
Canada 

Classificação baseada na relação que o edifício 
mantém com o espaço urbano de acordo com 
sua altura. O estudo define ainda como edifício 
de até três pavimentos como baixos e entre 
quatro e onze pavimentos como de altura média. 

Acima de cinco 
pavimentos 

GEHL, 2010 
_______ Acima de cinco pavimentos a conexão entre o 

espaço urbano e o edifício se perde. 

Acima de cinco 
pavimentos 

GONÇALVES, 
2010 

Londres, 
Inglaterra 

Limite de altura para o edifício não ter 
elevadores, acima dessa altura se perde a 
relação com a escala humana e é menor a 
segurança dos usuários em caso de incêndio. 

Entre 12 e 39 
pavimentos 

EMPORIS, 2012 
Provedor global 
de informações 
sobre edifícios. 

Hamburgo, 
Alemanha 

 

Classificação de altura de acordo com uma 
classificação métrica básica semelhante a outras 
adotadas em diversos países. Acima de 39 
pavimentos o edifício é definido como arranha-
céu. 

 
 
 
 
 

A partir de dez 
pavimentos 

 
 

 
 

GREGOLETTO; 
REIS, 2012. 

 
 

Porto 
Alegre, 
Brasil. 

Pesquisa realizada com 148 respondentes de 
Porto Alegre, Região Metropolitana e de 
cidades do interior do Rio Grande do Sul, no 
Brasil. O edifício é considerado alto a partir de 
dez pavimentos por 66,3% (98 de 148) dos 
usuários (alguns já a partir de quatro, seis ou 
oito pavimentos). 

 
ANTOCHEVIZ; 

REIS, 2013. 

 
Porto 

Alegre, 
Brasil. 

Pesquisa realizada com 87 respondentes de 
Porto Alegre. 71,2% (62 de 87) da amostra 
identificaram como altos edifícios a partir de 
dez pavimentos (alguns já a partir de quatro, 
seis ou oito pavimentos). 

A definição da altura a partir da qual um edifício começa a ser considerado alto está 

relacionada também às alturas máximas permitidas pelas normas urbanísticas de cada cidade 

(GREGOLETTO; REIS, 2012). No Oriente Médio e na Ásia, são construídos os edifícios 

mais altos do mundo, ultrapassando alturas de 450 metros (90 pavimentos). O Burj Khalifa 

(Figura 2.1), construído na cidade de Dubai, nos Emirados árabes é considerado o maior 

edifício na atualidade (163 pavimentos e 828 metros de altura) (CTBUH, 2012; EMPORIS, 

2012). Por outro lado, muitas cidades europeias possuem uma legislação mais restritiva em 

relação à altura dos edifícios (DEGW, 2002). Em Paris, por exemplo, o limite de altura na 

área central é de 25 metros (oito pavimentos), sendo permitidas alturas maiores apenas na 

periferia, em áreas como La Defense (Figura 2.2) (GLAESER, 2011). Na área central de 

Berlim foram proibidos edifícios com mais de vinte metros de altura (seis pavimentos) após a 

reunificação em 1989 (Figura 2.3) (GUERRA, 1996). Em Buenos Aires, na América Latina, a 

maior parte da cidade tem limite de altura entre seis e dez pavimentos (Figura 2.4) 

(SANCHEZ, 2010; BENFIELD, 2013). A legislação urbanística em vigor em Porto Alegre, 
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no Brasil, restringe em 42 metros (ou 14 pavimentos) as alturas das edificações e permite 

construções com até 52 metros (ou 18 pavimentos) em determinadas regiões da área de 

ocupação intensiva da cidade (Figura 2.5) (PORTO ALEGRE, 2012).  

  
Figura 2.1-Edifício Burj Khalifa, Dubai                            
Fonte: http://www.burjkhalifa.ae                                               

Figura 2.2– Área central e Bairro La Defense,Paris 
Fonte: inhabitat.com  

 
Figura 2.3 - Área central de Berlim 
Fonte: www.c95-architekten.de                                                      

Figura 2.4 – Área central de Buenos Aires 
Fonte: capital-federal. enbuenosaires.com  

 

Figura 2.5- Limites de altura permitidos em Porto Alegre segundo a legislação urbanística em vigor 
Fonte: Elaborado pela autora segundo dados da Prefeitura de Porto Alegre. 
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Ainda, a altura de um edifício está associada ao contexto em que esse se insere (Figura 2.6), já 

que a percepção de uma edificação como alta depende da altura das edificações do seu 

entorno e da localização do observador (KOSTOF, 1991). Enquanto um edifício de 14 

pavimentos pode não ser considerado alto em cidades como Nova Iorque ou Hong Kong, em 

uma cidade europeia ele pode ser mais alto do que o limite de altura permitido pelas normas 

urbanas locais (CTBUH, 2012). Segundo o CTBUH (2012), a percepção de altura também 

depende da proporção do edifício em relação ao contexto (Figura 2.7). Prédios que não 

possuem muitos pavimentos, mas são esbeltos, podem ter a aparência de um edifício mais 

alto, especialmente quando se encontram em um contexto urbano de edificações com menor 

altura. O uso de inovações construtivas específicas, como estruturas resistentes a ventos e 

tecnologia para transporte vertical, também podem definir um edifício como alto (CTBUH, 

2012). 

      
Figura 2.6 - Relação entre a altura do edifício e o 
contexto onde está inserido 
Fonte: http://www.ctbuh.org 

Figura 2. 7– Proporção do edifício alto em relação 
ao contexto onde está inserido 
Fonte: http://www.ctbuh.org

Portanto, apesar de não existir na literatura uma clara definição de qual altura caracteriza um 

edifício como alto, existe uma tendência a se considerar um edifício alto a partir de alturas 

entre dez e doze pavimentos, parâmetro que será adotado neste estudo. Além disso, aspectos 

relacionados ao contexto urbano em que a edificação se insere influenciam na percepção de 

um edifício como alto. Dessa forma, essa pesquisa delimita como edifícios altos aqueles com 

altura a partir de dez pavimentos, considerando o que indicam os estudos a respeito, 

principalmente os realizados no contexto local de Porto Alegre. Ainda, são considerados 

como limites máximos de altura os edifícios construídos segundo a legislação vigente de 

Porto Alegre, 52 metros, 18 pavimentos (Figura 2.6) e o Plano Diretor de 1954, que permitia a 

construção de edificações com mais de vinte pavimentos. Definido o conceito de edifício alto, 

é objetivo comparar edifícios altos de diferentes alturas identificando qual limite seria mais 

adequado para o contexto analisado, considerando o desempenho interno dessas edificações e 

o impacto no espaço urbano.  
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2.2.2 Definição dos conceitos de percepção, cognição, satisfação e preferência 

Para avaliar as variáveis que influenciam a satisfação e a preferência dos usuários em relação 

a edifícios altos, é necessário entender os processos de percepção e cognição, através dos 

quais essas informações são apreendidas (LYNCH, 1996). Os processos de percepção e 

cognição ambiental tratam da relação entre o ambiente e as pessoas (REIS e LAY, 2006). A 

percepção está relacionada à experiência direta e sensorial, dependendo do estímulo gerado 

pelo meio ambiente (LANG, 1987; GOLLEDGE; STIMSON, 1997). A cognição é um 

processo de construção de sentido na mente, cumulativo, que se forma através da experiência 

cotidiana e ocorre necessariamente após o processo de percepção (MOORE; GOLLEDGE, 

1976; WEBER, 1996). Através de estudos que utilizam uma abordagem perceptiva e 

cognitiva pode-se dizer que as características configuracionais e formais do espaço são 

importantes para a satisfação e preferência dos usuários, influenciando suas reações mentais 

(atitudes) e físicas (comportamento) em determinado espaço (RAPOPORT, 1978; LANG, 

1987; REIS; LAY, 2006). 

Os conceitos de satisfação e preferência são importantes nesta investigação, pois tratam da 

relação entre edifícios altos, seus usuários e os usuários do espaço urbano. O conceito de 

satisfação tem sido usado como critério para examinar as relações entre as pessoas e os vários 

aspectos do ambiente construído, possibilitando a comparação entre as atitudes (reações 

mentais) de diferentes indivíduos (REIS, 1992). Dessa forma, a satisfação é tratada em 

pesquisas como o diferencial entre o ambiente percebido e o ambiente desejado pelo usuário 

(STAMPS, 2000). O conceito de preferência, por sua vez, está diretamente relacionado aos 

níveis de satisfação do indivíduo com o ambiente, porém, refere-se a algo a ser vivenciado, 

enquanto o nível de satisfação indica algo que já foi ou está sendo vivenciado (REIS, 1992). 

Assim sendo, pretende-se utilizar os conceitos de satisfação e preferência para avaliar o 

desempenho de edifícios altos de acordo com as expectativas de seus usuários, considerando 

uma série de variáveis relacionadas a essas edificações.  

Propõe-se, desse modo, examinar os impactos de edifícios altos através dos parâmetros da 

área de estudos Ambiente-Comportamento, que considera as relações entre as características 

físico-espaciais dessas edificações e as atitudes e comportamentos dos indivíduos (LANG, 

1987; RAPOPORT, 1978; REIS; LAY, 2006). Esta investigação é feita através da análise dos 

níveis de satisfação e preferência dos usuários, de acordo com os aspectos que, segundo a 

literatura, estão relacionados ao desempenho de edifícios altos. Esse tipo de pesquisa auxilia 
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na avaliação de projetos existentes e gera subsídios para a elaboração de espaços mais 

qualificados. 

2.3 SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DE EDIFÍCIOS ALTOS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS E PREFERÊNCIA POR UTILIZAR DETERMINADO PAVIMENTO 

A literatura indica que a satisfação dos usuários de edifícios altos e a preferência por utilizar 

determinado pavimento podem variar de acordo com o uso do edifício. Mesmo que edifícios 

residenciais se pareçam externamente com os comerciais, as percepções de seus usuários 

podem ser diferentes, uma vez que o tempo de permanência no ambiente de trabalho é menor 

do que no ambiente residencial (APPLEYARD; FISHMAN, 1977; DEGW, 2002; JACKSON, 

2012). Para comparar o desempenho de edifícios altos residenciais e comerciais segundo a 

percepção das pessoas que utilizam essas edificações é importante entender primeiramente os 

motivos que os levam a morar e trabalhar nesses locais (OLIVEIRA; HEINECK, 1998). 

Dessa forma, é possível contrapor como o ambiente é percebido pelo indivíduo com suas 

expectativas com a residência e com o ambiente de trabalho através dos seus níveis de 

satisfação. Os motivos para escolher a moradia ou o local de trabalho são diversos, podendo 

estar relacionados a aspectos sociais, econômicos, políticos, físico-espaciais, funcionais e 

simbólicos (FRICK, 1986; OLIVEIRA; HEINECK, 1998).  

Entre os principais motivos citados na literatura que levam as pessoas a residir em edifícios 

altos estão: privacidade, segurança quanto a crimes e boa localização dessas edificações, 

geralmente em áreas centrais das cidades, próximas de comércios e serviços e servidas de boa 

infraestrutura urbana (CALDEIRA, 2001; TRAMONTANO; 2006, VILLA, 2006; CASARIL, 

2008; TÖWS; MENDES, 2011). Morar em edifícios altos parece estar relacionado também à 

procura por um estilo de vida diferente e a busca por melhor qualidade de vida, prestígio, 

status e ascensão social (LANG, 1994; SAHR, 2000; RAMIRES; GOMES, 2002). Tendo 

essas necessidades em vista, anúncios publicitários apresentam a possibilidade de um estilo de 

vida urbana ideal dentro de edifícios altos residenciais, relacionado a aspectos como maior 

privacidade e segurança (GOMES, 2006; VILLA, 2008).   

Contudo, outros estudos indicam uma tendência dos usuários irem morar em edifícios altos 

devido às suas condições econômicas e à falta de opções disponibilizada pelo mercado 

imobiliário, que nem sempre atende às suas necessidades (FRICK, 1986; MACEDO, 1991; 

VILLA, 2006). Além disso, nem toda sociedade parece estar preparada para viver em 

edifícios altos residenciais. Em algumas cidades Europeias a ideia de morar em edifícios tem 
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sido pouco aceita por remeter ao período após a Segunda Guerra, em que esse tipo de 

edificação estava associado a habitações de baixa qualidade. Os blocos de edifícios de 31 

pavimentos do Red Road flats em Glasgow, na Escócia (Figura 2.8), por exemplo, foram 

construídos em 1964 e condenados à demolição em 2010 devido à rejeição de seus usuários 

(JACOBS; CAIRNS; STREBEL, 2007; GONÇALVES, 2010).  

           
(a) Red Road Flats antes da demolição.                         (b) Demolição do Red Road Flats. 

Figura 2. 8 – Red Road Flats em Glasgow, Escócia 
Fonte: www.bbc.co.uk  

As razões que levam os usuários a trabalhar em edifícios altos, ao que indica a literatura, 

também estão relacionadas à boa localização dessas edificações, geralmente situadas em áreas 

centrais das cidades. A concentração de edifícios altos em centros urbanos catalisa 

investimentos financeiros e torna as empresas mais acessíveis, transformando essas áreas 

atrativas para cada vez mais desenvolvimento (DOVEY, 1992; GONÇALVES, 1999). Ainda, 

edifícios altos comerciais atuam como referenciais do poder econômico local e internacional, 

associados à ideia de progresso (MOURA, 1933; SUNDSTROM, 1986; RELPH, 1987; 

DOVEY, 1992; GONÇALVES, 1999; RAMIRES; GOMES, 2002; KUPCHIL, 2008; 

CTBUH, 2012). Entretanto, os motivos para trabalhar em edifícios altos podem estar 

associados apenas à proposta de emprego, sem relação com a edificação ou com o pavimento 

onde se localiza o escritório. Além disso, trabalhar em edifícios altos parece ser insatisfatório 

para algumas pessoas devido ao distanciamento do solo, afetando o desempenho do usuário 

(NICHOLS, 1977; MCCOY, 2002).  

Todavia, além dos motivos que levam as pessoas a morar e trabalhar em edifícios altos e seus 

níveis de satisfação com o desempenho dessas edificações é importante considerar também a 

preferência dos usuários por utilizar determinado andar. Como demonstra a Tabela 2.2, 

existem contradições e pouca clareza na literatura em relação a qual andar é considerado mais 

satisfatório para se morar e trabalhar em edifícios altos segundo a percepção dos seus 

usuários. 
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Tabela 2. 2 – Estudos sobre a preferência dos usuários em utilizar determinado andar de edifícios altos 

Autor 
Local do 
estudo Resultados e características desses estudos 

 
 

ADAMS; 
CONWAY, 1975 

 
Londres, 

Inglaterra. 
GLC:  

Greater 
London 
Council 
1968. 

Andar preferido pelos respondentes: 45% escolheriam morar até o 5º 
andar, 35% entre o 6º e o 20º andar e 20% acima do 20º andar. 
Justificativas: Até o 5º andar: maior proximidade do solo, independência 
do uso de elevadores e maior conveniência para famílias com crianças 
pequenas. Acima do 5º andar: maior privacidade visual e acústica. 
Número de respondentes: não é especificado. 
Uso e altura total do edifício: edifício residencial de 24 andares 
Contexto urbano em que o edifício se insere: não é especificado. 

 
 

ADAMS; 
CONWAY, 1975 

 
 

Estocolmo, 
Suécia. 

Andar preferido pelos respondentes: 37% escolheriam morar até o 4º 
andar, 16% entre o 5º e o 9º andar e 47% e acima do 9º andar.  
Justificativas: não são especificadas. 
Número de respondentes: não é especificado. 
Uso do edifício: residencial 
Altura total do edifício avaliado: não é especificada. 
Contexto urbano em que o edifício se insere: não é especificado. 

 
GREENBERG; 
GREENBERG, 

1977 

 
Michigan, 
Estados 
Unidos. 

Andar preferido pelos respondentes: A partir do 9º andar. 
Justificativas: maior privacidade e segurança. 
Número de respondentes: 102 moradores do edifício. 

Uso e altura total do edifício: edifício residencial de 15 andares. 
Contexto urbano em que o edifício se insere: não é especificado. 

 
NICHOLS, 1977 

 
Estados 
Unidos 

Andar preferido pelos respondentes: abaixo do 10º andar. 
Justificativas: 56% (34 de 60) dos usuários preferem trabalhar mais 
próximo do solo e 40% (24 de 60) dizem que quanto maior a altura, 
menores os níveis de satisfação com o ambiente de trabalho. 
Número de respondentes: 60 trabalhadores de um edifício. 
Uso do edifício: comercial 
Altura total do edifício: não é especificada. 
Contexto urbano em que o edifício se insere: não é especificado. 

 
WILLIAMSON, 

1981 

 
Alemanha 

Andar preferido pelos respondentes: Acima do 6º andar 
Justificativas: visuais da cidade, privacidade, segurança e status social. 
Número de respondentes: 430 moradores do edifício. 
Uso e altura total do edifício: edifício residencial de 28 andares. 
Contexto urbano em que o edifício se insere: não é especificado. 

 
CHURCHMAN; 

GINSBERG, 
1984 

 
Haifa,  
Israel. 

Andar preferido pelos respondentes: Acima do 12º andar. 
Justificativas: visuais bonitas da cidade e maior privacidade. 
Número de respondentes: 344 moradores dos edifícios. 
Uso e altura total dos edifícios: Amostra de 16 edifícios de quatro, oito, 
12, 16 e 20 andares de edifícios residenciais. 
Contexto urbano em que os edifícios se inserem: não é especificado. 

 
DE CONTO, 

2012 

 
Caxias do 
Sul, Brasil 

Andar preferido pelos respondentes: 25% (3 de 12) até o 4º pavimento e 
75% (9 de 12) acima do 10º pavimento. 
Uso e altura total dos edifícios: Um edifício de 15 e outro de 36 
pavimentos de uso residencial. 
Número de respondentes: 12 moradores dos edifícios. 

 
 

ANTOCHEVIZ; 
REIS, 2013 

 
 

Porto 
Alegre, 
Brasil. 

Andar preferido pelos respondentes: 82.9% (58 de 70) dos moradores 
de edifícios e 79,6% (43 de 54) dos que trabalham em edifícios preferem 
utilizar até o sexto pavimento. 
Justificativas: menor deslocamento de elevador.  
Número de respondentes: 70 moradores e 54 trabalhadores de edifícios. 
Altura total e uso dos edifícios: amostra aleatória de edifícios de até 19 
andares, residenciais e comerciais. 
Contexto urbano em que o edifício se insere: não é especificado. 
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Segundo alguns autores, os usuários tem preferência por morar e trabalhar em pavimentos 

mais altos devido a uma série de aspectos, como as visuais da cidade, a partir do interior do 

edifício e uma melhor privacidade visual e acústica (ADAMS; CONWAY, 1975; 

GREENBERG; GREENBERG, 1977; CHURCHMAN; GINSBERG, 1984). Contudo, outras 

pesquisas revelam que o distanciamento do solo e do ambiente natural pode ser desagradável 

para os usuários a partir de determinada altura (JEPHCOTT, 1971 ADAMS; CONWAY, 

1975; CHURCHMAN; GINSBERG, 1984). Para algumas pessoas, utilizar os pavimentos 

superiores de edifícios altos pode causar acrofobia (medo de altura), provocando desconforto 

e vertigem, principalmente em áreas próximas a janelas e sacadas. De acordo com outros 

estudos, esse desconforto começa a ser percebido em alturas acima do sexto pavimento 

(ADAMS; CONWAY, 1975; NICHOLS, 1977; CHURCHMAN; GINSBERG, 1984 

GIFFORD, 2007; ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009). Na cidade de Chicago, por exemplo, 

em uma edificação comercial de 17 pavimentos, usuários relataram sentir medo de trabalhar 

junto às janelas nos pavimentos superiores, devido à visualização do átrio central de grande 

altura no interior do edifício (LAY; REIS, 2005). 

Além disso, quanto mais alto o pavimento utilizado, menor o contato com o espaço aberto e 

com áreas com vegetação, o que pode gerar problemas psicológicos nos usuários, afetando os 

níveis de satisfação com o edifício (ADAMS; CONWAY, 1975; VILLA, 2004). Os 

resultados de uma investigação realizada com 60 usuários de um edifício comercial, por 

exemplo, identificaram que as vistas das janelas de escritórios situados acima do décimo 

pavimento causavam medo de altura e sentimento de separação do ambiente externo nas 

pessoas (NICHOLS, 1977). Ainda, em pesquisa realizada em Porto Alegre, foram analisadas 

cenas com vistas do interior de diferentes pavimentos de um edifício de 18 pavimentos para 

áreas com vegetação. Como resultado, os usuários indicaram uma preferência pelas vistas de 

pavimentos mais baixos, devido a maior proximidade da vegetação (GREGOLETTO, 2013).  

Assim sendo, a literatura apresenta divergências a respeito das razões que levam as pessoas a 

morar e trabalhar em edifícios altos. Para alguns usuários os motivos estão associados a uma 

melhor qualidade de vida e status social, aspectos relacionados às características físicas desses 

edifícios. Para outros, as razões não estão relacionadas ao edifício, mas sim às condições 

econômicas do usuário e a proposta de emprego, no caso de edifícios comerciais. Além disso, 

os estudos que avaliam as preferências dos usuários por morar e trabalhar em diferentes 

andares de edifícios altos não abordam diversos aspectos, tais como o contexto urbano em que 

a edificação se insere. Ainda, são poucas e contraditórias as pesquisas que analisam os níveis 
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de satisfação dos usuários de edifícios altos residenciais e comerciais com o desempenho 

dessas edificações.  

Sendo assim, é objetivo deste trabalho identificar os motivos relacionados à decisão de ir 

morar e trabalhar em edifícios altos, a preferência na escolha do pavimento utilizado e os 

níveis de satisfação com o desempenho de características físico-espaciais de edifícios altos de 

acordo com o pavimento em que o respondente reside ou trabalha. Essa análise é baseada em 

uma série de variáveis relacionadas ao desempenho de edifícios altos, descritas a seguir. 

2.4 VARIÁVEIS CONTEXTUAIS QUE AFETAM O DESEMPENHO DE EDIFÍCIOS 

ALTOS 

São apresentadas, a seguir, as variáveis contextuais, que dizem respeito às características 

físicas e espaciais do ambiente (LANG, 1987; REIS, 2002). Os fatores contextuais interferem 

nos níveis de satisfação e na preferência dos usuários, sendo importantes nessa pesquisa para 

avaliar o desempenho de edifícios altos residenciais e comerciais. 

2.4.1 Acessibilidade, orientação espacial e legibilidade urbana no deslocamento dos 

usuários em blocos de edifícios altos residenciais 

A acessibilidade trata da maior ou menor facilidade de acesso a um determinado espaço e está 

relacionada a diversos fatores, como a orientação espacial e a legibilidade urbana (COOPER-

MARCUS; SARKISSIAN, 1986). A orientação espacial consiste no conhecimento acerca dos 

caminhos e da localização no ambiente. Para que um indivíduo se oriente adequadamente em 

uma determinada área é necessário que o mesmo possua certo conhecimento da mesma ou 

que tenha facilidade em adquirir tal conhecimento na medida em que se desloca pela área 

(GARLING; GOLLEDGE, 1987). A legibilidade diz sobre a formação de uma imagem clara 

e precisa do sistema urbano ou do interior de um edifício, como decorrência de suas 

características físicas. Assim sendo, uma maior legibilidade permite uma melhor orientação e 

consequente maior facilidade de locomoção do usuário do espaço urbano. Por conseguinte, 

alguns aspectos parecem influenciar na orientação e na legibilidade de determinado ambiente, 

como a presença de pontos de referência e dispositivos de sinalização (LANG, 1987; 

PASSANI, 1992; LYNCH, 1996).  

Em condomínios de edifícios altos residenciais, a literatura indica que, dependendo do 

número e da forma como estão dispostos os blocos dessas edificações, pode haver problemas 

na orientação espacial dos seus usuários (ADAMS; CONWAY, 1975). Ainda, quando esses 
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edifícios têm fachadas semelhantes, a orientação espacial pode ser afetada devido a uma 

maior dificuldade do indivíduo em encontrar pontos de referência em um espaço homogêneo. 

Além disso, os edifícios altos desses condomínios podem atuar como barreiras visuais, 

impedindo a visualização de pontos de referência localizados atrás dessas edificações 

(GARLING; GOLLEDGE, 1987; LYNCH, 1996). Um estudo realizado em conjuntos 

habitacionais de Porto Alegre, por exemplo, já evidenciou problemas de orientação espacial 

dos usuários em um condomínio composto por blocos de edifícios baixos, de quatro 

pavimentos. A falta de legibilidade nesse caso é consequência do número de unidades 

repetidas sem distinções formais e da falta de pontos de referência e sinalização no percurso 

(REIS; LAY, 2010).  

Contudo, apesar de ser cada vez mais comum nas cidades brasileiras a construção de 

condomínios de edifícios altos, não foram encontrados estudos que avaliassem a percepção 

dos usuários em relação à orientação espacial entre essas edificações. Por conseguinte, esta 

pesquisa pretende avaliar como as características físico-espaciais de edifícios altos 

influenciam na acessibilidade, orientação espacial e legibilidade no interior de condomínios 

residenciais com mais de um edifício alto. 

2.4.2 Deslocamento no interior de edifícios altos residenciais e comerciais  

O deslocamento dos usuários a partir da entrada da edificação até o seu apartamento ou 

escritório é feito através de corredores, escadas e elevadores e é outro aspecto importante 

citado pela literatura no tocante a edifícios altos (COOPER-MARCUS; SARKISSIAN, 1986). 

Excetuando-se os usuários do primeiro pavimento, todos os outros têm dependência total da 

circulação vertical (YUEN et. al., 2006; GIFFORD, 2007). Pesquisas indicam que um dos 

principais fatores que influenciam os usuários a morar e trabalhar entre o térreo e o quinto 

pavimento de edifícios altos está relacionado ao fato de permitir independência dos 

elevadores (GREATER LONDON COUNCIL, 1968; ADAMS; CONWAY, 1975). Na cidade 

planejada de Masdar (Emirados Árabes), por exemplo, os edifícios têm, no máximo, cinco 

pavimentos para diminuir o deslocamento vertical até os pavimentos superiores. Além disso, 

os elevadores existentes serão de uso exclusivo para usuários com dificuldades para utilizar 

escadas, diminuindo os gastos com energia elétrica (SPRING, 2007; OUROUSSOFF, 2010).  

Acima de cinco pavimentos a distância percorrida na circulação vertical em edifícios passa a 

ser considerada elevada para o deslocamento através de escadas, sendo obrigatória a 

existência de elevadores (GIFFORD, 2007).  Atualmente os elevadores são cada vez mais 



CAPÍTULO 2: EDIFÍCIOS ALTOS E SUAS RELAÇÕES COM O ESPAÇO URBANO                           39 
 

 

rápidos e possuem geradores para manter o funcionamento mesmo em caso de falta de 

eletricidade, na tentativa de garantir a circulação vertical (GONÇALVES, 1999; 2010; 

JACKSON, 2012).  Contudo, mesmo com o uso do elevador, quanto maior a altura da 

edificação maior o deslocamento vertical necessário para chegar aos pavimentos superiores do 

edifício (GIFFORD, 2007). Ademais, nem todos os usuários se sentem confortáveis em 

utilizar elevadores. Pessoas com claustrofobia, por exemplo, sentem desconforto e ansiedade 

durante o uso de espaços fechados restritos (LOURENÇO; LONGO; PATHMAN, 2011). Um 

outro estudo indica também que grande parte dos usuários fica insatisfeita com a espera pelos 

elevadores, especialmente em horários de maior movimento (SIMON, 1977). Ainda, a 

literatura evidencia que em edifícios com mais de vinte pavimentos apenas um elevador não é 

suficiente para atender aos usuários eficientemente, o que também gera reclamações e custos 

(ADAMS; CONWAY, 1975; COOPERMAN, 1977; HABER, 1977; GONÇALVES, 2010).  

Soma-se a esses aspectos o fato de que em caso de não funcionamento de elevadores devido a 

falhas mecânicas a necessidade de uso das escadas torna o deslocamento vertical exaustivo 

em edifícios altos (COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976; SIMON, 1977). Em Porto Alegre, a 

inoperância dos quatro elevadores de um edifício comercial de 18 pavimentos durante o 

horário comercial foi alvo de protestos de seus usuários devido à dificuldade de deslocamento 

até os pavimentos mais altos (RORATTO, 2013). Em caso de falta de energia elétrica essas 

dificuldades são ainda maiores, pois a locomoção por escadas deve ser feita no escuro ou com 

auxílio de luzes de emergência (DAWSEY; VILLENSKY; ATHAVALEY, 2012). Problemas 

no deslocamento vertical também existem em casos de incêndio, ameaças de bomba ou algum 

desastre natural. Recentemente, o furacão Sandy em Nova Iorque deixou cerca de 440 

elevadores sem funcionamento, fazendo com que milhares de pessoas tivessem que se 

locomover pelas escadas e no escuro (DAWSEY; VILLENSKY; ATHAVALEY, 2012). 

Existem evidências de que acima de dez pavimentos os usuários têm dificuldade de utilizar 

escadas em casos de emergência devido ao tempo necessário para evacuar a edificação 

(JEPHCOTT, 1971). Além disso, nem sempre o equipamento disponível é suficiente para o 

combate de incêndios em edifícios altos (PAULS, 1977). Em Porto Alegre, a escada mecânica 

utilizada para o combate a incêndios atinge cerca de 30 metros de altura, o equivalente a dez 

pavimentos de um edifício, dificultando o serviço dos bombeiros em edificações de maior 

altura. Apenas o uso de escadas de maior altura ou de uma plataforma mecânica possibilitaria 

atingir alturas maiores, de até setenta metros (23 pavimentos), equipamentos que o corpo de 

bombeiros da cidade não possui (GONZATTO, 2013). Acima de dez pavimentos se torna 
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difícil que os bombeiros consigam utilizar as escadas do edifício de maneira rápida e eficiente 

com a vestimenta e os equipamentos adequados (ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009). 

Em função dos argumentos apresentados, conclui-se que os problemas relacionados ao 

deslocamento vertical em edifícios altos, principalmente acima do décimo pavimento, 

revelam a magnitude e a importância dessa variável. Todavia, as pesquisas existentes não são 

conclusivas e não abordam o contexto brasileiro. Ainda, apesar de a mídia mencionar com 

certa frequência a existência de problemas no deslocamento vertical em edifícios altos de 

Porto Alegre, não existem estudos no contexto local que avaliem esse aspecto considerando a 

percepção de seus usuários. Sendo assim, essa pesquisa  propõe-se a investigar a relação entre 

o pavimento em que o respondente reside ou trabalha, o número de elevadores do edifício e os 

níveis de satisfação com o deslocamento vertical em edifícios altos.  

2.4.3 Densidade populacional em edifícios altos residenciais e comerciais  

O crescente aumento da densidade populacional das cidades aparece como uma das principais 

justificativas para a necessidade de construção de edifícios altos, possibilitando um melhor 

aproveitamento do solo (MACEDO, 1991; TRAMONTANO, 2006; MENDONÇA; 

ALMEIDA, 2010; TURRER, 2012; UEDA; CASTRO, 2013). Segundo o economista Edward 

Glaeser, edifícios altos atendem a uma maior demanda populacional e tornam os valores dos 

imóveis mais acessíveis, através da maior oferta (TURRER, 2012). A alta densidade 

populacional também pode influenciar positivamente os níveis de satisfação dos usuários de 

edifícios altos residenciais, possibilitando a interação social com um maior número de 

vizinhos de outros apartamentos (GIFFORD, 2007).  

Contudo, os resultados de outro estudo realizado nos Estados Unidos revelaram que os níveis 

de satisfação dos usuários com o local onde moram são maiores em edifícios com menores 

densidades populacionais (GREENBERG; GREENBERG, 1977). Esses dados corroboram 

aqueles de uma pesquisa feita em edifícios de cinco pavimentos na Turquia, que identificou 

níveis de satisfação maiores com a residência e com a densidade populacional em usuários 

dos últimos pavimentos. As razões apresentadas pelos moradores para tais percepções 

estavam relacionadas ao fato de que um número menor de usuários utiliza os pavimentos 

superiores, dando a impressão de uma menor densidade populacional no edifício (KAYA; 

ERKIP, 2001). Ainda, maiores densidades populacionais geram maior fluxo de entrada e 

saída nos prédios e maior demanda por estacionamento e por infraestrutura (p.ex., 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica). Aspectos esses que também 
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podem influenciar negativamente nos níveis de satisfação dos usuários de edifícios altos 

(MACEDO, 1991; ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009). 

Por outro lado, densidades populacionais maiores podem ser obtidas em edifícios de menor 

altura. A cidade planejada de Masdar em Abu Dhabi (Figura 2.9) deverá ter uma alta 

densidade construtiva bruta de 364 hab./ha, equivalente à dos bairros verticalizados da cidade 

de São Paulo (300-400 hab./ha; GUNN, 1994), em uma área de 2,8 quilômetros quadrados 

com edifícios de, no máximo, cinco pavimentos (SPRING, 2007). Em Toronto, está sendo 

desenvolvida uma estratégia para absorver o crescimento populacional estimando em meio 

milhão de novos habitantes até o ano 2031, através da construção de edifícios de quatro a 

doze pavimentos (Figura 2.10). Segundo esse estudo, edifícios construídos dentro desse limite 

de altura atingem uma densidade populacional alta para atender a demanda populacional da 

cidade. Além disso, essas edificações obtêm densidades construtivas semelhantes à de 

edifícios mais altos (acima de 12 pavimentos) sem causar impacto negativo no espaço urbano 

onde estão inseridas. Esse limite de altura de edifícios é comum também em áreas históricas 

de cidades como Londres, Paris, Barcelona, Copenhagen e Milão e tem sido adotado como 

solução em bairros novos de cidades como Buenos Aires, Atlanta, São Francisco, 

Washington, Vancouver entre outras (BROOK MCLLROY PLANNING + URBAN 

DESIGN/PACE ARCHITECTS, 2009).  

  
Figura 2. 9 – Cidade Planejada de Masdar em Abu 
Dhabi 
Fonte: www.fosterandpaterns.com                                        

 

Figura 2. 10 – Projeto urbano para a cidade de Toronto 
Fonte: http://brookmcilroy.com 

Portanto, existem contradições a respeito dos níveis de satisfação dos usuários em relação a 

densidades populacionais altas em edifícios altos. A literatura sustenta que a construção de 

edifícios altos não é a única alternativa para atender uma maior demanda populacional. Além 

disso, algumas cidades como, por exemplo, Porto Alegre, têm apresentado um crescimento 

populacional negativo, sendo importante identificar quais motivos justificam a crescente 

construção de edifícios altos nessas localidades. Ainda, não foram encontrados estudos 
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avaliando a percepção de usuários em relação aos níveis de satisfação com a densidade 

populacional no interior de edifícios altos. Nesse sentido, essa pesquisa pretende avaliar a 

relação entre o número de apartamentos e escritórios por pavimento, a altura total do edifício 

e os níveis de satisfação dos respondentes com a densidade populacional em edifícios altos.  

2.4.4 Segurança interna em edifícios altos residenciais e comerciais 

A definição de segurança neste trabalho diz respeito ao risco que usuários de edifícios altos 

têm de serem vítimas de algum tipo de crime e violência nas áreas internas dessas edificações. 

Utiliza-se nesta pesquisa o conceito de segurança quanto a incêndios no interior de edifícios 

altos. São descritas em seguida as relações a serem investigadas a respeito da segurança 

quanto a crime e quanto a incêndios nesta investigação. 

2.4.4.1 Segurança quanto a crimes em edifícios altos residenciais e comerciais 

Segundo a literatura, a busca por segurança quanto a crimes e violência aparece como um 

motivo importante no tocante às razões que levam os usuários a utilizar edifícios altos no 

Brasil (CALDEIRA, 2001; VILLA, 2006; CASARIL, 2008; SAHR, 2000; TÖWS; 

MENDES, 2011; TURRER, 2012). Devido ao aumento da criminalidade e da violência 

urbana no contexto brasileiro e a uma aparente dificuldade das instituições públicas em prover 

maior segurança nas ruas, a população tenta resolver o problema de outras formas. Muitos 

usuários acabam indo morar e trabalhar onde esse serviço de segurança é privatizado através 

de portaria, câmeras e interfone para controle do acesso de desconhecidos. Opções essas, 

oferecidas, por exemplo, em condomínios de edifícios altos cercados por barreiras físicas 

como muros e grades (SAHR, 2000; VILLA, 2008; TRAMONTANO, 2006). Outros estudos 

indicam, também, uma relação positiva entre os níveis de satisfação dos usuários com o 

desempenho de edifícios altos e a segurança interna (GREENBERG; GREENBERG, 1977; 

KAYA; ERKIP, 2001).  

Em outra pesquisa realizada em Nova Iorque, porém, constatou-se que quanto maior a altura 

do edifício, maior o número de usuários que se sentia inseguro no interior da edificação 

devido à falta de vigilância e a pouca utilização das áreas condominiais. Esses resultados se 

justificavam devido ao fato de que quanto maior a altura do edifício, maior o número de áreas 

de uso comum (p.ex., escadas, corredores, elevadores) e maior a dificuldade de controlar o 

que acontece nesses locais (BECKER; LAWRENCE, 1974). Além disso, em alguns edifícios 

essas áreas são alvos de depredações devido à falta de segurança (ADAMS; CONWAY, 

1975; LAWRENCE, 1996). Soma-se a esses aspectos o fato de que edificações cercadas por 
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barreiras físicas e visuais tais como muros e paredes cegas, perdem a conexão visual entre o 

edifício e o espaço urbano adjacente. Dessa forma, fica impedida a supervisão visual do que 

ocorre no espaço privado por parte de usuários do espaço público e do que acontece no espaço 

público por usuários dos edifícios. Esse contato visual é importante, auxiliando na vigilância 

do que ocorre no edifício, o que pode evitar a ocorrência de atos de crime e violência 

(CALDEIRA, 2001; REIS; BECKER, 2011). 

Por fim, a literatura indica que algumas pessoas se sentem inseguras em edifícios altos por 

não haver um controle adequado de acesso de desconhecidos devido ao número elevado de 

usuários do edifício. Ainda, quanto maior o número de pessoas que utiliza o edifício, maior se 

torna a dificuldade do serviço de portaria em reconhecer quem é, ou não, usuário da 

edificação (COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976; VILLA, 2004). Esses dados corroboram os 

resultados obtidos em alguns estudos que evidenciam que usuários dos pavimentos superiores 

de edifícios altos tendem a estar mais satisfeitos com a segurança interna devido a menor 

probabilidade de encontrar com desconhecidos. Em pesquisa realizada na Turquia, por 

exemplo, os usuários do ultimo pavimento de edifícios de cinco pavimentos se sentiam mais 

seguros que os demais moradores do local (KAYA; ERKIP, 2001). Em outra investigação 

realizada nos Estados Unidos com 102 moradores de um edifício de 15 pavimentos, os 

usuários que moravam acima do nono pavimento apresentaram maiores níveis de satisfação 

com a segurança interna do que os que moravam em pavimentos mais baixos (GREENBERG; 

GREENBERG, 1977). 

Assim, evidencia-se a existência de contradições quanto aos níveis de satisfação dos usuários 

com a segurança interna em edifícios altos e os estudos existentes não são conclusivos. Esta 

pesquisa pretende aprofundar o conhecimento sobre o assunto, avaliando a relação entre o 

número de apartamentos e escritórios por pavimento, a altura total do edifício e os níveis de 

satisfação dos respondentes com a segurança quanto a crimes em edifícios altos.  

2.4.4.2 Segurança quanto a incêndios em edifícios altos residenciais e comerciais 

A segurança quanto a incêndios em edifícios altos é outro aspecto importante a ser 

considerado (WILLIAMS; HOLLANDER, 1977). São diversos os casos de incêndios em 

edifícios altos registrados nos últimos anos no contexto brasileiro, como por exemplo: 

Condomínio Conjunto Nacional (25 pavimentos) em São Paulo, 1978, Condomínio Edifício 

Cacique (26 pavimentos) em Porto Alegre, 1996, Edifício Hern Stoltz (22 pavimentos) no Rio 

de Janeiro, 2004 (COSTA, 2008). Apesar disso, muitos edifícios continuam sem possuir 
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sistemas de segurança adequados quanto a incêndios. Em Porto Alegre, o edifício do Centro 

Administrativo (24 pavimentos, 91,34 metros de altura) foi interditado recentemente devido à 

falta de Plano de prevenção contra incêndios (REIF, 2013). Além disso, muitos usuários não 

sabem como proceder em casos onde é necessário evacuar o edifício, o que pode causar 

pânico em situações de emergência (WILLIAMS; HOLLANDER, 1977). Ainda, acima de 

dez pavimentos se torna mais difícil o combate a incêndios em edifícios altos em Porto 

Alegre, devido à falta de equipamentos que atinjam maiores alturas (GONZATTO, 2013).  

Portanto, apesar da importância da segurança quanto a incêndios em edifícios altos, os estudos 

existentes não consideram a percepção dos usuários, avaliando apenas questões técnicas. 

Sendo assim, propõe-se investigar a relação entre o pavimento em que o respondente reside 

ou trabalha, a altura do edifício e os níveis de satisfação com a segurança quanto a incêndios 

em edifícios altos, principalmente em relação ao deslocamento no edifício em casos de 

emergência.  

2.4.5 Privacidade visual e privacidade acústica em edifícios altos residenciais comerciais 

A privacidade consiste na habilidade de indivíduos, ou grupos, controlarem suas interações 

(LANG, 1987). A privacidade visual está relacionada, entre outros aspectos, ao controle sobre 

o acesso visual ao interior dos edifícios em relação aos usuários de edifícios vizinhos. A 

privacidade acústica é definida como o controle sobre a transmissão de som em relação ao 

interior e ao exterior do edifício (FRANCESCATO et. al., 1979). A seguir são descritas as 

relações a serem investigadas a respeito das privacidades visual e acústica nesta pesquisa. 

2.3.5.1 Privacidade visual em edifícios altos residenciais e comerciais em relação ao seu 

exterior 

Algumas pesquisas indicam uma relação de satisfação dos usuários com a privacidade visual 

em edifícios altos em relação aos usuários de edifícios vizinhos, principalmente em 

edificações de uso residencial, e que esse seria um aspecto importante para moradores de 

apartamentos (ADAMS; CONWAY, 1975; BECKER; LAWRENCE, 1974; COOPER-

MARCUS; HOGUE, 1976; VILLA, 2004). Ainda, quanto mais alto o pavimento utilizado 

pelo usuário, maiores parecem ser os níveis de satisfação com a privacidade visual 

(COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976). Todavia, dependendo do contexto urbano em que o 

edifício se insere, alguns usuários reclamam da falta de privacidade visual relativamente às 

aberturas (janelas e sacadas de edifícios) devido à proximidade com outras edificações. Além 
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disso, em pavimentos térreos de edifícios altos os níveis de privacidade visual podem ser 

afetados também devido à proximidade com a rua, ou, em caso de condomínios de edifícios, 

devido à proximidade com as áreas condominiais (ADAMS; CONWAY, 1975; COOPER-

MARCUS; HOGUE, 1976). É importante considerar que, de acordo com as atividades 

realizadas no interior do edifício, os usuários necessitam de maior privacidade visual. Nas 

áreas de uso privativo de apartamentos (p.ex. dormitórios) é importante haver maior 

privacidade visual do que nas áreas de uso comum (p. ex., sala). Portanto, em edifícios altos 

residenciais os níveis de satisfação dos usuários com a privacidade visual podem variar de 

acordo com a área do apartamento utilizada (BECKER; LAWRENCE, 1974).  

Assim, ainda que exista uma relação positiva entre os níveis de satisfação de usuários de 

edifícios altos e a privacidade visual, o contexto em que a edificação se insere pode 

influenciar no desempenho dessa variável. No entanto, foram encontrados poucos estudos que 

avaliassem a privacidade visual em edifícios altos segundo a percepção de seus usuários. 

Portanto, esta pesquisa pretende avaliar a relação entre o pavimento em que o respondente 

reside ou trabalha, o contexto urbano onde esses edifícios se inserem e os níveis de satisfação 

com a privacidade visual em edifícios altos identificando os percentuais de apartamentos, em 

diferentes pavimentos, com níveis adequados de privacidade visual, para a compreensão a 

respeito da falta de tal privacidade.   

2.4.5.2 Privacidade acústica em edifícios altos residenciais e comerciais em relação ao seu 

exterior 

Os níveis de privacidade acústica no interior de edifícios altos residenciais e comerciais 

podem ser afetados devido a aspectos relacionados ao interior e ao exterior dessas edificações. 

Barulhos no interior de edifícios podem ter diversas fontes, oriundas tanto de apartamentos e 

escritórios vizinhos como de áreas de uso comum, como elevadores, escadas, corredores e 

áreas entre blocos de edifícios (ADAMS; CONWAY, 1975; COOPER-MARCUS; HOGUE, 

1976). Contudo, os níveis de privacidade em relação a aspectos internos da edificação estão 

associados a questões técnicas, tais como isolamento acústico eficiente, não sendo um 

problema exclusivo de edifícios altos (COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976). No entanto, 

aspectos externos relacionados ao contexto onde a edificação está inserida (p.ex., barulho do 

tráfego de veículos) podem afetar os níveis de privacidade acústica no interior de edifícios 

altos (COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976; CHURCHMAN; GINSBERG, 1984; 

GONÇALVES, 1999; MCCOY, 2002; BRONZAFT, 2002; ROMERO; ORNSTEIN, 2003). 
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Além disso, em áreas com alta densidade construtiva o som oriundo do espaço urbano pode 

refletir nas fachadas dos edifícios do entorno, causando impacto no conforto acústico no 

interior dos apartamentos e escritórios, mesmo nos pavimentos mais altos (MCCOY, 2002; 

BRONZAFT, 2002; GEMELLI, 2009; GONÇALVES, 2010). 

A literatura evidencia que a privacidade acústica também é um aspecto importante para 

usuários de edifícios altos e que quanto mais alto o pavimento utilizado, maiores os níveis de 

satisfação com tal variável (ADAMS; CONWAY, 1975; BECKER; LAWRENCE, 1974; 

COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976; VILLA, 2004). Em uma investigação realizada nos 

Estados Unidos com 102 moradores de um edifício de 15 pavimentos, por exemplo, usuários 

que moravam acima do nono pavimento apresentaram maiores níveis de satisfação com a 

privacidade acústica no interior do seu apartamento (GREENBERG; GREENBERG, 1977). 

Esses dados corroboram com os de outra pesquisa realizada com 344 respondentes moradores 

de 16 edifícios de quatro, oito, 12, 16 e 20 pavimentos em Israel. Os resultados revelaram que 

os usuários que moravam acima do 12º pavimento em edifícios de 16 e 20 pavimentos 

apresentavam maiores níveis de satisfação com o edifício devido aos altos níveis de 

privacidade acústica (CHURCHMAN; GINSBERG, 1984). Ainda, um estudo realizado com 

moradores de edifícios de cinco pavimentos da Universidade de Bilkent, em Ankara, na 

Turquia, também indicou que quanto mais alto o pavimento utilizado, maiores os níveis de 

privacidade acústica e de satisfação com o apartamento (KAYA; ERKIP, 2001).  

Em função dos dados apresentados, constata-se que a privacidade acústica também está 

associada a níveis de satisfação positivos dos usuários de edifícios altos, podendo ser afetada 

por aspectos relacionados à área onde a edificação se insere. Entretanto, assim com em 

relação à privacidade visual, foram encontrados poucos estudos que avaliassem a privacidade 

acústica em edifícios altos segundo a percepção dos seus usuários. Assim, propõe-se: 

investigar a relação entre o pavimento em que o respondente reside ou trabalha, o contexto 

urbano onde esses edifícios se inserem e os níveis de satisfação com a privacidade acústica no 

tocante ao exterior de edifícios altos. 

2.4.6 Conforto térmico em edifícios altos residenciais e comerciais  

O conforto térmico é definido como a adequação da temperatura do ar em determinado 

ambiente a fim de possibilitar a realização de determinadas atividades, dependendo de 

algumas variáveis como o sol, vento, temperatura, umidade e chuva (MCCOY, 2002; REIS, 

2002). Estudos indicam que quanto mais alto o pavimento utilizado, maiores os níveis de 



CAPÍTULO 2: EDIFÍCIOS ALTOS E SUAS RELAÇÕES COM O ESPAÇO URBANO                           47 
 

 

conforto térmico no interior do edifício, devido à distância do solo e da poluição urbana. 

Aspecto esse que tende a afetar os níveis de satisfação dos usuários de edifícios altos 

residenciais e comerciais (JEPHCOTT, 1971; ADAMS; CONWAY, 1975; COOPER-

MARCUS; HOGUE, 1976; SAHR, 2000). Ainda, em cidades de clima quente, contextos 

urbanos com número elevado de edifícios altos próximos uns dos outros causam 

sombreamento nas edificações vizinhas, aumentando os níveis de conforto térmico interno e 

diminuindo o uso de ar condicionado (GONÇALVES, 2010). 

No entanto, a literatura evidência que quanto mais alto o pavimento utilizado, maior a 

dificuldade na obtenção de um nível de conforto térmico satisfatório no interior do edifício 

(JACKSON, 2012). Outra pesquisa indica que acima do décimo quinto pavimento torna-se 

mais difícil obter conforto térmico adequado e ventilação natural no interior do edifício, o que 

aumenta o consumo de energia para a climatização desses ambientes (ROAF; CRICHTON; 

NICOL, 2009). Ainda, a concentração de edifícios altos em uma mesma área pode formar os 

chamados cânions urbanos, aumentando a temperatura e o consumo de sistemas de ventilação 

artificial no interior das edificações (GONÇALVES, 2010). Em um estudo realizado em 

Curitiba, por exemplo, foram identificados baixos níveis de conforto térmico no interior de 

edificações situadas em um contexto de alta densidade construtiva da cidade, com 

predominância de edifícios de seis a dez pavimentos (SANTOS; 2002). 

Portanto, existem contradições no que diz respeito aos níveis de conforto térmico no interior 

de edifícios altos e sua relação com o pavimento utilizado pelo usuário e o contexto em que a 

edificação se insere. Além disso, não foram encontrados estudos avaliando os níveis de 

conforto térmico segundo a percepção de usuários de edifícios altos contexto em cidades de 

clima subtropical úmido e que possuem as quatro estações do ano bem definidas.  Dessa 

forma, este trabalho investiga a relação entre o pavimento em que o respondente reside ou 

trabalha, o contexto urbano onde esses edifícios se inserem e os níveis de satisfação com o 

conforto térmico em edifícios altos. 

2.4.7 Impacto dos ventos e da ventilação natural em edifícios altos residenciais e 

comerciais  

De acordo com a literatura, a altura influencia na ventilação natural no interior de edifícios 

altos. Alguns autores sugerem que morar e trabalhar nos pavimentos superiores de edifícios 

altos proporciona aos seus usuários uma boa ventilação natural no interior da edificação, livre 

da poluição urbana (JEPHCOTT, 1971; ADAMS; CONWAY, 1975; COOPER-MARCUS; 
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HOGUE, 1976; SAHR, 2000). Entretanto, outros estudos indicam que a ventilação adequada 

no interior de edifícios altos só é possível até o décimo quinto pavimento (ROAF; 

CRICHTON; NICOL, 2009; JACKSON, 2012). Acima dessa altura, a pressão atmosférica e a 

velocidade dos ventos no espaço urbano dificultam a abertura de janelas do edifício, que 

muitas vezes devem ser fixas ou abertas apenas parcialmente (GONÇALVES, 1999). Dessa 

forma, a ventilação natural desses ambientes pode ficar comprometida e o usuário passa a 

depender de sistemas artificiais de climatização (ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009; 

JACKSON, 2012). O tipo de sistema utilizado, contudo, pode afetar a qualidade do ar dentro 

dos edifícios (MCCOY, 2002; ABDELMONEM, M., GAINES, 2012) onde dutos de 

ventilação de sistemas de ar central, por exemplo, podem ser focos para o desenvolvimento de 

fungos e bactérias (ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009). 

Logo, o conhecimento a respeito da ventilação natural no interior de edifícios altos parece 

contraditório, principalmente considerando alturas acima do décimo quinto pavimento. Não 

obstante, as pesquisas sobre esse assunto não são conclusivas e não abordam a percepção dos 

usuários dessas edificações. Sendo assim, este estudo investiga a relação entre o pavimento 

em que o respondente reside ou trabalha, o contexto urbano onde esses edifícios se inserem e 

os níveis de satisfação com a ventilação natural em edifícios altos. 

2.4.8 Iluminação natural em edifícios altos residenciais e comerciais  

A iluminação natural é definida como a luminosidade oriunda diretamente do sol, sendo 

modificada pelas condições do céu e do contexto urbano até atingir o interior dos edifícios 

(LEDER; PEREIRA; CLARO, 2008; SCALCO; PEREIRA; RIGATTI, 2010). Alguns autores 

evidenciam que quanto mais alto o pavimento utilizado pelo usuário em um edifício, melhor 

tende a ser a iluminação natural em seu interior, uma vez que não existem outras edificações 

bloqueando a luz (JEPHCOTT, 1971; ADAMS; CONWAY, 1975; COOPER-MARCUS; 

HOGUE, 1976; SAHR, 2000). Entretanto, isso só ocorre se os edifícios forem mais altos ou 

estiverem a uma distância adequada das demais edificações do entorno. No Oriente Médio, 

por exemplo, está sendo construída a cidade planejada de Masdar, onde os edifícios terão uma 

altura máxima de cinco pavimentos e a largura das ruas será de três metros. Essa distância 

entre as edificações possibilitará a obtenção de uma iluminação natural satisfatória no interior 

dos edifícios, diminuindo o uso de iluminação artificial (SPRING, 2007; OUROUSSOFF, 

2010). 
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Todavia, com a construção de um número cada vez maior de edifícios altos, é necessário 

avaliar se os recuos entre essas edificações são suficientes para garantir níveis adequados de 

iluminação natural no interior desses ambientes, principalmente, nos pavimentos mais baixos 

de edifícios altos (ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009; SCALCO; PEREIRA; RIGATTI, 

2010). A literatura indica que níveis baixos de iluminação natural no interior das edificações 

estão relacionados a baixos níveis de satisfação de seus usuários, afetam o desempenho no 

trabalho em edifícios comerciais e aumentam a necessidade de uso de iluminação artificial 

(MCCOY, 2002; ABDELMONEM; GONÇALVES, 2010; GAINES, 2012). 

Sendo assim, os níveis de iluminação natural no interior de edifícios altos dependem do 

contexto onde esses estão inseridos e dos recuos em relação às outras edificações. Contudo, os 

estudos existentes não levam em consideração a percepção dos usuários desses edifícios. 

Além disso, essas pesquisas não avaliam se os recuos definidos pelos Planos Diretores e 

demais legislações são suficientes para garantir níveis adequados de iluminação natural no 

interior dessas edificações. Em função dos argumentos apresentados, pretende-se investigar a 

relação entre o pavimento em que o respondente reside ou trabalha, o contexto urbano onde 

esses edifícios se inserem e os níveis de satisfação com a iluminação natural no interior de 

edifícios altos. 

 2.5 A RELAÇÃO DOS EDIFÍCIOS COM O ESPAÇO URBANO 

Segundo Lamas (2000), as edificações exercem fundamental importância no espaço urbano, 

sendo o edifício o elemento morfológico mínimo que o constitui (LAMAS, 2000). Os 

edifícios são importantes por serem componentes dominantes no espaço urbano, o que faz 

com que a identidade dos espaços públicos abertos provenha da forma das edificações 

existentes (LYNCH, 1996; LAMAS, 2000; KOLSDORF, 1996). O modo como os edifícios 

são construídos e inseridos no ambiente urbano é crucial para a preservação do espaço urbano 

existente e para a criação de espaços públicos que atraiam os usuários (GONÇALVES, 2010). 

Dessa forma, entende-se que é importante estudar como o espaço urbano está sendo 

transformado através da construção de edifícios altos. São analisadas a seguir as principais 

características físico-espaciais desses edifícios capazes de interferir nos níveis de satisfação e 

preferência dos usuários e na qualidade do espaço urbano onde estão inseridos, segundo 

indica a literatura sendo objetivo desta pesquisa analisar a relação entre as características 

físicas de edifícios altos e os impactos causados na qualidade do contexto urbano em que 

essas edificações se inserem segundo a percepção de usuários desses edifícios. 
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2.5.1 Relação entre a altura dos edifícios e a largura das vias urbanas e espaços abertos 

A relação entre a altura das edificações, a largura das vias e outros espaços abertos do espaço 

urbano e a escala humana é um aspecto importante na construção de edifícios altos (DEL 

RIO, 1990; SAHR, 2000). O olho humano foi desenvolvido para ser utilizado prioritariamente 

em um plano horizontal, podendo enxergar com clareza e precisão para frente e a grandes 

distâncias. Essa percepção horizontal do espaço está diretamente relacionada a como 

experimentamos o espaço urbano e a como o pedestre percebe os edifícios ao caminhar pelas 

ruas. Quanto maior a altura do edifício, maior a distância necessária para visualizar a 

edificação inteira. No entanto, quanto maior a distância, menor a ligação entre os edifícios e a 

rua (Figura 2.11) (GEHL, 2006). Em Nova Iorque, por exemplo, a implantação do edifício 

Seagram de 36 pavimentos (157 metros de altura), recuado 31 metros do passeio público, com 

uma praça em sua frente, possibilitou que a edificação pudesse ser vista inteiramente e 

distinguida do seu entorno (GONÇALVES, 2010).  

 
Figura 2. 11- Relação entre a altura do edifício e a rua 
Fonte: GEHL; KAEFER; REIGSTAD, 2006. 

Um estudo mostra também que o ângulo máximo no qual um objeto pode ser percebido de 

forma clara é 30 graus acima do horizonte, o que equivale a um edifício de três pavimentos a 

uma proporção de 1:2 entre a altura do edifício e a distância do observador (APPLEYARD; 

FISHMAN, 1977). Segundo Gehl (2010), por outro lado, a visão para cima é limitada entre 

50 e 55 graus acima de horizonte. Esse ângulo equivale a uma altura de um edifício de cinco 

pavimentos a uma distância de vinte e três metros e pavimentos superiores a esse começam a 
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perder a conexão visual com a rua e com os usuários do espaço urbano (GEHL; KAEFER; 

REIGSTAD, 2006; GEHL, 2010). 

Esses dados corroboram com o limite de altura de seis pavimentos proposto pelo arquiteto 

Lúcio Costa para os edifícios das superquadras de Brasília. De acordo com Lúcio Costa, essa 

era a altura máxima em que o usuário do edifício poderia se comunicar com o usuário do 

espaço urbano (ZANIN, 2010). Além disso, conforme outra pesquisa realizada na Escócia, a 

conexão entre o edifício e o espaço urbano parece se perder totalmente acima do décimo 

pavimento (JEPHCOTT, 1971). Essa é a altura, por exemplo, da maioria dos edifícios de 

Buenos Aires, que mantém uma escala proporcional as suas vias, o que incentiva o uso das 

ruas pelos pedestres (SANCHEZ, 2010; BENFIELD, 2013). 

Dentro desse mesmo pensamento foi elaborado o projeto de Toronto para absorver o 

crescimento urbano dos próximos anos, através da construção de edifícios com alturas 

proporcionais às ruas da cidade. A proposta é que os edifícios não tenham alturas superiores à 

largura das vias onde estão inseridos. Desse modo, em ruas estreitas de vinte metros de 

largura, localizadas na área central, os edifícios deverão ter entre quatro e seis pavimentos e 

em avenidas maiores, até doze pavimentos. Essa relação foi estabelecida, entre outros 

motivos, para favorecer a circulação do pedestre nas calçadas e para que os usuários desses 

edifícios tenham maior conexão visual com o espaço urbano adjacente. Esse limite de altura 

tem sido adotado também em bairros de cidades da França, Inglaterra, Espanha, Itália, Suécia, 

Alemanha, Canadá e Estados Unidos (BROOK MCLLROY PLANNING + URBAN 

DESIGN/PACE ARCHITECTS, 2009). 

Entretanto, quando os afastamentos entre os edifícios não são proporcionais à altura dessas 

edificações, o impacto visual e ambiental causado na qualidade do espaço urbano adjacente 

pode ser negativo. O edifício Empire State, por exemplo, é dificilmente distinguido dos 

edifícios vizinhos, ao nível da rua, devido a sua relação com o entorno (GONÇALVES, 1999; 

2010). Além disso, edifícios altos muito próximos uns dos outros podem gerar sombreamento 

excessivo sobre o espaço aberto, ruas e edificações vizinhas, o que torna estas áreas vazias e 

inseguras para os usuários (APPLEYARD; FISHMAN, 1977; DORNBUSCH; GLEB, 1977; 

SAHR, 2000; SPOONER, 2007). Nos centros de grandes cidades como Sydney e Nova 

Iorque, a existência de muitos arranha-céus próximos uns dos outros dificulta a circulação dos 

usuários em ruas do entorno, que são escuras, barulhentas e suscetíveis a fortes rajadas de 

vento (GEHL, 2010). 
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A literatura indica que edifícios com alturas superiores a doze pavimentos perdem a conexão 

com o espaço urbano, o que pode impactar na qualidade do ambiente onde estas edificações 

estão inseridas. Além disso, há evidências de que a proporção entre a altura dos edifícios e a 

largura das vias e espaços abertos também causa impacto na qualidade do contexto urbano 

adjacente a essas edificações. Ainda, são necessárias pesquisas que analisem se os recuos 

definidos pelos Planos Diretores e demais legislações são suficientes para garantir a qualidade 

do espaço urbano adjacente a essas edificações. Para fins desta investigação, propõe-se avaliar 

como a relação entre a altura dos edifícios e a largura das vias adjacentes impacta na 

qualidade do espaço urbano adjacente.  

2.5.2 Densidade construtiva de edifícios altos e a relação com o espaço urbano 

A construção de edifícios altos possibilita a obtenção de uma maior densidade construtiva 

com maior liberação de espaços livres no espaço urbano, o que diminui a impermeabilização 

do solo (SCUSSEL; SATTLER, 2010). Contudo, isso só acontece se a densidade de 

determinada área for fixa, sendo distribuída entre os pavimentos de edifícios de maior altura 

ao invés de se concentrar em poucos pavimentos (YUEN; YEH, 2011). Estudos indicam que 

o ganho efetivo de espaço livre de edificação só ocorre com edifícios de até quatro 

pavimentos (MARTIN, MARCH, ECHENIQUE, 1975; NUCCI, 2008). Além disso, edifícios 

altos não estão necessariamente relacionados à alta densidade construtiva, que pode ser obtida 

através de diferentes configurações, baseadas em várias tipologias de edificações (Figura 

2.12) (MARTIN, 1967; MARTIN, MARCH, ECHENIQUE, 1975; REIS, 2010; 

GONÇALVES, 2010; YUEN; YEH, 2011).  

A cidade planejada de Masdar, por exemplo, deverá ter uma alta densidade construtiva (364 

hab/ha) em uma área compacta de 2,8 quilômetros quadrados de extensão, com edifícios de 

no máximo cinco pavimentos e ruas com largura de três metros de largura, com o objetivo de: 

garantir níveis satisfatórios de conforto térmico tanto no espaço urbano quanto no interior das 

edificações, aperfeiçoar a circulação de ventos no espaço urbano e possibilitar que as ruas 

tenham níveis satisfatórios de iluminação natural (SPRING, 2007). Cidades europeias como 

Berlim (29,36 hab/ha), Paris (38,20 hab/ha) e Barcelona (42,82 hab/ha) também têm 

construído edificações com densidades razoáveis de aproximadamente seis a oito pavimentos 

de altura (GONÇALVES, 2010).  
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Figura 2. 12 - Diferentes tipologias de edificações com a mesma densidade construtiva (75 unidades/ha) 
Fonte: adaptado de GONÇALVES, 2010. 

Ainda, um estudo realizado na área Central de Nova Iorque identificou que um edifício de 

oito pavimentos construído no perímetro de um quarteirão ocupa a mesma densidade 

construtiva de uma torre de edifícios de 36 pavimentos construída no centro da mesma 

quadra. Entretanto, a área livre liberada no interior dos quarteirões de oito pavimentos é 

melhor distribuída, possibilitando um aproveitamento do espaço urbano mais satisfatório 

(MARTIN, 1967; MARTIN, MARCH, ECHENIQUE, 1975). Em Nova Iorque a construção 

de edifícios altos também está relacionada ao volume da edificação, sendo necessários recuos 

laterais sucessivos de acordo com a altura construída para garantir a iluminação adequada do 

espaço urbano adjacente (RELPH, 1987; WEISS, 1992; FISCHLER, 1998). O projeto 

desenvolvido em Toronto também identificou que edifícios entre quatro e doze pavimentos 

construídos com altura proporcional à largura das vias possibilitam obter uma densidade 

construtiva semelhante a edifícios maiores de doze pavimentos. Não obstante, essas 

edificações tem um custo inferior e impactam positivamente na qualidade do espaço urbano 

em que se inserem no tocante a aspectos como conforto térmico, ventilação e iluminação 

natural (BROOK MCLLROY PLANNING + URBAN DESIGN/PACE ARCHITECTS, 

2009).   

Soma-se a esses aspectos o fato de que quando edifícios altos, de alta densidade construtiva, 

são construídos sem o suporte de uma infraestrutura adequada podem causar impacto negativo 

na qualidade do espaço urbano adjacente (SAHR, 2000; SALINGAROS; KUNSTLER, 2001; 

NUCCI 2008; GONÇALVES, 2010). Em pesquisa realizada na cidade de Campos dos 

Goytacazes, no Rio de Janeiro, constatou-se que a construção de edifícios de dez a doze 

pavimentos em áreas onde o limite era de edifícios de no máximo quatro pavimentos 

sobrecarregou a infraestrutura urbana, aumentando expressivamente o fluxo de veículos no 

local e o sombreamento nas edificações vizinhas (SOUZA, 2009). Esses mesmos problemas 

foram constatados com a construção de um edifício de 19 pavimentos (52 metros) no bairro 

Cidade Baixa em Porto Alegre (VIEGAS, 2008).  
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Edifícios altos implantados muito próximos uns dos outros, como em centros urbanos, podem 

formar ilhas de calor e alterar os microclimas naturais da região, afetando o conforto térmico 

do espaço urbano (RELPH, 1987; ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009; GONÇALVES, 

2010). Quanto mais alto o edifício, maior o sombreamento causado no contexto onde a 

edificação está inserida, afetando os níveis de conforto no espaço urbano. Um edifício de 16 

pavimentos, por exemplo, lança uma sombra no entorno onde se insere 43% maior do que 

uma edificação de um pavimento. Esse impacto se torna ainda maior em áreas de tecido 

urbano compostas por conjuntos de edifícios altos (ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009; 

GONÇALVES, 2010).  

Em cidades europeias de clima temperado e frio, o planejamento urbano controla a construção 

de edifícios muito altos devido ao impacto negativo que o sombreamento gerado por essas 

edificações causa na qualidade do espaço público (GONÇALVES, 2010).  Esses dados 

corroboram os resultados de um estudo realizado em Porto Alegre no bairro Menino Deus. A 

pesquisa identificou que a inserção de um edifício de 18 pavimentos em um quarteirão com 

edifícios de até três pavimentos reduziu consideravelmente a intensidade de iluminação 

natural no entorno adjacente (SCUSSEL; SATTLER, 2010). Ainda, a maioria dos edifícios 

construídos no Brasil não possui recuos laterais nos pavimentos superiores, o que pode 

dificultar o acesso à iluminação natural tanto no próprio edifício como no contexto onde ele se 

situa, afetando o conforto térmico dessas áreas (SOMEKH, 1997).  

Verifica-se ainda que, a radiação solar pode refletir nas paredes dessas edificações (Figura 

2.13), alterando negativamente os níveis de conforto térmico no entorno desses edifícios 

(GONÇALVES, 1999). Em Nova Iorque, altas temperaturas ocorrem no verão e baixam 

consideravelmente no inverno devido ao grande número de arranha-céus construídos com 

distâncias muito próximas uns dos outros (GONÇALVES, 1999). Em regiões de clima frio ou 

temperado, o aumento da velocidade dos ventos ao nível da rua em função da altura e da 

massa construída das edificações também parece dificultar a circulação de pessoas no espaço 

urbano (ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009; GONÇALVES, 2010). Além disso, edifícios 

altos com grande densidade de massa construída (taxa de ocupação do terreno acima de 60%) 

não permitem a maior circulação de ventos, o que causa o aumento da temperatura do ar 

(GIRALT, 2006; SOUZA, 2009). 
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Figura 2. 13 - Esquema de radiação solar refletida nas fachadas das edificações 
Fonte: GONÇALVES, 2010. 

Portanto, a literatura indica que o edifício alto não é necessariamente a melhor solução para a 

obtenção de maior densidade construtiva. Além disso, dependendo da forma como são 

construídas, as edificações de até doze pavimentos podem atingir a mesma densidade 

construtiva de edifícios de maior altura, causando impacto positivo no espaço urbano onde se 

inserem. Entretanto, não existem estudos no contexto local que avaliem a relação entre a 

densidade construtiva e a altura dos edifícios segundo a percepção dos usuários. Dessa forma, 

propõe-se analisar a relação entre a densidade construtiva e a altura de edifícios altos nos 

impactos causados no espaço urbano no tocante a aspectos como conforto térmico, iluminação 

natural, movimento de ventos, uso e segurança no espaço urbano. 

2.5.3 Altura dos edifícios e imagens urbanas  

A imagem de um edifício alto é definida como a forma visual com que o usuário a percebe, 

que pode ser identificada como a imagem que compõe a forma urbana da cidade, fazendo 

parte de seu “skyline”, ou, como a imagem que o pedestre visualiza do espaço público 

(RELPH, 1976). Edifícios altos têm tido sua imagem ao longo da história associada não só a 

arquitetura e ao urbanismo, mas também ao poder político, religioso e econômico, prestígio e 

desenvolvimento tecnológico (GONÇALVES, 2010). Historicamente, estruturas altas como 

as pirâmides no Egito e as torres de catedrais do século XIV, na Europa medieval, serviam 

como representações do poder religioso (GUNAY, 2005). Atualmente, edifícios altos 

representam a imagem do poder financeiro e político das cidades, representando o símbolo de 

nações em crescimento e de uma economia forte (GONÇALVES, 1999; KUPCHIL, 2008; 

CTBUH, 2012). 

Contudo, nem sempre a imagem de um edifício alto tem um impacto positivo na paisagem 

urbana (WIGGLESWORTH, 1977; DOVEY, 1991). Para algumas pessoas edifícios altos têm 

uma imagem negativa, não relacionada à percepção que o usuário teria formado do espaço 

urbano e que altera a identidade cultural de determinado contexto (WILLIAMSON, 1981; 
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SAHR, 2000; SCUSSEL; SATTLER, 2010 UEDA; CASTRO, 2013). A inserção de edifícios 

altos em áreas urbanas consolidadas, por exemplo, pode causar o desaparecimento de 

conjuntos arquitetônicos de significado cultural, causando mudanças na paisagem existente 

(MACEDO, 1991).  

Em Paris em 1967, a partir da alteração da legislação que restringia a altura das edificações 

em oito pavimentos, foi construída a Torre Montparnasse (70 pavimentos - 210 metros de 

altura, 1969) (Figura 2.14), gerando grande polêmica (GLAESER, 2011). Em Istambul, na 

Turquia, a construção do edifício Gökkafes (34 pavimentos - 153,65 metros de altura) em 

1998 (Figura 2.15), em uma área histórica da cidade também gerou controvérsias a respeito de 

sua altura, devido ao impacto causado na imagem da cidade (GUNAY, 2005). No distrito de 

Zeytinburnu, também na Turquia, um conjunto de três edifícios com alturas entre 27 e 37 

pavimentos devido ao impacto negativo que causam na área onde se inserem, serão demolidos 

na tentativa de proteger o contexto histórico da região, que possui edifícios de até cinco 

pavimentos (WAINWRIGHT, 2014). Em Londres, foi inaugurado em 2012 o edifício Shard 

(Figura 2.16), maior edifício da Europa na atualidade, sendo alvo de protestos da UNESCO, 

que alega que a torre interfere na integridade visual da cidade, inscrita no Patrimônio Mundial 

(MORRIS, 2013).  

   
Figura 2. 14– Torre 
Montparnasse, Paris, França 
Fonte: www.tourmontparnasse56.com             

 Figura 2. 15 – Edifício 
Gökkafes,  Istambul, Turquia 
Fonte: www.skyscrapercity.com           

 

Figura 2. 16– Edifício Shard, 
Londres, Inglaterra 
Fonte: REIS, 2012. 

No contexto brasileiro, na cidade de Campos dos Goytacazes, a construção de edifícios de 10 

a 12 pavimentos em áreas onde antes havia apenas edifícios de quatro pavimentos mudou a 

paisagem urbana de bairros nobres e valorizados. Este fato gerou insatisfação nos moradores 

das edificações vizinhas (SOUZA, 2009). Em Porto Alegre, os moradores do bairro Cidade 

Baixa tentaram impedir a construção de um edifício de 19 pavimentos, que devido à altura 

elevada descaracterizava a imagem do bairro (VIEGAS, 2008). No bairro Petrópolis, também 

em Porto Alegre, a construção de um edifício de 18 pavimentos em um contexto onde antes 
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havia edifícios de no máximo cinco pavimentos também alterou a paisagem urbana local, 

segundo a percepção de seus usuários (LERSCH, 2011).  

Portanto, existem contradições a respeito da imagem que os edifícios altos causam na 

percepção dos usuários, segundo a literatura. Ainda, alguns estudos revelam indícios do 

impacto negativo da imagem de edifícios altos em determinados contextos urbanos. Propõe-

se, dessa forma, analisar a relação entre a altura de edifícios altos e os impactos causados na 

imagem do espaço urbano onde se inserem. 

2.5.4 Altura dos edifícios e o uso do espaço urbano 

O uso do espaço urbano é um indicador de seu bom desempenho, uma vez que a presença de 

pessoas em um ambiente tende a atrair outros usuários (WHYTE, 1980; GEHL, 1987; 2010). 

Pavimentos térreos de edifícios altos com usos voltados ao público parecem atrair usuários. A 

altura das edificações também influencia no uso do espaço urbano. Usuários que utilizam até 

o quinto pavimento dos edifícios conseguem manter uma conexão visual com a rua, 

participando do que acontece no espaço urbano (BROOK MCLLROY PLANNING + 

URBAN DESIGN/PACE ARCHITECTS, 2009; GEHL, 2010), entretanto, dependendo de 

como são construídos os edifícios, o impacto no espaço urbano adjacente pode ser negativo e 

inibir a presença de pessoas no local.  

Edifícios com barreiras físicas e visuais entre o espaço aberto público e o privado, tais como 

muros e paredes cegas, por exemplo, podem fazer com que o espaço urbano adjacente seja 

pouco atrativo para os usuários (JACOBS, 1984; WHYTE, 1990; REIS; LAY, 2006,2008). 

Ainda, uma grande densidade de edifícios altos construídos muito próximos uns dos outros 

pode gerar espaços públicos escuros e inseguros. Sendo assim, mesmo que essas edificações 

possuam um grande número de usuários, não significa que essas pessoas circulem pelas ruas 

adjacentes (APPLEYARD; FISHMAN, 1977; DORNBUSCH; GLEB, 1977; GEHL, 1987; 

WHYTE, 1990; JACOBS, 2000; SAHR, 2000). Desse modo, as ruas do entorno adjacente a 

essas edificações passam a funcionar apenas como acesso de veículos e pedestres e perdem a 

função de lugar de estar e lazer (MACEDO, 1991 RENDERING FREEDON, 2014).  

Logo, a presença de barreiras visuais e físicas entre o espaço público e o privado, o uso e a 

altura da edificação e a relação entre a altura do edifício e a largura da via podem influenciar 

no uso do espaço urbano onde o edifício se insere. Todavia, não existem estudos que 

considerem a percepção dos usuários em relação ao uso do espaço urbano adjacente a 

edifícios altos no contexto local analisado nesta pesquisa. À vista disso, cabe a esta 
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investigação avaliar como o pavimento utilizado e as características físico-espaciais de 

edifícios altos influenciam no uso do espaço urbano adjacente. 

2.5.5 Altura dos edifícios, conexões e segurança do espaço urbano 

A segurança está associada ao uso do espaço urbano uma vez que quando o usuário não se 

sente seguro em um ambiente ele tende a rejeitá-lo (HILLIER; HANSON, 1984; GEHL, 

1987; JACOBS, 2000). Edifícios altos construídos muito próximos uns dos outros podem 

gerar espaços públicos escuros, inseguros e estreitos, inibindo a presença de usuários 

(APPLEYARD; FISHMAN, 1977; DORNBUSCH; GLEB, 1977; GEHL, 1987; WHYTE, 

1990; JACOBS, 2000; SAHR, 2000; GONÇALVES, 2010). Ainda, as conexões visuais 

existentes entre os edifícios e os espaços abertos públicos também influenciam a segurança do 

espaço urbano adjacente. Essas conexões visuais são constituídas por portas e janelas 

visualmente permeáveis das edificações, que possibilitem que os usuários das edificações 

controlem, visualmente, o que ocorre no espaço urbano (JACOBS, 2000).  

Todavia, quando os pavimentos inferiores de edifícios altos são utilizados como 

estacionamento, ou como espaços de uso coletivo, o controle visual entre o espaço público e o 

privado acaba diminuindo. Além disso, edificações com barreiras visuais como muros e 

paredes cegas também impedem a visibilidade entre o interior do edifício e a rua (HILLIER; 

HANSON, 1984; JACOBS, 2000; TRAMONTANO, 2006; REIS; BECKER, 2011). Sendo 

assim, a segurança do espaço urbano também pode ser afetada por aspectos como a relação 

entre a altura do edifício e a largura da via, a existência de conexões visuais entre o espaço 

público e o privado, o uso e a altura do edifício.  

Identifica-se que existem poucos estudos que avaliem o impacto na segurança do espaço 

urbano causado pelas características de edifícios altos no contexto onde se inserem. Nesse 

sentido, é relevante para esse trabalho aprofundar o conhecimento a respeito das relações 

entre a percepção dos usuários no tocante a segurança no espaço urbano e as configurações 

morfológicas de edifícios altos. Sendo assim, propõe-se analisar como as características 

formais de edifícios altos influenciam na segurança do espaço urbano adjacente.  

2.5.6 Altura dos edifícios e referenciais urbanos 

Referenciais urbanos são elementos que se destacam no ambiente onde estão inseridos e 

auxiliam na orientação espacial dos usuários, fazendo parte da imagem urbana (LYNCH, 
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1996). Edifícios altos tendem a se destacar e atuar como pontos de referência devido a sua 

altura, tornando-se parte da imagem que o usuário cria da cidade (SAHR, 2000). Segundo 

Ueda e Castro (2013), edifícios acima de cinco pavimentos passam a ser considerados como 

um marco na paisagem urbana, devido ao distanciamento da rua e à escala (UEDA; 

CASTRO, 2013). Outro estudo indica que acima de doze pavimentos o edifício atinge uma 

escala monumental, deixando de ter relação com o contexto urbano (BROOK MCLLROY 

PLANNING + URBAN DESIGN/PACE ARCHITECTS, 2009). Além disso, não é apenas a 

altura do edifício que pode defini-lo como um ponto de referência, pois outros atributos como 

a cor e a forma da edificação podem caracterizá-la como um referencial urbano (LYNCH, 

1996). Edifícios altos podem se destacar visualmente como objetos isolados ou em centros 

urbanos junto a um conjunto de outros edifícios altos (CULLEN, 1983; GONÇALVES, 

2010).  

Edifícios altos, então, parecem atuar como pontos de referência no espaço urbano devido a 

sua altura e demais características morfológicas. Todavia, não foram encontrados estudos que 

avaliassem se a altura dos edifícios altos no contexto brasileiro definem essas edificações 

como referenciais urbanos. Assim, esse estudo objetiva verificar se edifícios altos constituem 

pontos de referencia e quais características dessas edificações estão relacionadas a essa 

percepção. Dessa forma, é objetivo secundário avaliar a relação entre a altura de edifícios 

altos e seus impactos como pontos de referência no contexto urbano onde se inserem. 

2.6 VARIÁVEIS COMPOSICIONAIS (CARACTERÍSTICAS DOS USUÁRIOS) QUE 

AFETAM O DESEMPENHO DE EDIFÍCIOS ALTOS 

São descritas, em seguida, as variáveis composicionais, que dizem respeito às características 

individuais dos usuários, interferindo nos níveis de satisfação e preferência dos mesmos em 

relação a determinado ambiente (RAPOPORT, 1978; LANG, 1987). No caso deste estudo, os 

fatores composicionais são importantes para avaliar o desempenho de edifícios altos 

residenciais e comerciais e seu impacto no espaço urbano adjacente, sendo objetivo  deste 

trabalho: analisar a relação entre as características físicas de edifícios altos e os impactos 

causados na qualidade do contexto urbano em que essas edificações se inserem segundo a 

percepção de usuários desses edifícios. 
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2.6.1 Faixa etária de usuários que moram e trabalham em edifícios altos 

A faixa etária do usuário parece estar relacionada aos níveis de satisfação dos usuários a 

respeito do desempenho de edifícios altos residenciais e comerciais e a preferência por utilizar 

determinado pavimento. Alguns autores indicam que a satisfação em residir em edifícios altos 

tende a crescer entre pessoas com mais idade, que valorizariam a privacidade e as visuais do 

apartamento para o exterior (ADAMS; CONWAY, 1975; NAHEMOW; LAWTON; 

HOWELL, 1977); outras pesquisas mostram que os idosos, embora pareçam satisfeitos em 

morar em edifícios altos, teriam preferência pelos pavimentos mais baixos, devido à 

facilidade de locomoção e maior contato com outros usuários (ADAMS; CONWAY, 1975; 

NAHEMOW; LAWTON; HOWELL, 1977; YUEN et. al, 2006). No tocante a edifícios altos 

comerciais, foram encontradas poucas evidências de que o pavimento utilizado pode impactar 

no desempenho e nos níveis de satisfação com o ambiente de trabalho de acordo com a faixa 

etária do usuário (MCCOY, 2002).  

Todavia, são poucos e inconclusivos os estudos que avaliam os níveis de satisfação com o 

desempenho de edifícios altos residenciais e comerciais e a preferência pelo pavimento 

utilizado de acordo com a faixa etária dos usuários. Assim sendo, pretende-se investigar se a 

faixa etária dos respondentes interfere na relação entre o pavimento em que o respondente 

reside ou trabalha e os níveis de satisfação com o desempenho das características físico-

espaciais de edifícios altos e na percepção do contexto urbano em que esses edifícios se 

inserem.  

2.6.2 Níveis socioeconômicos de moradores de edifícios altos 

O nível socioeconômico dos usuários influencia a sua possibilidade de escolha, já que essa é 

dependente dos recursos disponíveis para a aquisição de determinado bem (RAPOPORT, 

1985). Segundo alguns autores, o aspecto socioeconômico aparece como um dos principais 

motivos relacionados à decisão dos usuários em morar ou trabalhar em edifícios altos.  No 

contexto brasileiro, por exemplo, são as camadas sociais de maior renda que geralmente 

moram em edifícios altos (RAMIRES, 1998). Contudo, edifícios altos são construídos para as 

diversas classes econômicas existentes (MACEDO, 1991; SAHR, 2000). O nível 

socioeconômico dos usuários também pode influenciar nas percepções, expectativas, e 

avaliações dos mesmos em relação a determinado ambiente (RAPOPORT, 1985).  
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Estudos indicam que pessoas com poder aquisitivo menor estariam mais insatisfeitas em 

morar em edifícios altos do que usuários de poder aquisitivo maior (ADAMS; CONWAY, 

1975; CHURCHMAN; GINSBERG, 1984; CARVALHO, 1998). As classes de rendas mais 

altas têm a possibilidade de morar e trabalhar em torres de edifícios altos de luxo, localizadas 

em áreas valorizadas da cidade, enquanto usuários de classe média ocupam torres menos 

equipadas, com um maior número de unidades de apartamentos e escritórios (MACEDO, 

1991). Assim sendo, os fatores socioeconômicos estão relacionados aos motivos que levam os 

usuários a morar ou trabalhar em edifícios altos e aos seus níveis de satisfação com o 

desempenho dos mesmos. Dessa forma, é avaliado se o nível socioeconômico dos 

respondentes influencia nos níveis de satisfação com o desempenho das características físico-

espaciais de edifícios altos e na percepção do contexto urbano em que esses edifícios se 

inserem. 

2.6.3 Composição familiar e modos de vida de moradores de edifícios altos 

Os níveis de satisfação de moradores de edifícios altos e sua preferência por utilizar 

determinado pavimento também parecem estar relacionados à composição familiar e aos 

modos de vida dos usuários (EGOLF; HERRENKOHL, 1977; HERRENKOHL, 1977; 

ABDELMONEM; GAINES, 2012). Adultos solteiros e casais com filhos crescidos ou sem 

filhos, por exemplo, parecem se adequar mais satisfatoriamente a morar em apartamentos, 

principalmente nos pavimentos mais altos dos edifícios (ADAMS; CONWAY, 1975; 

WILLIAMSON, 1981; COELHO, 2013). Por outro lado, edifícios altos residenciais para 

famílias com muitos integrantes foram rejeitados em alguns países ocidentais (Grã-Bretanha, 

Austrália, Canadá) e fortemente questionados em outros (Holanda, Dinamarca, Suécia) 

(COOPER-MARCUS; SARKISSIAN, 1986). Além disso, famílias com crianças pequenas 

parecem estar mais satisfeitas em morar em casas do que em apartamentos e tenderiam a 

preferir pavimentos mais baixos em edifícios altos. Essa preferência estaria relacionada à 

preocupação dos pais com a segurança dos filhos no que concerne a possíveis quedas das 

escadas e de janelas e sacadas (ADAMS; CONWAY, 1975; WILLIAMSON, 1981).  

A partir da metade do século passado, começaram a ocorrer mudanças no modo de vida 

urbano, sendo necessário avaliar se os edifícios altos atendem às suas necessidades. Novos 

tipos de grupos domésticos começaram a surgir e a aumentar consideravelmente nas últimas 

décadas: descasados, famílias monoparentais (mãe ou pai solteiros com filhos), uniões livres 

(casais sem vínculos legais e sem filhos), casais com mais idade cujos filhos já saíram de 
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casa, coabitações de indivíduos sem parentesco ou relação conjugal e pessoas vivendo 

sozinhas (TRAMONTANO, 1997; 2006; VILLA, 2008). 

Conforme os dados apresentados, conclui-se que a composição familiar pode influenciar nos 

níveis de satisfação dos usuários com o desempenho de edifícios altos e na sua preferência por 

utilizar determinado pavimento. Famílias com crianças pequenas, por exemplo, tenderiam a 

estar menos satisfeitas em morar em edifícios, principalmente nos pavimentos mais altos. 

Contudo, os estudos existentes não são conclusivos e não abordam o contexto brasileiro. 

Além disso, devido à falta de pesquisas mais aprofundadas, é importante considerar as 

mudanças ocorridas nos últimos tempos nos modos de vida das pessoas, o que tem alterado a 

composição familiar dos usuários e pode influenciar nos níveis de satisfação de moradores de 

edifícios altos. Logo, investiga-se se a composição familiar e os modos de vida dos usuários 

interferem na relação entre o pavimento em que o respondente reside e os níveis de satisfação 

com o desempenho de edifícios altos residenciais e na percepção do contexto urbano em que 

esses edifícios se inserem. 

2.6.4 Experiências passadas com outros tipos de moradias  

Conforme a literatura evidencia, experiências passadas com outras moradias podem 

influenciar na satisfação com a residência atual, pois ao buscar um novo lugar para morar os 

usuários tendem a procurar residências melhores que as anteriores (OLIVEIRA; HEINECK, 

1998). Algumas pesquisas indicam que os níveis de satisfação com o desempenho de edifícios 

altos residenciais são menores entre usuários que anteriormente moravam em casas 

unifamiliares. Esses estudos mostram que esses usuários identificam como aspectos negativos 

a falta de privacidade e a ausência de áreas ajardinadas em suas moradias, características 

presentes nas antigas residências. Além disso, esses moradores teriam preferência pelos 

pavimentos mais baixos dos edifícios, devido à menor distância do solo, o que estaria 

relacionado ao desejo de morar em casa ao invés de apartamento (ADAMS; CONWAY, 

1975; CARVALHO, 1998; VILLA; 2004; 2008).  

Desse modo, apesar dos estudos a respeito serem pouco conclusivos, a experiência com a 

moradia anterior parece influenciar nos níveis de satisfação dos usuários com o desempenho 

de edifícios altos e na preferência por utilizar determinado pavimento. Usuários de edifícios 

que antes moravam em casas, por exemplo, parecem estar menos satisfeitos que os demais 

com a nova residência. Essa pesquisa pretende, portanto, aprofundar o conhecimento 

existente, investigando como experiências passadas com outras moradias influenciam nos 
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níveis de satisfação dos moradores de edifícios altos e na percepção do contexto urbano em 

que esses edifícios se inserem. 

2.7 INTERAÇÃO SOCIAL EM EDIFÍCIOS ALTOS RESIDENCIAIS  

A interação social é um mecanismo de comunicação que ocorre a partir da definição de um 

sistema social, caracterizado por indivíduos com valores e objetivos comuns e por um 

ambiente físico, adequado às atitudes e aos padrões de comportamento existentes (GEHL, 

1987; LANG, 1987). Para alguns autores, a interação social é um aspecto importante para 

moradores de edifícios altos. Um estudo feito em Chicago com usuários de nove edifícios de 

27 a 43 pavimentos indicou que devido ao número elevado de moradores com características 

sociais semelhantes haveria maior possibilidade de fazer novas amizades em edifícios altos 

(WEKERLE, 1977). Alguns usuários sentem necessidade de fazer amigos ou conhecidos na 

vizinhança para não se sentirem isolados. No entanto, pesquisas indicam que morar em 

edifícios altos pode causar sentimentos de solidão e isolamento nos moradores dos 

pavimentos mais altos, devido ao menor contato com outras pessoas (ADAMS; CONWAY, 

1975; COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976; LAWRENCE, 1996). Além disso, para crianças 

de até cinco anos, o contato social com outras crianças é importante para seu desenvolvimento 

psicológico (ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009) e um estudo feito em São Paulo revelou que 

alguns pais preferem deixar seus filhos com as babás brincando no edifício do que nas praças 

e parques, considerados mais inseguros. Sendo assim, haveria maior possibilidade de 

interação social entre as crianças nos espaços coletivos de edifícios altos (VILLA, 2008).   

Por outro lado, alguns moradores preferem evitar interação social com os vizinhos em 

edifícios altos e primam pela individualidade e privacidade ao invés do convívio social 

(COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976) e, segundo alguns autores, residentes de edifícios 

tendem a se encontrar menos uns com os outros, tendo dificuldade em fazer contato com 

outros moradores e formando um circulo de amizades fora do ambiente onde moram 

(BECKER; LAWRENCE, 1974; RAPOPORT, 1978; WILLIAMSON, 1981; MOORE, 1984; 

CARVALHO, 1998). Outros estudos evidenciam que crianças que moram em pavimentos 

mais altos de edifícios têm menos contato com outras crianças do que aquelas que moram em 

pavimentos mais baixos (ADAMS; CONWAY, 1975; WILLIAMSON, 1981; 

CHURCHMAN; GINSBERG, 1984; COELHO, 2013).   

Em pesquisa realizada na Alemanha com moradores de edifícios entre o segundo e o vigésimo 

oitavo pavimentos constatou-se que crianças que moravam acima do oitavo pavimento teriam 



CAPÍTULO 2: EDIFÍCIOS ALTOS E SUAS RELAÇÕES COM O ESPAÇO URBANO                           64 
 

 

mais dificuldade em fazer amigos do que os que moravam em pavimentos inferiores 

(WILLIAMSON, 1981). A inibição na formação de amizade pode ser proveniente também do 

fato de não existirem em alguns edifícios áreas de uso comum onde os usuários podem estar e 

fazer reuniões casuais sem violar a privacidade dos outros (CARVALHO, 1998). Pesquisas 

mostram que quando existem espaços coletivos de lazer nos edifícios, apesar de agradarem 

aos seus usuários, são pouco utilizados, o que influencia negativamente na interação social 

entre os vizinhos (VILLA, 2008).  

Dessa maneira, constata-se que a literatura é contraditória em relação à importância e aos 

níveis de interação social dos moradores no interior de edifícios altos. Ainda, os estudos 

existentes não são conclusivos. À vista disso, é investigada a relação entre os níveis de 

interação social, o pavimento em que o respondente reside e os níveis de satisfação com o 

desempenho de edifícios altos. 

2.8 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PRIVADA EM EDIFÍCIOS ALTOS 

RESIDENCIAIS 

O gerenciamento e a administração privada em edifícios altos residenciais têm a função de 

controlar a qualidade do ambiente, através da garantia de funcionamento, limpeza e 

manutenção das áreas de uso comum e estabelecimento de normas de uso desses espaços 

(MEIRA; HEINECK, 2001). Alguns estudos apontam que a gestão terceirizada é um aspecto 

importante na decisão dos usuários em morar em edifícios altos. Em pesquisa realizada em 

Porto Alegre com 70 moradores de edifícios de até 18 pavimentos, 30% (21 de 70) dos 

usuários disseram que o principal motivo que os levou a morar em edifício estava relacionado 

à boa manutenção feita por administração privada (ANTOCHEVIZ; REIS, 2013). Os usuários 

tendem a estar satisfeitos com o gerenciamento e a administração privada em edifícios altos, 

desde que esse serviço seja eficiente (BECKER; LAWRENCE, 1974; COOPER-MARCUS; 

HOGUE, 1976). Em estudo realizado em São Paulo com moradores de dois edifícios de 16 e 

24 pavimentos, por exemplo, a gestão terceirizada foi citada como um dos principais aspectos 

positivos em relação ao desempenho dessas edificações (VILLA, 2008).  

Contudo, morar em edifícios onde o gerenciamento é privado pode gerar custos elevados de 

gestão e conflito de interesses entre os vizinhos, o que influencia nos níveis de satisfação dos 

usuários, principalmente em edificações com muitas unidades habitacionais (SAHR, 2000; 

DE CONTO, 2012). Em estudo realizado na Alemanha com 430 usuários de edifícios que 

moravam entre o segundo e o vigésimo oitavo pavimentos, 30% (129 de 430) dos moradores 
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identificou como problema a manutenção insuficiente do edifício (WILLIAMSON, 1981). 

Desse modo, evidencia-se que são poucos os estudos que investigam os níveis de satisfação 

dos usuários com o gerenciamento e administração privada no interior de edifícios altos 

residenciais. Por conseguinte, propõe-se aprofundar o conhecimento existente, investigando a 

relação entre o gerenciamento e a administração privada, o número de moradores e os níveis 

de satisfação com o desempenho de edifícios altos.  

2.9 CONCLUSÃO 

A seguir são apresentadas as relações a serem investigadas no presente trabalho de acordo 

com os objetivos da pesquisa.  

Objetivo 1: identificar os motivos relacionados a decisão de ir morar e trabalhar em edifícios 

altos, a preferência na escolha do pavimento utilizado, e os níveis de satisfação com o 

desempenho de características físico-espaciais de edifícios altos de acordo com o pavimento 

em que o respondente reside ou trabalha. A partir deste objetivo são avaliadas as relações 

entre:  

(1.1) as características físico-espaciais de edifícios altos e a acessibilidade, orientação espacial 

e legibilidade no interior de condomínios residenciais com mais de um edifício alto;  

(1.2) o pavimento em que o respondente reside ou trabalha, o número de elevadores do 

edifício e os níveis de satisfação com o deslocamento vertical em edifícios altos;  

(1.3) o número de apartamentos e escritórios por pavimento, a altura total do edifício e os 

níveis de satisfação com a densidade populacional em edifícios altos;  

(1.4) o número de apartamentos e escritórios por pavimento, a altura total do edifício e os 

níveis de satisfação com a segurança quanto a crimes em edifícios altos;  

(1.5) o pavimento em que o respondente reside ou trabalha e os níveis de satisfação com a 

segurança quanto a incêndios em edifícios altos;  

(1.6) o pavimento em que o respondente reside ou trabalha, o contexto urbano onde esses 

edifícios se inserem e os níveis de satisfação com a privacidade visual em edifícios altos, 

identificando os percentuais de apartamentos, em diferentes pavimentos, com níveis 

adequados de privacidade visual; 

(1.7) o pavimento em que o respondente reside ou trabalha, o contexto urbano onde esses 

edifícios se inserem e os níveis de satisfação com a privacidade acústica no tocante ao exterior 

de edifícios altos; 
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(1.8) o pavimento em que o respondente reside ou trabalha, o contexto urbano onde esses 

edifícios se inserem e os níveis de satisfação com o conforto térmico em edifícios altos; 

(1.9) o pavimento em que o respondente reside ou trabalha, o contexto urbano onde esses 

edifícios se inserem e os níveis de satisfação com a ventilação natural no interior de edifícios 

altos; 

(1.10) o pavimento em que o respondente reside ou trabalha, o contexto urbano onde esses 

edifícios se inserem e os níveis de satisfação com a iluminação natural no interior de edifícios 

altos. 

Objetivo 2: analisar a relação entre as características físicas de edifícios altos e os impactos 

causados na qualidade do contexto urbano em que essas edificações se inserem segundo a 

percepção de usuários desses edifícios. Assim sendo, são avaliadas as relações entre: 

(2.1) a altura dos edifícios e a largura das vias adjacentes e a qualidade do espaço urbano 

adjacente a essas edificações; 

(2.2) a relação entre a densidade construtiva e a altura de edifícios nos impactos causados no 

espaço urbano no tocante a aspectos como conforto térmico, iluminação natural, movimento 

de ventos uso e segurança no espaço urbano; 

(2.3) a altura de edifícios e os impactos causados na imagem do espaço urbano onde essas 

edificações se localizam; 

(2.4) o pavimento utilizado e demais características físico-espaciais de edifícios altos e o uso 

do espaço urbano adjacente a esses edifícios; 

(2.5) as características formais de edifícios altos e os níveis de segurança do espaço urbano 

adjacente a essas edificações; 

(2.6) a altura de edifícios altos e seus impactos como pontos de referência no contexto urbano 

onde se inserem. 

Objetivo 3: investigar como as características dos usuários interferem na preferência da 

escolha do pavimento utilizado, nos níveis de satisfação com o desempenho das 

características físicas desses edifícios de acordo com o pavimento em que o respondente 

reside ou trabalha e na percepção dos impactos  causados na qualidade do contexto urbano em 

que essas edificações se inserem. Logo, são investigadas as relações entre: 

(3.1) o nível socioeconômico dos respondentes e os níveis de satisfação com o desempenho 

das características físico-espaciais de edifícios altos a percepção do contexto urbano em que 

esses edifícios se inserem;  
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(3.2) a faixa etária dos respondentes, o pavimento em que o respondente reside ou trabalha e 

os níveis de satisfação com o desempenho das características físico espaciais de edifícios altos 

e a percepção do contexto urbano em que esses edifícios se inserem;  

(3.3) a composição familiar e os modos de vida dos usuários, o pavimento em que o 

respondente reside e os níveis de satisfação com o desempenho de edifícios altos residenciais 

e na percepção do contexto urbano em que esses edifícios se inserem; 

(3.4) experiências passadas com outras moradias e os níveis de satisfação dos moradores com 

o desempenho de edifícios altos e na percepção do contexto urbano em que esses edifícios se 

inserem; 

(3.5) os níveis de interação social, o pavimento em que o respondente reside e os níveis de 

satisfação com o desempenho de edifícios altos. 

(3.6) o gerenciamento e a administração privada, o número de moradores e os níveis de 

satisfação com o desempenho de edifícios altos. 

Descritos os objetivos a serem investigados nesta pesquisa, são definidos no próximo capítulo 

os procedimentos metodológicos adotados neste estudo a fim de atingi-los. Ainda, São 

descritos os critérios para a seleção do objeto de investigação, os métodos de coleta e de 

análise de dados e os fatores relacionados ao trabalho de campo. 
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 CAPÍTULO 3 : METODOLOGIA 

3.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentados os aspectos relativos aos métodos e instrumentos de pesquisa, 

fundamentados no campo de estudo ambiente e comportamento e adotados para que fosse 

possível atingir os objetivos propostos por este estudo. Primeiramente é caracterizado o objeto 

de estudo, os edifícios altos e o contexto onde estão inseridos, elencando os critérios 

utilizados para essa escolha. Em seguida, são definidos os métodos de coleta de dados 

adotados e relatados os principais aspectos relacionados ao trabalho de campo realizado. Por 

fim, são descritos os métodos de análise dos dados obtidos. 

3.2 SELEÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

A fim de atender os objetivos propostos, é delimitado o estudo de caso a Porto Alegre, uma 

das cidades brasileiras que vêm vivenciando importantes transformações no seu espaço 

urbano através da expansão da construção de edifícios altos devido a alterações nas 

legislações urbanísticas. São poucas as pesquisas, no contexto brasileiro, que avaliam o 

desempenho de edifícios altos e seu impacto no espaço urbano onde estão inseridos segundo a 

percepção de seus usuários. As investigações existentes sobre edifícios altos em outras 

cidades brasileiras focam principalmente no desenvolvimento histórico do processo de 

verticalização e nos seus aspectos positivos e negativos, e um número pequeno de estudos 

avaliam as percepções dos seus usuários (VAZ, 1989; RAMIRES, 1995; SOMEKH, 1997; 

SANTOS; 2005; VILLA, 2008).  

Considerando o contexto local de Porto Alegre, um dos estudos existentes trata de questões 

relacionadas ao impacto da verticalização e adensamento na qualidade do espaço residencial 

considerando aspectos espaciais e ambientais, sem considerar a percepção de seus usuários 

(SCUSSEL; SATTLER, 2010). Outras pesquisas realizadas no contexto local dizem respeito 

principalmente à identificação da altura a partir da qual as pessoas definem os edifícios como 

altos segundo a visão de diversos grupos de usuários (GREGOLETTO; REIS, 2012; 

ANTOCHEVIZ; REIS, 2013) e a percepção dos usuários no tocante a questões estéticas de 

edifícios altos (GREGOLETTO, 2013). No entanto, são necessárias pesquisas que avaliem a 

percepção dos usuários em relação ao desempenho de edifícios altos e em relação ao impacto 

na qualidade do espaço urbano onde se inserem. Por fim, a escolha de Porto Alegre baseia-se 
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também na facilidade para obtenção de dados e para aplicação da metodologia proposta pela 

pesquisa. 

3.2.1 Perfil da cidade e da verticalização em Porto Alegre 

O município de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, apresenta uma área de 

470,25 quilômetros quadrados. A população do município sofreu um acréscimo expressivo 

nas últimas décadas, passando de 1.263.403 habitantes em 1999 para 1.360.416 habitantes em 

2000. Esse aumento populacional pode ter impulsionado o mercado imobiliário e, 

consequentemente, a construção de edifícios altos na cidade. Entretanto, a cidade apresentou 

taxa média de crescimento de apenas 0,35% no último censo de 2010, sendo a menor taxa de 

crescimento entre as cidades mais populosas do país e totalizando uma população de 

1.409.351 habitantes (IBGE, 2012). Por outro lado, já no Censo Ibope do ano 2000 a taxa de 

verticalização (nº de apartamentos/ nº de domicílios) de Porto Alegre era de 43,3%, uma das 

maiores do país, chegando a 85,6% na área central da cidade. No Censo Ibope de 2010 essa 

taxa aumentou ainda mais e a cidade passou a ter o terceiro maior índice de verticalização do 

país, com 47%. Ainda, de acordo com o 15º Censo Imobiliário de Porto Alegre, houve um 

crescimento de 28,15% nas ofertas de imóveis novos em 2012 em relação a 2011. Os imóveis 

residenciais dominam o mercado, com 94,54% das ofertas (8423 unidades), onde 91,31% são 

apartamentos, enquanto que as ofertas de unidades comerciais somam 4,33% do total 

(FREITAS,2012).

A imposição de verticalização em determinadas áreas urbanas e os limites de altura 

permitidos para as edificações construídas em Porto Alegre têm sido alvos de discussão na 

elaboração das legislações desde os primeiros Planos Diretores (BELLO, 2006). As primeiras 

legislações municipais, como o Código de Posturas Municipais (PORTO ALEGRE, 1893) e o 

Regulamento Geral sobre Construções (PORTO ALEGRE, 1913) limitavam a altura máxima 

das edificações a uma vez e meia a largura da via onde estavam inseridas. Até a década de 

1920 predominavam na cidade edifícios de até três pavimentos, com alguns edifícios públicos 

de maior altura na área central da cidade. Com o passar do tempo, as autoridades municipais 

procuraram impulsionar as construções em altura e eliminar os cortiços e imóveis com apenas 

um pavimento da área central, diminuindo o valor do imposto conforme a altura da 

edificação. Essas medidas estavam associadas à ideia de modernidade e higienização da 

cidade. Entre 1920 e 1930 surgem então os primeiros edifícios altos em Porto Alegre e em 
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outras cidades brasileiras, associados à ideia de cidade moderna. Esses edifícios atingiam uma 

altura de cinco a seis pavimentos (ALMEIDA, 2004; MACIEL, 2004).  

Ao final da década de 1930 havia cerca de dez edifícios com mais de dez pavimentos 

localizados na área central de Porto Alegre. Esses edifícios se localizavam no centro da 

capital devido à aplicação de dispositivos legais que estabeleciam um padrão mínimo de 

altura conforme a localização do imóvel, associado à estética modernizadora da cidade 

(ALMEIDA, 2004). Na Avenida Borges de Medeiros, por exemplo, o limite de altura mínima 

era de 13 pavimentos, enquanto que na Rua dos Andradas o mínimo eram oito pavimentos 

(PORTO ALEGRE, 1940; 1942). A partir de 1940 surgiram edifícios de 15 a 17 pavimentos e 

o processo de verticalização começou a se expandir da área central para a região norte e se 

consolidam edifícios altos de uso residencial na cidade.  

Em 1952, a Lei nº 986 passou a regulamentar que a altura dos edifícios pode atingir um limite 

de duas vezes a largura da via onde se insere. A partir dessa altura, os edifícios poderiam se 

elevar obedecendo a um recuo na proporção de quatro pavimentos na vertical para um na 

horizontal (4/1) sem limite de altura (PORTO ALEGRE, 1952). Esses recuos sucessivos no 

topo dos edifícios eram baseados nos regulamentos para a cidade de Nova Iorque, em 1916, o 

que possibilitava manter melhores níveis de insolação e ventilação no interior das edificações 

e no espaço urbano adjacente (ALMEIDA, 2004). Por conseguinte, na década de 1950 surgem 

os edifícios mais altos construídos na cidade até a atualidade, com mais de 20 pavimentos 

(Figura 3.1) (PORTO ALEGRE, 1964).  

Após os anos 60, porem, diferentemente de outras importantes cidades do país, Porto Alegre 

passa por um período de contenção do crescente processo de verticalização na área central da 

capital (KIEFER, 1989; ALMEIDA, 2004; MENDONÇA; ENEIDA, 2010). O controle de 

altura das edificações era feito através de mecanismos relacionados aos zoneamentos de 

altura, índices de aproveitamento, taxas de ocupação e recuos obrigatórios permitidos pelo 

Plano Diretor de 1959 (PORTO ALEGRE, 1959) e sua revisão (PORTO ALEGRE, 1961). 

Esses dispositivos relacionavam a possibilidade de construir em maior altura às dimensões 

dos terrenos, reduzindo as alturas máximas permitidas na cidade. Em algumas áreas urbanas 

foram introduzidos também uma nova tipologia edilícia – edifícios com base de um a três 

pavimentos ocupando toda a testada do terreno e torres isoladas, respeitando os recuos laterais 

e de fundos. Essa nova configuração alterou a paisagem urbana dominada por edifícios com 

empenas cegas construídos nas divisas dos terrenos, dando lugar ao edifício isolado. Esses 

instrumentos reguladores foram mantidos e estendidos para toda a cidade no Primeiro Plano 
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Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) durante um período de vinte anos (Porto 

Alegre, 1979). Além disso, todos esses índices construtivos foram reduzidos ainda mais na 

nova legislação, restringindo a altura dos edifícios e controlando o crescimento da cidade 

(KIEFER, 1989). 

Figura 3.1 – Edifícios mais altos de Porto Alegre, construídos a partir da década de 1950 
Fonte: Jornal ZERO HORA, 2013 

Entretanto, a regulamentação de 1979 começou a ser modificada, a partir de 1987 (devido à 

pressão dos agentes empreendedores do mercado imobiliário) pelo aumento dos índices de 

aproveitamento e de altura das edificações (BELLO, 2006). Em 1999 é instituído o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA) que, embora utilizando o 

conceito de desenvolvimento urbano sustentável (PORTO ALEGRE, 1999) aumentou os 

índices de aproveitamento dos terrenos e o limite máximo de altura, gerando o aumento da 

densidade construtiva na cidade e a sobrecarga da infraestrutura existente. Os limites 

construtivos passam a permitir alturas de 52 metros (18 pavimentos) e surgem edifícios altos 

não apenas no Centro da cidade, mas também em áreas consolidadas com residências e 

edifícios de até seis pavimentos, em bairros como Rio Branco, Moinhos de Vento e Bela 

Vista (Figuras 3.2 a 3.4).  
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Figura 3.2 – Bairro Rio 
Branco 
Fonte: Porto Imagem, 2014  

Figura 3.3 – Bairro Moinhos de 
Vento  
Fonte: Porto Imagem, 2014  

Figura 3.4 – Bairro Bela Vista 
Fonte: Porto Imagem, 2014 

Em 2010, por fim, é criada a Lei Complementar nº 646, que altera os índices e recuos 

construtivos, na tentativa de diminuir a construção de edifícios de maior altura. Essa revisão 

do PDDUA se deu devido ao conflito de interesses entre moradores dos bairros mais afetados 

pelas novas edificações, ambientalistas, gestores públicos e pelo mercado imobiliário e da 

construção civil (PORTO ALEGRE, 2010). Atualmente, o PDDUA continua sendo a 

regulamentação vigente em Porto Alegre e define três limites maiores de altura conforme a 

região (Figura 3.5): 52 metros (18 pavimentos) em grandes avenidas que compõem os eixos 

estruturadores da malha viária e em alguns bairros como Navegantes, São Geraldo e São João, 

42 metros (14 pavimentos) na maioria dos bairros e 33 metros (doze pavimentos) em áreas 

muito densas como o bairro Moinhos de Vento (ZERO HORA, 2009). Essas alturas máximas 

são delimitadas de acordo com o regime volumétrico da área onde os edifícios estão inseridos, 

de acordo com a taxa de ocupação, índice de aproveitamento e recuos laterais, frontais e de 

fundos, que devem ser proporcionais à altura total da edificação (ANEXO A). Essas normas 

não se aplicam para a área central, onde limites de altura ainda são estabelecidos de acordo 

com a largura das vias (PORTO ALEGRE, 2012).  

Ainda, segundo as legislações federais, o Quinto Comando Aéreo Regional limita a uma 

altura de 48 metros acima da altura da pista de voo do Aeroporto Internacional Salgado filho 

edificações construídas em um raio de quatro quilômetros de distância da área, sem levar em 

conta a topografia da cidade (BRASIL, 2005; 2011; FREITAS, 2013). Além disso, algumas 

áreas da cidade são consideradas de interesse especial, onde os projetos propostos são 

analisados separadamente e aprovados sem necessariamente seguir os limites de altura que o 

Plano Diretor prevê (PORTO ALEGRE, 2010). Esse é o caso, por exemplo, da área do Cais 

do Porto, em que o projeto aprovado terá três torres de edifícios de 100 metros de altura (34 

pavimentos), limite bem superior ao permitido no restante da cidade (Figura 3.6) (PORTO 

ALEGRE, 2012).   



CAPÍTULO 3: METODOLOGIA                                                                                                                               73  
 

 

 
Figura 3.5 – Regime volumétrico da cidade de Porto Alegre 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da Prefeitura de Porto Alegre 
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Figura 3.6 – Torres de edifícios de 100 metros de altura (34 pavimentos) no projeto do Cais do Porto 
Fonte: Blog Porto Imagem, 2013 

3.3 MÉTODOS DE COLETA DE DADOS 

Os métodos de coleta de dados utilizados neste estudo visam alcançar os objetivos propostos, 

através da análise da altura e das demais características de edifícios altos que interferem nos 

níveis de satisfação e preferência de seus usuários e causam impacto no contexto urbano onde 

estão inseridos. Essa metodologia faz parte da área de estudos Ambiente e Comportamento, 

que consiste em avaliar o ambiente construído através da percepção dos seus usuários (REIS; 

LAY, 2006,2008; REIS, 2010; ORNSTEIN; VILLA; ONO, 2011). Os métodos e técnicas 

selecionados para fins deste estudo, em função das informações necessárias de acordo com as 

particularidades desta pesquisa foram realizadas em etapas consecutivas, conforme descrito a 

seguir. 

3.3.1 Levantamento de arquivos 

Esta etapa consistiu no levantamento de informações preliminares para a escolha do objeto de 

estudo. Primeiramente foi realizado o levantamento de arquivos, que consistiu na coleta de 

informações sobre o processo de verticalização na cidade de Porto Alegre.  Foram obtidos 

dados através dos seguintes órgãos, instituições, bancos de dados e aplicativos 

computacionais de imagens de satélites: 

(1) Secretaria Municipal de Urbanismo (SMURB) e Secretaria Municipal de Obras e 

Viação (SMOV): aquisição de informações relativas aos limites de altura, índices de 

aproveitamento, taxas de ocupação, densidades brutas e recuos laterais e frontais entre as 

edificações permitidos pelas legislações em cada região da cidade, a classificação das larguras 

das vias e perfis viários e os dados relativos às Macrozonas e aos bairros de Porto Alegre. 

Esses dados permitiram selecionar a área de análise da pesquisa e entender quais as 
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justificativas dadas por esses órgãos públicos para serem esses os limites de construção de 

edifícios altos permitidos na cidade; 

(2) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): aquisição de informações 

relevantes sobre o perfil da população e o crescimento populacional de Porto Alegre nos 

últimos anos; 

(3) Sindicato da Construção Civil (SINDUSCON – RS): Através do 15º Censo Imobiliário 

de Porto Alegre foi identificado o crescimento do mercado imobiliário nos últimos anos e o 

número de edifícios residenciais e comerciais na cidade; 

(4) Observa POA (http://www.observapoa.com.br/): aquisição de dados relativos à 

população, área, densidade demográfica, taxa de verticalização, taxa de crescimento e número 

de domicílios dos bairros de Porto Alegre; 

(5) Emporis (http://www.emporis.com/): aquisição de informações relativas à altura, uso, 

ano de construção e localização dos edifícios altos de Porto Alegre; 

(6) Google Earth e Google Maps (https://maps.google.com/): identificação das áreas mais 

verticalizadas da cidade e da localização dos edifícios altos selecionados no site Emporis 

através de recursos tridimensionais como o Street view. 

Este levantamento inicial de informações para a seleção do objeto de estudo consistiu na 

identificação das áreas de maior concentração de edifícios altos na cidade, visando escolher os 

mais apropriados para atingir os objetivos propostos. Edifícios altos têm sido construídos 

tanto no interior da malha urbana quanto na periferia de Porto Alegre (MENDONÇA; 

ENEIDA, 2010). Entretanto, as áreas centrais da cidade concentram as maiores densidades 

construtivas e as taxas mais altas de verticalização, sendo, portanto, onde o impacto da 

construção de novos edifícios altos ao longo do desenvolvimento da cidade é maior. Dessa 

forma, foi feita uma pré-seleção da área de pesquisa na qual foram escolhidos os bairros com 

as maiores taxas de verticalização (número de apartamentos/ número de domicílios), acima de 

50% e as maiores densidades populacionais brutas (Figura 3.7 e Anexo B).  

Além disso, esses bairros estão localizados nas áreas que permitem as maiores construções em 

Porto Alegre segundo os instrumentos do PDDUA (Anexo C): densidade bruta, zoneamento 

de altura, índice de aproveitamento e taxa de ocupação. A densidade bruta é a relação entre a 

população residente em determinada área, sem descontar as vias, áreas verdes e áreas de uso 

público e comercial. O zoneamento de altura tem como objetivo evitar que prédios muito altos 

prejudiquem os de menor altura, principalmente em zonas residenciais. O índice de 

aproveitamento é um fator que, multiplicado pela área do terreno, define a área de construção 
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adensável, sendo um instrumento de controle das densidades populacionais. Ainda, a taxa de 

ocupação estabelece uma relação entre as áreas livres e as ocupadas por edificações (PORTO 

ALEGRE, 2000). Essas áreas também concentram a maior parte dos novos projetos de 

edifícios altos devido ao que preveem as normas do PDDUA, que incentivam a construção de 

edifícios nas áreas já estruturadas da cidade e estimulam o preenchimento dos vazios urbanos 

e a potencialização de novas centralidades (PORTO ALEGRE, 2000; WEBER, 2006).  

 
 Figura 3.7 - Bairros com maiores taxas de verticalização e densidades brutas selecionados para este estudo 
Fonte: Elaborado pela autora segundo dados do Observa POA e da Prefeitura de Porto Alegre 

A partir da pré-seleção dos bairros mais verticalizados de Porto Alegre foram definidos os 

critérios para a escolha de uma amostra fixa de edifícios altos, segundo as características 

dessas edificações, para que fosse possível atingir os objetivos desta investigação. Assim 

sendo, de acordo com as variáveis analisadas nesta pesquisa, os parâmetros para a seleção dos 

edifícios altos que compõem o objeto empírico desta investigação são descritos a seguir. 

(1) Altura do edifício: é o aspecto principal avaliado em relação a edifícios altos neste 

estudo. Desse modo, de acordo com a revisão bibliográfica foi definida a seleção de uma 

amostra fixa de três áreas onde se concentram edifícios altos de determinadas alturas, 

selecionadas segundo os objetivos dessa pesquisa. Essa seleção permitiu a realização de uma 
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investigação comparativa a respeito de qual altura seria mais satisfatória segundo a percepção 

dos usuários em relação a uma série de variáveis relacionadas ao desempenho desses edifícios 

e ao seu impacto no espaço urbano onde se inserem: 

• Edifícios de dez pavimentos de altura (27 metros): altura a partir da qual um 

edifício começa a ser considerado alto segundo a percepção dos usuários em Porto Alegre 

(GREGOLETTO; REIS, 2012; ANTOCHEVIZ; REIS, 2013). É também a altura mínima 

dentro da qual, considerando o contexto local, se pode obter a mesma densidade bruta 

(habitantes/hectare) que se alcança com edifícios construídos no limite máximo de altura 

máximo (52 metros ou 18 pavimentos) permitido pelo 1º PDDUA, desde que esses edifícios 

sejam construídos no perímetro dos quarteirões e não isolados no seu interior, como ocorre na 

atualidade. Ainda, é o limite de altura que tem sido estabelecidos no interior de bairros muito 

densos e verticalizados da cidade, tais como os bairros Moinhos de Vento e Rio Branco;  

• Edifícios de 14 pavimentos (42 metros de altura): limite de altura máximo 

permitido na maior parte da cidade de Porto Alegre; 

• Edifícios de 18 pavimentos (52 metros de altura): limite de altura máximo 

permitido segundo o Plano Diretor vigente de Porto Alegre. 

(2) Uso do edifício: está relacionado aos objetivos da pesquisa identificar diferenças e 

semelhanças de percepção dos respondentes de edifícios altos residenciais e comerciais em 

relação ao desempenho do edifício e ao impacto no contexto urbano onde se insere.  

(3) Relação entre a altura dos edifícios e a largura das vias e espaços urbanos 

adjacentes: está relacionada ao objetivo 3 do estudo. Logo, considera-se as larguras das vias 

segundo indica o 1º PDDUA (PORTO ALEGRE, 2010), onde as vias locais e coletoras 

variam de 12,50 metros a 22,50 metros e são permitidos edifícios de até 42 metros de altura 

(14 pavimentos) e vias arteriais de 30 metros de largura onde são permitidos edifícios de 52 

metros de altura ( 18 pavimentos). Além disso, foram consideradas as distâncias entre os 

edifícios segundo o determinado pelo Plano Diretor atual de Porto Alegre (PORTO ALEGRE, 

2012), que determina que os recuos laterais não podem ser inferiores a 18% da altura em 

edificações de até 27 metros, 20% da altura em edificações entre 27 e 42 metros e 25% em 

edificações acima de 42 metros. Ainda, no caso de condomínios com mais de um edifício, 

foram considerados também os recuos entre os edifícios previstos pelo Código de edificações 

(Anexo A), relacionados ao número de pavimentos dos edifícios avaliados (PORTO 

ALEGRE, 1997). 
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Esta primeira etapa teve por objetivo, selecionar os bairros com maiores taxas de densidades 

demográficas e de verticalização e as localizações onde tem sido construída a maior parte dos 

novos projetos de edifícios. Sendo assim, optou-se por escolher áreas em que estão sendo 

construídos edifícios altos, segundo a legislação vigente, possibilitando avaliar o panorama 

atual que está se criando na cidade.  Dessa forma, a partir da observação de 33 bairros da 

cidade, passou-se à segunda etapa, descrita a seguir, onde foram elaborados os questionários 

utilizados para a coleta de dados. 

3.3.2 Questionários 

A etapa seguinte consistiu na elaboração e aplicação de questionários para atender os 

objetivos relacionados ao desempenho de edifícios altos residenciais e comerciais segundo a 

percepção de seus usuários e seu impacto no espaço urbano onde estão inseridos. A aplicação 

de questionários é um dos métodos mais utilizados para a coleta de informações sobre as 

percepções, atitudes e níveis de satisfação dos usuários com o espaço construído (LAY; REIS, 

1993, REIS; LAY, 1995). O uso desse instrumento possibilita a identificação de regularidades 

entre as percepções de determinados grupos de pessoas, permitindo a comparação entre as 

respostas de um mesmo grupo de perguntas. Os dados obtidos na aplicação do questionário 

são quantitativos, o que permite a comparação e análise estatística através de uma série de 

testes não paramétricos, possibilitando generalizar os resultados de acordo com cada variável 

considerada. Devido ao tema da pesquisa ser pouco explorado por outras investigações e ao 

limite de tempo para o estudo, optou-se apenas pela aplicação de questionários, o que 

possibilita a obtenção maior de informações gerais de um número maior de respondentes, 

devido a quantidade de variáveis avaliadas.  

Inicialmente foi aplicado um primeiro estudo piloto dos dois questionários via internet com 

pessoas que não possuíam vínculo com os edifícios selecionados para a investigação, com o 

objetivo de testar a compreensão das questões. O estudo foi realizado considerando usuários 

de edifícios de dez pavimentos ou mais a pelo menos um ano, sendo oito moradores de 

edifícios altos residenciais e seis pessoas que trabalham em edifícios altos comerciais, 

totalizando quatorze respondentes. A partir da aplicação desse estudo, foram identificados 

alguns problemas na clareza das perguntas e realizados os ajustes necessários. Além disso, o 

tempo usado para responder o estudo variou entre dez e trinta minutos e apenas um dos 

respondentes considerou o questionário longo, apesar do número de questões.  
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O estudo piloto revelou também a necessidade de incluir questões nos questionários que 

avaliassem a percepção dos usuários em relação a morar ou trabalhar em diferentes 

configurações de edifícios altos. Essas perguntas foram baseadas em imagens de simulações 

volumétricas de edifícios de diferentes alturas com mesma densidade populacional e 

construtiva. Foi elaborado então um segundo estudo piloto com mais oito respondentes 

usuários de edifícios com dez pavimentos ou mais para testar a compreensão das novas 

questões, principalmente em relação à clareza das imagens das simulações. Com base neste 

estudo, foram identificados os novos problemas e realizadas as alterações necessárias. 

Os dois questionários, um para moradores de edifícios altos residenciais e outro para pessoas 

que trabalham em edifícios altos comerciais foram aplicados via internet, possibilitando a 

obtenção de um maior número de respondentes em um menor espaço de tempo, sem maiores 

gastos financeiros. O uso da internet para esse tipo de pesquisa é recorrente em alguns estudos 

(p. ex. RECKZIEGEL, 2009; BOCHI; GREGOLETO; REIS, 2012; GREGOLETO, 2013). 

Essa alternativa também diminui o tempo de distribuição do questionário e a necessidade do 

encontro com o respondente (RECKZIEGEL, 2009). Os questionários foram formatados no 

programa Lime Survey (http://www.limesurvey.org/pt/), que possibilita criar e executar 

pesquisas online. Ainda, o programa possibilitou formatar a pesquisa para que o respondente 

salvasse os questionários para responder em outro momento, pulasse questões sem respondê-

las e voltasse a perguntas anteriores para consulta, com o objetivo de aumentar o 

envolvimento dos participantes. Além disso, (Figura 3.8) as perguntas foram agrupadas por 

páginas de acordo com cada variável analisada, com o objetivo de facilitar a visualização 

simultânea na tela do computador de duas questões diretamente relacionadas. 

 
Figura 3.8 – Exemplo de perguntas agrupadas em uma mesma página de acordo com a variável analisada 
Fonte: http://questionario.iconweb.com.br/index.php. 
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O questionário aplicado aos moradores de edifícios altos residenciais foi composto por 86 

perguntas (Anexo D). Foram incluídas perguntas abertas e fechadas de escolha simples a 

respeito das características dos edifícios, tais como altura total do edifício e número de 

apartamentos (Questões 1 a 8). O questionário permitiu identificar também os motivos que 

levaram os usuários a morar em edifícios altos, através de perguntas fechadas de escolha 

múltipla. Além disso, o questionário foi constituído por perguntas fechadas de escolha 

simples a respeito dos níveis de satisfação dos usuários com as variáveis relacionadas ao 

desempenho de edifícios altos e ao impacto dessas edificações no contexto urbano onde estão 

inseridas. Ainda, através de perguntas de escolha múltipla, foram reveladas as justificativas 

para tais níveis de satisfação e para as percepções dos usuários no tocante ao impacto de 

edifícios altos no espaço urbano (Questões 9 a 83). 

Foram realizadas também, perguntas baseadas em imagens de diferentes simulações 

volumétricas de locais com edifícios de diferentes alturas e implantações e com mesma 

densidade, identificando a preferência dos usuários pelo local mais satisfatório para moradia 

(Questões 71 a 73 e Figuras 3.10 a 3.19). Essas simulações foram elaboradas a partir de um 

quarteirão com dois hectares (100 x 200 metros) no bairro Vila Ipiranga, com um condomínio 

residencial com cinco blocos com 18 pavimentos (52 metros de altura), 1020 apartamentos de 

dois e três dormitórios de cerca de 80 metros quadrados e densidade bruta de 511,5 hab./ha 

(Figura 3.9). Ainda, segundo os autores deste projeto, o formato dos edifícios do condomínio 

se deve ao melhor aproveitamento do solo e a melhor qualidade dos apartamentos, que 

possuem boa ventilação, iluminação natural adequada e proporcionam aos seus usuários 

visuais bonitas da cidade. 

 
Figura 3.9 – Área selecionada de um quarteirão existente para a elaboração das simulações volumétricas 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps 

Portanto, foram feitas simulações de edifícios altos de diferentes alturas e configurações 

volumétricas com densidade bruta fixa de 511,5 habitantes/hectare em dois quarteirões com 

dimensões de 100 x 200 metros (dois hectares) cada. A decisão de representar dois quarteirões 



CAPÍTULO 3: METODOLOGIA                                                                                                                               81  
 

 

se deu devido à possibilidade do respondente avaliar a relação entre o espaço urbano e esses 

edifícios, considerando as dimensões da rua (22 metros de largura) e da calçada (4 metros de 

largura) conforme o loteamento existente. Além disso, as distâncias entre os edifícios seguem 

o determinado pelo Plano Diretor atual de Porto Alegre (PORTO ALEGRE, 2012), que 

determina que os recuos laterais não podem ser inferiores a 18% da altura em edificações de 

até 27 metros, 20% da altura em edificações entre 27 e 42 metros e 25% em edificações acima 

de 42 metros. Por fim, mesmo que seja uma situação menos observada pelos usuários, optou-

se por fazer simulações em perspectiva axonométrica, visto que as simulações feitas a partir 

da vista do observador ficaram pouco claras para os respondentes, conforme foi identificado 

no estudo piloto. Essas imagens foram elaboradas no programa Sketchup 8.0 e editadas no 

programa Corel Draw 16.0, sendo exportadas em formato JPEG para serem incluídas nos 

questionários. Dessa forma, foram feitas dez simulações de locais descritas abaixo:  

Local 1 - Simulação de quarteirões com edifícios com dez pavimentos (27 metros de altura) 

por ser essa a altura mínima que os usuários identificam um edifício como alto no contexto 

local. Essas edificações foram implantadas no interior dos quarteirões representando a 

situação real de construção de edifícios em Porto Alegre (Figura 3.10) e o modelo modernista 

de implantação de edifícios isolados no terreno (PINHEIRO, 2006). Essa disposição das 

edificações no interior dos quarteirões foi adotada nas simulações de todas as alturas de 

edifícios selecionadas.  

Local 2 - Simulação de quarteirões com edifícios com dez pavimentos (27 metros de altura) 

implantados no perímetro dos quarteirões (Figura 3.11). Essa simulação se justifica devido ao 

que indica a literatura (MARTIN, 1967; MARTIN, MARCH, ECHENIQUE, 1975; 

GONÇALVES, 2010), de que edifícios implantados no perímetro dos quarteirões possuem 

maior relação direta com o espaço urbano adjacente e possibilitam um melhor aproveitamento 

do solo e da definição adotada nesta pesquisa, que considera os edifícios como altos a partir 

de 10 pavimentos. Essa configuração também foi representada em todas as alturas possíveis 

dos edifícios selecionados para as simulações. 
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Figura 3.10 – Edifícios com 10 pavimentos (27 metros 
de altura) implantados no interior dos quarteirões   
Fonte: Elaborado pela autora    
 

Figura 3.11 – Edifícios com 10 pavimentos (27 metros 
de altura) implantados no perímetro dos quarteirões 
Fonte: Elaborado pela autora 

Local 3 - Simulação de quarteirões com edifícios com doze pavimentos (33 metros de altura) 

implantados no interior dos quarteirões (Figura 3.12). Esse é o limite máximo de altura, 

segundo indica a literatura (MARTIN, 1967; MARTIN, MARCH, ECHENIQUE, 1975; 

GONÇALVES, 2010), em que se obtém um desempenho satisfatório dessas edificações para 

seus usuários e um impacto positivo no espaço urbano onde esses edifícios estão inseridos. 

Local 4 - Simulação de quarteirões com edifícios com doze pavimentos (33 metros de altura) 

implantados nos perímetros dos quarteirões (Figura 3.13), incluída de acordo com as mesmas 

justificativas já apresentadas anteriormente em relação à altura e à configuração volumétrica.  

 
Figura 3.12 – Edifícios com 12 pavimentos (33 
metros de altura) implantados no interior dos 
quarteirões 

Figura 3.13 – Edifícios com 12 pavimentos (33 metros 
de altura) implantados no perímetro dos quarteirões  

Fonte: Elaborado pela autora                                                       Fonte: Elaborado pela autora                                                    

Local 5 - Quarteirões com edifícios com catorze pavimentos (42 metros de altura), limite de 

altura permitido na maior parte da cidade de Porto Alegre, segundo o Plano Diretor vigente, 

implantados no interior dos quarteirões (Figura 3.14). 

Local 6 - Quarteirões com edifícios com catorze pavimentos (42 metros de altura), limite de 

altura permitido na maior parte da cidade de Porto Alegre, segundo o Plano Diretor vigente, 

implantados nos perímetros dos quarteirões (Figura 3.15). 
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Figura 3.14 – Edifícios com 14 pavimentos (52 
metros de altura) implantados no interior dos 
quarteirões 

Figura 3.15 – Edifícios com 14 pavimentos (42 metros 
de altura) implantados no perímetro dos quarteirões

Fonte: Elaborado pela autora                                                        Fonte: Elaborado pela autora

Local 7 – Quarteirões com edifícios com dezoito pavimentos (52 metros de altura), limite 

máximo de altura que se pode construir segundo o Plano Diretor atual de Porto Alegre, 

implantados no interior dos quarteirões (Figura 3.16). 

Local 8 – Quarteirões com edifícios com dezoito pavimentos (52 metros de altura), limite 

máximo de altura que se pode construir segundo o Plano Diretor atual de Porto Alegre, 

implantados nos perímetros dos quarteirões (Figura 3.17). 

 
Figura 3.16  – Edifícios com 18 pavimentos (52 metros 
de altura) implantados no interior dos quarteirões 

Figura 3.17 – Edifícios com 18 pavimentos (52 metros 
de altura) implantados no perímetro dos quarteirões

Fonte: Elaborado pela autora Fonte: Elaborado pela autora 

Local 9 – Quarteirões com edifícios com dezoito pavimentos (52 metros de altura) 

implantados no interior dos quarteirões de forma não linear (Figura 3.18), simulando uma 

situação existente no contexto de Porto Alegre (Figuras 3.9).  

Local 10 - Quarteirões com edifícios com 33 pavimentos (100 metros de altura) implantados 

no interior dos quarteirões (Figura 3.19) de acordo com as mesmas justificativas apresentadas 

anteriormente em relação à configuração volumétrica. Além disso, a construção de três 

edifícios dessa altura em Porto Alegre foi permitida recentemente com a aprovação do projeto 



CAPÍTULO 3: METODOLOGIA                                                                                                                               84  
 

 

de Revitalização do Cais do Porto (PORTO ALEGRE, 2012) considerada Área de Interesse 

Especial, não regida pelos limites propostos para as demais áreas das cidades (Figura 3.6).  

Ainda, essa é a altura dos edifícios mais altos existentes na cidade atualmente (Figura 3.1), 

construídos segundo o que era permitido por legislações anteriores (PORTO ALEGRE, 

1964). Por fim, não foi possível fazer a simulação desses edifícios distribuídos no perímetro 

dos quarteirões devido à distância necessária entre cada edificação de acordo com sua altura. 

 

 
Figura 3.18 – Edifícios com 18 pavimentos (52 
metros de altura) implantados no interior dos 
quarteirões de forma não linear 

Figura 3.19 – Edifícios com 33 pavimentos (100 metros 
de altura) implantados no interior dos quarteirões

Fonte: Elaborado pela autora    Fonte: Elaborado pela autora 

Por fim, foram feitas perguntas de escolha simples no questionário aplicado aos moradores de 

edifícios altos possibilitando caracterizar a amostra (Questões 84 a 86) em relação a renda 

familiar, gênero e faixa etária dos respondentes de forma a avaliar os objetivos secundários 

relacionados ao objetivo 3. O questionário aplicado aos usuários de edifícios altos comerciais 

foi constituído de 58 questões (Anexo E) e seguiu a mesma lógica das perguntas do 

questionário de edifícios residenciais. Ambos os questionários foram aplicados de maneira 

anônima e os dados obtidos foram utilizados apenas para a elaboração deste trabalho. 

3.3.3 Seleção e caracterização da amostra 

De acordo com os objetivos da pesquisa, portanto, foram selecionadas duas amostras (Tabelas 

3.1 e 3.2), uma de edifícios altos residenciais e comerciais escolhidos ‘in loco’ e outra 

aleatória, obtida através da divulgação via internet da pesquisa para pessoas que moram ou 

trabalham em edifícios altos, possibilitando complementar a amostra total de respondentes. A 

seleção de edifícios altos foi feita por meio de consultas ao site “Emporis”, que possui um 

cadastro de grande parte dos edifícios construídos em Porto Alegre. Para a escolha dos 
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edifícios altos analisados nesta investigação, então, listaram-se todas as edificações que se 

enquadravam nos limites de altura estabelecidos dentro dos bairros selecionados (Figura 3.7).  

Ainda, para complementar as informações do site, foram realizadas observações preliminares 

nas áreas selecionadas, com o objetivo de verificar se os edifícios eram realmente adequados 

para a realização da pesquisa ou não.  Essa escolha se baseou nos parâmetros pré-

estabelecidos, considerando áreas que concentram edificações dentro dos três limites de altura 

adotados (10, 14 e 18 pavimentos) e o uso dos edifícios (residencial e comercial) que a 

pesquisa pretende analisar. Além disso, foram consideradas edificações construídas segundo o 

Plano Diretor vigente, possibilitando uma avaliação do que realmente vem sendo construído 

na cidade. 

A amostra aleatória foi obtida através da divulgação da pesquisa via internet e classificada 

conforme a altura dos edifícios, assim como na seleção da amostra ‘in loco’. Entretanto, como 

essa amostra é aleatória e o único pré-requisito para responder ao questionário era de que o 

respondente morasse em edifícios com no mínimo dez pavimentos, obteve-se respostas de 

moradores de edifícios altos de alturas diferentes das três estabelecidas na escolha dos 

edifícios da amostra ‘in loco’  (10, 14 e 18 pavimentos). Sendo assim, a amostra aleatória foi 

classificada em relação aos três limites de altura estabelecidos de acordo com os limites de 

altura permitidos na área onde o edifício está inserido e a altura dos demais edifícios do 

contexto onde se localiza o edifício.  

Foi considerado também o que indica a literatura em relação ao desempenho de edifícios altos 

e ao impacto no contexto urbano de acordo com a sua altura (MARTIN, MARCH, 

ECHENIQUE, 1975; GONÇALVES, 2010) e em relação as variáveis avaliadas na pesquisa, 

considerando-se a seguinte divisão: (1) edifícios altos de 10 a 12 pavimentos, melhor 

desempenho do edifício e menor impacto no espaço urbano; (2) edifícios altos acima de 12 a 

15 pavimentos, começam a ser identificados alguns problemas no desempenho do edifício, 

principalmente em relação ao deslocamento vertical; (3) edifícios altos acima de 15 

pavimentos, maiores problemas são identificados e é maior o impacto no espaço urbano. São 

caracterizadas a seguir as amostras ‘in loco’ e aleatórias de edifícios altos residenciais e 

comerciais.  
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Tabela 3.1 – Amostra de edifícios altos residenciais  

Tipo de 
amostra Bairro Nome do Condomínio 

Nº de 
edifícios 

Nº de 
pav. 

Aptos/ 
pav. 

Total 
aptos 

Edifícios altos residenciais de 10 pavimentos 
 

Amostra 
‘in loco’ 

 
Chácara das 

Pedra 

EdifícioR10A 
Residencial Parque 

Iguatemi Dois 11  2 e 4 60  

Edifício R10B Residencial San Vicente Dois 11  Seis  120  
Edifício R10C Villagio Di Firenze Quatro 10  4 144  
Edifício R10D Fontana Di Napoli Seis 8 e 10  4 72  

 
 

Amostra 
aleatória 

 

Centro Histórico 
Edifício R10E Regência Um  10  4 40 
Edifício R10F Village Um 10  6 54 

Cidade  
Baixa 

Edifício R10G Anaya Um 12 4 40 
Edifício R10H Solar da Olaria Um 11 6 66 

Azenha Edifício R10I Solar Verona Dois 11 4 40 
Teresópolis Edifício R10J Park Oliveira Um 11  4 40 

Tristeza Edifício R10L Vila La Angustura Dois 10  4 64 
Rio Branco Edifício R10M Puerto de Alcalá Um 10  4 36 
Auxiliadora Edifício R10N Jardins de Évora Um 10  4 36 
Mont’ Serrat Edifício R10O Geneve Um 12 2 22 

Petrópolis Edifício R10P Domus Trinite Um 10  4  80 
Partenon Edifício R10Q Vila Trastevere Dois 11  8 80 

Edifícios altos residenciais de 14 pavimentos 
 

 
Amostra 
‘in loco’ 

 
 

Passo da areia 

Edifício R14A Solar Mediterrâneo Três  13  Quatro  144  
Edifício R14B Autentique Living Resort Quatro 15  Quatro  224  
Edifício R14C Solar Toulouse Um 14  Seis  78  
Edifício R14D Greenview Um 14  Quatro  52  
Edifício R14E Ópera Square Um 14  Seis  78  

Amostra 
aleatória 

 
 
 
 
 

Amostra 
aleatória 

Cidade  
Baixa 

Edifício R14F Stella Maria Um 13  3 40 
Edifício R14G Francisco Lambert Um 13  10 120 

Santana Edifício R14H Mattos Vanique Um 15  6 80 
Bom Fim Edifício R14I Jane Um 14  4 46 

Independência Edifício R14J Usmar B Um 14  4 56 
Moinhos de 

Vento Edifício R14L Montlambert Um 15  1 14 

Rio Branco Edifício R14M Confraria 242 Um 15  4 56 
Petrópolis Edifício R14N Celebrity Três 13  4 48 
Partenon Edifício R14O Alphacampus Um 15  4 54 

Bela Vista Edifício R14P Rovena Um 15  4 60 
Jardim 
Lindóia Edifício R14Q Cennario Lindoia Três 13  4 52 

Sarandi 
Edifício R14R Punto Riserva Lindoia Dois 13  4 68 
Edifício R14S Fit Jardins Dois 15  6 84 

Edifícios altos residenciais de 18 pavimentos 
 

Amostra 
‘in loco’ 

 
Vila Ipiranga 

Edifício R18A Morada do Norte Dois 17  Seis  180  

Edifício R18B 
Gran Vita Clube 

Residencial 
Dois 18  Oito  272  

Edifício R18C Terra Nova Vista Alegre Cinco  18  12  1020  

Amostra 
aleatória 

Independência  Edifício R18E Esplanada Um 17  2 36 
Menino  

Deus Edifício R18F La Tour Um 18  4 68 

Notas: Nº de edifícios = número de edifícios; Nº de pav. = número total de pavimentos; Aptos/ pav. = número de 
apartamentos por pavimento; Total aptos = Número total de apartamentos do edifício; Edifício R10 = Edifício Residencial de 
10 pavimentos; Edifício R14 = Edifício Residencial de 14 pavimentos; Edifício R18 = Edifício Residencial de 18 
pavimentos. 

Para a escolha dos edifícios altos de uso residencial da amostra ‘in loco’ foram selecionadas 

três áreas (Figura 3.20) com conjuntos de condomínios construídos segundo o Plano Diretor 

com um ou mais edifícios altos residenciais construídos próximos uns dos outros dentro de 

cada um dos três limites de altura pré-estabelecidos. Ainda, foram escolhidas as áreas com 
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edifícios como maior número de unidades, aumentando a probabilidade de se obter um 

número satisfatório de respondentes. São descritas a seguir as áreas e os edifícios 

selecionados. 

 
Figura 3.20 – Áreas com edifícios altos residenciais selecionados como objeto de estudo 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps 

Área residencial 1 – edifícios altos residenciais de 10 pavimentos: se localiza no bairro 

Chácara das Pedras, bairro com características residenciais que dispõe de comércios e 

serviços principalmente ao longo da Avenida Nilo Peçanha. Ainda, é próximo de centros 

comerciais como o Shopping Iguatemi e o Bourbon Country e de praças e parques como o 

parque Germânia (OBSERVA POA, 2013). Na área selecionada é predominante a existência 

de edifícios de 10 pavimentos, sendo selecionados quatro condomínios com mais de um 

edifício (Tabela 3.1, Figura 3.21 e Anexo F). Alguns desses edifícios possuem onze 

pavimentos, devido ao acréscimo de índices construtivos permitidos pelo PDDUA. 

Entretanto, essas edificações foram consideradas na análise por se inserirem na área dentro do 

limite de 10 pavimentos de altura e não ultrapassar excessivamente essa altura. Ainda, o 

Edifício R10C possui quatro edifícios de oito pavimentos, que foram desconsiderados na 

investigação, por não estarem dentro da classificação de edifícios altos adotada neste trabalho. 
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Figura 3.21 – Edifícios altos residenciais de 10 pavimentos da amostra ‘in loco’ 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps 

Área residencial 2 – edifícios altos residenciais de 14 pavimentos: se localiza no bairro 

Passo da areia, caracterizado por residenciais e comércios variados (OBSERVA POA, 2013). 

Nesta área foram selecionados dois setores onde se concentram edifícios altos residenciais 

com 14 pavimentos para realizar a pesquisa (Tabela 3.1, Figura 3.22 e Anexo F), um setor 

com um condomínio com três edifícios altos (Edifício R14A) e um condomínio com quatro 

edifícios (Edifício R14B) na Rua Roque Calage e outro setor com três condomínios com 

apenas um edifício (Edifícios R14C, R14D e R14E), na Rua Jari. Apesar de ter mais de 14 

pavimentos, o edifício R14B foi acrescentado à análise por se inserir na área dentro do limite 

de 42 metros de altura, não sendo muito superior a essa altura.  

 
                (a) Edifícios R14A e R14B                                             (b) Edifícios R14C, R14D e R14E 

Figura 3.22 – Edifícios altos residenciais de 14 pavimentos da amostra ‘in loco’ 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps. 

Área residencial 3 – edifícios altos residenciais de 18 pavimentos: se localiza no bairro 

Vila Ipiranga, bairro com características residenciais, mas cercado de comércios e serviços e 

um bom número de praças arborizadas (OBSERVA POA, 2013). Foram selecionados nessa 
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área três condomínios com mais de um edifício de 18 pavimentos entre as Avenidas Dom 

Claudio José Gonçalves Ponce de Leon e Benno Mentz (Tabela 3.1, Figura 3.23 e Anexo F), 

totalizando uma amostra de 1472 apartamentos. Apesar de ser mais baixo que o limite de 

altura de 18 pavimentos, o edifício R18B também foi acrescentado à análise por se inserir na 

área dentro do limite de 452 metros de altura, não sendo muito inferior a essa altura.  

Ainda, de acordo com o objetivo 1, para se avaliar objetivos secundários no tocante a variável 

acessibilidade e orientação espacial e no deslocamento dos usuários no interior de 

condomínios residencial com mais de um edifício alto foram selecionados dois condomínios. 

Para essa seleção considerou-se a situação mais adversa, de condomínios em Porto Alegre 

com maior número de edifícios altos e cuja disposição dos edifícios no terreno parece 

dificultar a orientação espacial do usuário, sendo necessária a existência de placas de 

sinalização e de funcionários que orientam os visitantes no interior dos condomínios.  

 
Figura 3.23  – Edifícios altos residenciais de 18 pavimentos da amostra ‘in loco’ 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps 

 

Figura 3. 24 – Condomínio de edifícios altos de 18 pavimentos Terra Nova Nature da amostra ‘in loco’ 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps. 

Sendo assim, selecionaram-se os condomínios Terra Nova Vista Alegre (Edifício R18C, 

Tabela 3.1, Figura 3.23 e Anexo F), inserido na Área residencial 3 e Terra Nova Nature 
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(Edifício R18D, Tabela 3.1 e Figura 3.24), ambas obras da mesma construtora. O condomínio 

Terra Nova Nature se localiza no bairro Santo Antônio, bairro com comércio local 

considerável e uma rede de transportes bem estruturada (OBSERVA POA, 2013).Por fim, a 

amostra aleatória foi composta de respondentes de 27 edifícios altos residenciais (Tabela 3.1, 

Figuras 3.25 a 3.33 e Anexo F). 

 
Figura 3. 25 – Localização dos edifícios altos residenciais da amostra aleatória 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos arquivos da Prefeitura de Porto Alegre
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(a) Edifício Residencial R10E                 (b) Edifício Residencial R10F                               (c) Edifício Residencial R10G                             (d) Edifício Residencial R10H                                        (e) Edifício Residencial R10I                                     (f) Edifício Residencial R10J 

 
 (g) Edifício Residencial R10L                                                (h) Edifício Residencial R10M                      (i) Edifício Residencial R10N                           (J) Edifício Residencial R10O           (l) Edifício Residencial R10P                   (m) Edifício Residencial R10Q 

Figura 3. 26 – Edifícios altos residenciais de 10 pavimentos da amostra aleatória 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps. 

 
(a) Edifício Residencial R14F                                    (b) Edifício Residencial R14G                                   (c) Edifício Residencial R14H           (d) Edifício Residencial R14I                       (e) Edifício Residencial R14J                                         (f) Edifício Residencial R14L 

 
 (g) Edifício Residencial R14M     (h) Edifício Residencial R14N       (h) Edifício Residencial R14O       (i) Edifício Residencial R14P               (j) Edifício Residencial R14Q                     (l) Edifício Residencial R14R                           (m) Edifício Residencial R14S            

Figura 3. 27 – Edifícios altos residenciais de 14 pavimentos da amostra aleatória 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps e no site www.residenceimoveis.net.
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Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps. 

A amostra de respondentes de edifícios altos comerciais também se dividiu entre a amostra ‘ 

in loco’ e a amostra aleatória, sendo utilizado os mesmos critérios de classificação adotados 

em relação aos edifícios altos residenciais (Tabela 3.2). 

Tabela 3. 2 – Amostra de edifícios altos comerciais 

Classificação 
dos edifícios Bairro Nome do Edifício 

Nº de 
pav. 

Salas/ 
pav. 

Total 
salas 

Edifícios altos comerciais de 10 pavimentos 
Amostra ‘in 

loco’ Auxiliadora 
Edifício C10A Van Eunick Center 10  Sete  42  
Edifício C10B Sir Winston 10  Uma 9 

Amostra 
aleatória 

Mont’ Serrat Edifício C10C Antares Center 12  12 160 

Petrópolis 
Edifício C1D Conjunto Profissional Santos 

Dummond 12  12 72 

Edifícios altos comerciais de 14 pavimentos 

Amostra ‘in 
loco’ 

Mont’ Serrat Edifício C14A Martin Fierro 14  14  168  

Petrópolis Edifício C14B 
Centro Comercial Érico 

Veríssimo 
14  Quatro  52  

 

Amostra 
aleatória 

 
Centro 

Histórico 

Edifício C14C 
Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre 15  4 56 

Edifício C14D 
Secretaria da Fazenda de Porto 

Alegre 14  3 39 

Edifício C14E Vera Cruz 15  6 84 
Menino Deus Edifício C14F Business Center 13  7 63 

Independência Edifício C14G 
Centro Empresarial 

Mostardeiro 15  2 24 

Auxiliadora Edifício C14H 
Centro Profissional Augusto 

Meyer 13  13 84 

Edifícios altos comerciais de 18 pavimentos 
Amostra ‘in 

loco’ 
Bela Vista Edifício C18A Studio Office 777 17  Seis  96 
Petrópolis Edifício C18B Urban Concept 18  12  216  

Amostra 
aleatória 

Praia de Belas 
Edifício C18C 

Centro Administrativo 
Fernando Ferrari 21  2 42 

Edifício C18D DAER 20  3 60 
Chácara das 

Pedras Edifício C18E Iguatemi Corporate 17  17 120 

Vila Ipiranga Edifício C18F FK Convenience Offices 20  20 150 
Notas: Nº de pav. = número de pavimentos; Salas/ pav. = número de salas por pavimento; Edifício C10 = Edifício Comercial 
de 10 pavimentos; Edifício C14 = Edifício Comercial de 14 pavimentos; Edifício C18 = Edifício Comercial de 18 
pavimentos. 

 

(a) Edifício residencial R18E                                              (b) Edifício residencial R18F 

Figura 3. 28 – Edifícios altos residenciais de 18 pavimentos da amostra aleatória 
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Os edifícios altos comerciais de Porto Alegre se localizam em sua maioria na parte central da 

cidade e em grandes vias como as perimetrais. Assim, foram selecionados edifícios altos ‘in 

loco’ nas alturas pré-estabelecidas (10. 14 e 18 pavimentos) localizados em um trecho da 

Terceira Perimetral (Figura 3.29), entre as Avenidas Dom Pedro II e Carlos Gomes, descrito a 

seguir. 

 
  Figura 3.29 – Área com edifícios altos comerciais selecionados como objeto de estudo 
  Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps. 

 

Área comercia1 1 – edifícios altos comerciais de 10, 14 e 18 pavimentos - Esse trecho se 

situa entre os bairros Auxiliadora, Mont’ Serrat, Bela Vista e Petrópolis, bairros 

predominantemente residenciais mais com boa infraestrutura e dispondo de comércios e 

serviços variados (OBSERVA POA, 2013). Para possibilitar uma maior amostra de 

respondentes, foram selecionados os edifícios altos existentes no setor dentro de cada um dos 

limites de altura estabelecidos (Tabela 3.2, Figuras 3.30 e 3.31 e Anexo F).  

 
                                                                (a) Edifício C14A                  (b) Edifício C14B 
Figura 3.30 – Edifícios altos comerciais de 
10 pavimentos da amostra ‘in loco’ 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps          

 

Figura 3.31  – Edifícios altos comerciais de 14 
pavimentos da amostra ‘in loco’ 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps          
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(a) Edifício C18A                                                                   (b) Edifício C18B 

Figura 3.32 – Edifícios altos comerciais de 18 pavimentos da amostra ‘in loco’ 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps 

Ainda, a amostra aleatória de edifícios altos comerciais obteve um total de respondentes de 12 

edifícios altos diferentes. Esses edifícios também foram classificados conforme sua altura, 

assim como na amostra ‘in loco’  (Tabela 3.2, Figuras 3.33 a 3.36 e Anexo F). 

 
Figura 3.33 – Localização dos edifícios altos comerciais da amostra aleatória  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos arquivos da Prefeitura de Porto Alegre. 

 
 (a) Edifício alto comercial C10C                                                      (b) Edifício alto comercial C10 
Figura 3.34 – Edifícios altos comerciais de 10 pavimentos da amostra aleatória
Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps. 
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(a) Edifícios altos comerciais C14C e C14D                  (b) Edifício alto comercial C14E 

 
 (c) Edifício alto comercial C14F            (d) Edifício alto comercial C14G      (e) Edifício alto comercial C14H 

Figura 3.35 – Edifícios altos comerciais de 14 pavimentos da amostra aleatória 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps. 

 
 (a) Edifícios altos comerciais C18C e C18D                (c) Edifício alto comercial C18E          (d) Edifício alto comercial C18F 

Figura 3.36 – Edifícios altos comerciais de 18 pavimentos da amostra aleatória 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Google Maps. 

Ainda, os questionários foram aplicados apenas a pessoas adultas, o que, segundo o IBGE, 

correspondem a respondentes com mais de 18 anos. Os respondentes também foram divididos 

em três grupos conforme o pavimento em que moram ou trabalham: (1) pavimentos baixos, 

até o quinto pavimento; (2) pavimentos médios, do sexto ao nono pavimento; (3) pavimentos 

altos, a partir do décimo pavimento.  

A amostra total final obteve 246 respondentes, porém, 15,4% (38 de 246) dos questionários 

tiveram menos de 10% das questões respondidos e foram desconsiderados na análise dos 

dados. As respostas completas correspondem a 208 respondentes, sendo 63,9% (133 de 208) 

moradores de edifícios altos residenciais e 36,1% (75 de 208) pessoas que trabalham em 

edifícios altos comerciais.  Na amostra total, 67,8% (141 de 208) dos respondentes faz parte 

da amostra ‘in loco’ e 32,2% (67 de 208) da amostra aleatória. Na amostra residencial, 66,9% 
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(89 de 133) das respostas são da amostra ‘in loco’ e 33,1% (44 de 133) da amostra aleatória. 

Na amostra comercial, 69,3% (52 de 75) das respostas são da amostra ‘in loco’ e 30,7% (23 

de 75) da amostra aleatória. A amostra de edifícios residenciais (Tabela 3.3) se divide entre: 

49 (de 133 – 36,8%) respondentes de edifícios de 10 pavimentos, 31 (de 133 – 23,3%) da 

amostra ‘in loco’ e 18 (de 133 – 13,5%) da amostra aleatória; 44 (de 133 – 33,1%) 

respondentes de edifícios de 14 pavimentos, 22 (de 133 – 16,5%) da amostra ‘in loco’ e 22 

(de 133 – 16,5%) da amostra aleatória; 40 (de 133 – 30,1%) respondentes de edifícios de 18 

pavimentos, 36 (de 133 – 27,1%) da amostra ‘in loco’ e 4 (de 133 – 3%) da amostra aleatória.  

Tabela 3. 3  – Caracterização da amostra de respondentes 

Edifícios altos residenciais 133(100) 
Edifícios de 10 pavimentos  

49(100) 
Edifícios de 14 pavimentos  

44(100) 
Edifícios de 14 pavimentos 

40(100) 
Amostra Edifício Total Amostra Edifício Total Amostra Edifício Total 

 
 
Amostra 
‘in loco’ 
31(23,3) 

Edifício R10A 
7 

(16,7) 
 
 

Amostra 
‘in loco’ 
22(16,5) 

Edifício R14A 
1 

(3,2) 
 
 

Amostra 
‘in loco’ 
36(27,1) 

Edifício 
R18A 

5 
(15,1) 

Edifício R10B 
8 

(19) Edifício R14B 
8 

(25,8) 
Edifício 
R18B 

9 
(27,3) 

Edifício R10C 
10 

(23,8) Edifício R14C 
3 

(9,7) 
Edifício 
R18C 

14 
(42,4) 

Edifício R10D 
6 

(14,3) 
Edifício R14D 7(22,6) Edifício 

R18D 
8 

(20) Edifício R14E 3(9,7) 
 
 
 
 
 

Amostra 
aleatória  
18( 13,5) 

Edifício R10E 1(2,4)  
 
 
 
 

Amostra 
aleatória 
22(16,5) 

Edifício R14F 1(3,2)  
 
 
 
 

Amostra 
aleatória 

4(3) 

 
 

Edifício 
R18E 

 

 
 

1 
(3) 

Edifício R10F 1(2,4) Edifício R14G 2(6,4) 
Edifício R10G 1(2,4) Edifício R14H 4(17,4) 
Edifício R10H 1(14,3) Edifício R14I 2(15,4) 
Edifício R10I 2(28,5) Edifício R14J 1(3,2) 
Edifício R10J 1(14,3) Edifício R14L 4(17,4) 
Edifício R10L 1(14,3) Edifício R14M 1(3,2)  

 
 

Edifício 
R18F 

 
 
 

3 
(42,8) 

Edifício R10M 1(14,3) Edifício R14N 1(7,7) 
Edifício R10N 1(2,4) Edifício R14O 2(3,2) 
Edifício R10O 6(14,2) Edifício R14P 1(7,7) 
Edifício R10P 1(2,4) Edifício R14Q 1(7,7) 

Edifício R10Q 
1 

(14,3) 
Edifício R14R 1(7,7) 
Edifício R14S 2(15,4) 

Edifícios altos comerciais 75(100) 
Edifícios de 10 pavimentos  

25(33,3) 
Edifícios  de 14 pavimentos  

23(30,6) 
Edifícios  de 14 pavimentos 

27(36) 
Amostra Edifício Total Amostra Edifício Total Amostra Edifício Total 

Amostra 
‘in loco’ 
19(25,3)  

Edifício C10A 14(56)  Amostra 
‘in loco’ 
13(17,3) 

Edifício C14A 
8(34,8)  

Amostra 
‘in loco’ 
20(26,7)  

Edifício 
C18A 

9 
(33,3) 

Edifício C10B 5(20)  Edifício C14B 
5(21,8)  Edifício 

C18B 
11 

(40,7) 
 
 

Amostra 
aleatória 

6(8) 

 
 

Edifício C10C 

 
 

4(16) 

 
 

Amostra 
aleatória 
10(13,3) 

Edifício C14C 
1 

(4,3) 
 
 
Amostra 
aleatória 
27(36) 

Edifício 
C18C 

2 
(7,4) 

Edifício C14D 
1 

(4,3) 
Edifício 
C18D 

1 
(3,7) 

Edifício C14E 4(17,4) Edifício 
C18E 

2 
(7,4)  

Edifício C10D 
 

2(8) 
Edifício C14F 1(4,3) 
Edifício C14G 2(8,7) Edifício 

C18F 
2 

(7,4)  Edifício C14H 1(4,3) 
Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação as amostras individuais  de respondentes. 
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A amostra de edifícios comerciais (Tabela 3.3) se divide entre: 25 (de 75 – 33,3%) 

respondentes de edifícios de 10 pavimentos, 19 (de 75 – 25,3%) da amostra ‘in loco’  e 6 (de 

75 – 8%) da amostra aleatória; 23 (de 75 – 30,6%) respondentes de edifícios altos de 14 

pavimentos, 13 (de 75 – 17,3%) da amostra ‘in loco’  e 10 (de 75 – 13,3%) da amostra 

aleatória; 27 (de 75 – 36%) respondentes de edifícios de 18 pavimentos, 20 (de 75 – 26,7%) 

da amostra ‘in loco’  e 7 (de 75 – 9,3%) da amostra aleatória. 

3.4 MÉTODOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Inicialmente, devido às especificidades relacionadas às características físico-espaciais de 

edifícios altos avaliadas neste estudo, adotaram-se diferentes critérios de classificação dos 

edifícios para avaliar cada uma das variáveis contextuais e composicionais (Tabela 3.4).  

Tabela 3.4  – Critérios considerados para a avaliação das variáveis contextuais e composicionais 

Variáveis contextuais relacionadas ao edifício Critérios considerados 

Motivos para morar e trabalhar em edifícios altos 
Amostra total de respondentes (208) e tipo uso do 

edifício (residencial e comercial) 
Motivos para a escolha do pavimento utilizado Amostra total de respondentes  e tipo uso do edifício  

Nível de satisfação com o desempenho do edifício 
Amostra total, pavimento utilizado (baixo, médio e 

alto) e uso do edifício  
Nível de satisfação com o pavimento utilizado Amostra total, pavimento utilizado e uso do edifício  
Acessibilidade, orientação espacial e legibilidade Condomínios residenciais com cinco e seis edifícios 

Deslocamento vertical 
Pavimento utilizado, altura do edifício (10, 14 e 18 

pavimentos), número de elevadores e uso do edifício  
Densidade populacional interna Número de apartamentos/escritórios, altura do edifício 

e uso do edifício  Segurança interna quanto a crimes 
Privacidade visual em relação ao exterior   

Amostra total, pavimento utilizado e uso do edifício  
Privacidade acústica em relação ao exterior 

Conforto térmico 
Ventilação natural 
Iluminação natural 

Variáveis contextuais relacionadas ao contexto 
urbano 

Critérios considerados 

Relação entre a altura do edifício e a largura das 
vias adjacentes 

Altura total e uso do edifício  

Densidade construtiva 
Uso do espaço urbano adjacente Pavimento utilizado e uso do edifício  

Segurança do espaço urbano adjacente 
Amostra total de respondentes e uso do edifício  

Edifício alto como referencial urbano Altura total e uso do edifício  
Variáveis composicionais  Critérios considerados 

Nível socioeconômico do respondente 
Pavimento utilizado, altura total e uso do edifício  

Faixa etária do respondente 
Composição familiar do respondente 

Pavimento utilizado e altura de edifícios residenciais  
Experiências passadas com outra moradia 

Interação social 
 

Gerenciamento e administração privada 
Número total de apartamentos, altura do edifício e 

número de apartamentos por pavimento em edifícios 
residenciais 
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Em seguida, os dados de natureza quantitativa obtidos pelos questionários (Anexos G e H), 

caracterizados como variáveis nominais e ordinais foram exportados para o programa 

estatístico já tabulados pelo programa Lime Survey, eliminando o tempo usado para tabular os 

dados e a possibilidade de erros na tabulação. Essas informações foram importadas no 

programa SPSS/PC 19.0 (Statistical Package for the Social Science) e analisadas 

estatisticamente por meio dos seguintes testes não paramétricos (LAY; REIS, 2005):  

(1) Frequências (porcentagem) – revela a distribuição dos dados conforme as categorias 

analisadas;  

(2) Tabulação cruzada (coeficiente de Phi) – indica a intensidade da relação ou associação 

entre duas variáveis nominais;  

(3) Teste Mann Whitney (M-W) - utilizado para revelar diferenças significativas entre dois 

grupos ou amostras não relacionados, representados por uma variável nominal em relação a 

uma variável ordinal;  

(4) Teste Kruskall Wallis (K-W) – utilizado para revelar diferenças significativas entre três ou 

mais grupos ou amostras não relacionados, representados por uma variável nominal em 

relação a uma variável ordinal;  

(5) Teste Kendall W (K) – utilizado para revelar diferenças significativas entre três ou mais 

grupos ou amostras dependentes;  

(6) Teste Spearman – utilizado para verificar possíveis relações de causa e efeito entre duas 

variáveis ordinais. 

Os dados obtidos nos testes estatísticos foram sintetizados em tabelas para a melhor 

representação dos resultados e compreensão da análise (Anexo I). Para a porcentagem de 

aspectos mencionados pelos respondentes nos testes de frequência e tabulação cruzada foram 

determinados limites mínimos de 50% ou mais para aspectos de maior relevância e de 20% ou 

mais, mas inferiores a 50% para aspectos citados por parte expressiva das amostras. Ainda, 

foram desconsiderados aspectos citados por menos de 5% da amostra total e menos de 20% 

das amostras individuais. Além disso, os resultados dos testes estatísticos foram considerados 

estatisticamente significativos quando o valor da significância (sig.) era menor ou igual a 0,05 

(LAY; REIS, 2005). Nestes casos, as relações entre as variáveis examinadas eram 

estatisticamente significativas, indicando a existência de algum efeito de uma variável sobre a 

outra. Ainda, para os testes de correlação de Spearman foram adotados os intervalos de 

coeficientes de correlação (Tabela 3.5), conforme adaptação da classificação de Rowntree, 

sugerida por Lay e Reis (2005). 
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Tabela 3.5 – Intervalos adotados para a classificação de Spearman 

Intensidade de correlação Classificação 
0,0 < c.  ≤ 0,3 Fraca, baixa 
0,3 < c.  ≤ 0,5 Moderada 
0,5 < c.  ≤ 0,7 Forte, Alta 
0,7 < c.  ≤ 0,9 Muito forte, muito alta 
0,9 < c.  ≤ 1 Excepcional 

Nota: c. = coeficiente de correlação. 

3.5 TRABALHO DE CAMPO 

A aplicação dos questionários foi realizada inicialmente em um período de 15 dias, entre os 

dias 15 e 30 de março de 2014, sendo estipulada uma amostra mínima de 30 respondentes 

para cada um dos seis grupos definidos de usuários, para a realização de testes estatísticos 

confiáveis (REIS,1992). Esses grupos correspondem a usuários moradores de edifícios altos 

residenciais e pessoas que trabalham em edifícios altos comerciais, divididos de acordo com a 

altura do edifício: dez pavimentos, quatorze pavimentos e dezoito pavimentos. Entretanto, 

algumas dificuldades foram encontradas no retorno do preenchimento dos questionários, não 

sendo atingido o número mínimo de respondentes para todos os grupos. Esses problemas 

podem estar relacionados à falta de interesse dos usuários em participar e à dificuldade de 

acesso a usuários de condomínios privativos.  

Foi constatado também a necessidade de um maior esforço para se obter respostas dos grupos 

de pessoas que trabalham em edifícios altos. Tal fato pode ser justificado pela 

indisponibilidade dos usuários em responder ao questionário durante o período de trabalho. 

Optou-se, então, por disponibilizar os questionários aos respondentes por mais quinze dias 

para complementar e finalizar a coleta de dados, que se encerrou no dia 16 de abril de 2014. 

Ainda, em virtude da variedade de grupos avaliados, de acordo com os objetivos da pesquisa 

(p. ex., tipo de uso do edifício, pavimento utilizado, faixa etária, nível socioeconômico), o 

número de respondentes de algumas dessas categorias pode ser visto como insuficiente. 

Entretanto, devido ao tempo disponível para a realização desta investigação e da dificuldade 

em encontrar usuários que se enquadrassem nos pré-requisitos estabelecidos e dispostos a 

participar da pesquisa, o total de questionários respondidos foi considerado satisfatório. 

Esses questionários foram divulgados aos respondentes via internet através de dois links de 

acessos, um para moradores de edifícios altos residenciais (http://questionario.iconweb 

.com.br/edificiosaltosresidenciais) e um para pessoas que trabalham em edifícios altos 

comerciais (http://questionario.iconweb.com.br/edificiosaltoscomerciais). Essa divulgação foi 

feita para os moradores e pessoas que trabalham em edifícios escolhidos previamente e entre 
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contatos das redes sociais, para complementar a amostra, devido ao fato de haver dificuldade 

de acesso a usuários de condomínios privativos, aspecto destacado em outros estudos e que 

poderia inviabilizar a pesquisa (BHERING, 2002; LOW, 2004; BECKER, 2005).  

Na divulgação dos questionários nos edifícios altos residenciais selecionados ‘in loco’ foi 

inicialmente solicitado ao serviço de portaria se seria possível divulgar a pesquisa através de 

cartas entregues nas caixas de correio de cada apartamento, o que foi permitido em todas as 

edificações. Essas cartas (Anexo J) possuíam dados do estudo, descrevendo o tema do 

trabalho e solicitando que o questionário fosse respondido anonimamente através do link de 

acesso, não havendo o contato entre a pesquisadora e os respondentes. Foi entregue também 

uma carta de apresentação da aluna como mestranda do PROPUR, elaborada pelo professor 

orientador da dissertação (Anexo L). Tentou-se também a divulgação dos questionários pelo 

contato com a administração dos edifícios e com seus moradores através de telefone ou e-

mail. Nos edifícios comerciais o contato foi feito diretamente com cada escritório selecionado 

através de telefone e e-mail, devido à dificuldade de divulgação através do serviço de portaria. 

Paralelamente a esse processo, os questionários foram direcionados via internet para usuários 

de edifícios altos residenciais e comerciais com as características definidas nessa 

investigação, complementando a amostra de respondentes. Além disso, foi solicitado que 

essas pessoas repassassem o link para suas redes de contatos, utilizando-se da técnica de 

amostra em bola de neve (snowball sample) a fim de ampliar a amostra (HANDCOCK; GILE, 

2011). Essa divulgação foi feita através da rede de contatos existentes na caixa postal da 

pesquisadora e aos grupos de e-mails dos quais ela participa, tais como o do Diretório 

Acadêmico da Faculdade de Arquitetura/UFRGS e o do PROPUR/UFRGS. Os questionários 

foram divulgados também entre os contatos pessoais da pesquisadora e grupos de discussão 

como o do PROPUR/UFRGS, na rede social Facebook.  

3.6 SUMÁRIO 

Tendo sido explicitados os métodos de pesquisa adotados neste trabalho, o próximo capítulo 

apresenta os resultados obtidos nesta dissertação conforme os objetivos estabelecidos no 

Capítulo dois de acordo com a seguinte estrutura: 

(1) Avaliação de características físico-espaciais de edifícios altos; 

(2) Avaliação das relações dos edifícios altos com o espaço urbano; 

(3) Avaliação de variáveis composicionais (características dos usuários) que afetam o 

desempenho de edifícios altos. 
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 CAPÍTULO 4 : APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 INTRODUÇÃO  

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados da investigação sobre edifícios 

altos. Primeiramente são apresentados os resultados da avaliação do desempenho de 

características físico-espaciais de edifícios altos. Em seguida são mostrados os resultados da 

avaliação do impacto de edifícios altos nos contextos urbanos onde estão inseridos. Por fim, 

são relatados os resultados das relações entre estas avaliações e as características dos usuários 

de edifícios altos. 

4.2 AVALIAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICO-ESPACIAIS DE EDIFÍCIOS ALTOS 

Neste item são avaliados os resultados dos questionários referentes ao Objetivo 1: identificar 

os motivos relacionados à decisão de ir morar e trabalhar em edifícios altos, a preferência na 

escolha do pavimento utilizado, e os níveis de satisfação com o desempenho de características 

físico-espaciais de edifícios altos de acordo com o pavimento em que o respondente reside ou 

trabalha.  

4.2.1 Investigação dos motivos que levam os respondentes a morar e trabalhar em 

edifícios altos  

Considerando o total da amostra de respondentes de edifícios altos residenciais (133), os 

motivos que os levam a morar em edifícios altos em Porto Alegre (Tabela 4.1) estão 

relacionados principalmente a proximidade de comércios e serviços (85 de 133 – 63,9%), a 

boa aparência do contexto em que esses edifícios se inserem (84 de 133 – 63,1%), a boa 

aparência do edifício (81 de 133 – 60,9%) e ao valor do imóvel condizente com as condições 

de pagamento do usuário (77 de 133 – 57,9%). Outros aspectos citados por uma parcela 

expressiva do total de respondentes são: a proximidade de áreas de lazer (64 de 133 - 48,1%), 

a segurança quanto a crimes (57 de 133 – 42,9%), as visuais da janela do apartamento para o 

exterior (38 de 133 – 28,6%), a proximidade de transporte público (35 de 133 – 26,3), a 

privacidade visual na sala (31 de 133 – 23,3%) e no(s) dormitório(s) do apartamento em 

relação ao exterior do edifício (29 de 133 – 21,8%). Logo, tendem a se destacar os motivos 

relacionados às características do contexto onde os edifícios altos estão inseridos.   
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Tabela 4.1 - Motivos e preferências que levam os respondentes a morar e trabalhar em edifícios  residenciais e 
comerciais 

Motivos citados pelos respondentes que moram em edifícios altos 
Total  

133(100) 
Proximidade de comércios e serviços 85(63,9) 

Boa aparência do contexto onde o edifício alto se insere 84(63,1) 
Boa aparência do edifício alto 81(60,9) 

Valor do imóvel condizente com as condições de pagamento do respondente 77(57,9) 
Proximidade de áreas de lazer 64(48,1) 

Segurança quanto a crimes no interior do edifício 57(42,9) 
Visuais das janelas para o exterior do edifício 38(28,6) 

Proximidade de transporte público 35(26,3) 
Privacidade visual na sala em relação ao exterior do edifício 31(23,3) 

Privacidade visual no(s) dormitório(s) em relação ao exterior do edifício 29(21,8) 
Proximidade do trabalho 23(17,3) 

Privacidade acústica no interior do apartamento em relação ao exterior do edifício 22(16,5) 
Proximidade do centro da cidade 21(15,8) 

Preferências dos respondentes que trabalham em edifícios altos 
Total  

75(100)  
Boa aparência do edifício alto 53(70,7) 

Boa aparência do contexto onde o edifício alto se insere 50(66,7) 
Proposta satisfatória de emprego 29(38,7) 

Segurança quanto a crimes no interior do edifício 21(28) 
Proximidade de transporte público 20(26,7) 

Proximidade de onde mora 15(20) 
Proximidade de comércios e serviços 15(20) 

Valor do imóvel condizente com as condições de pagamento do respondente 11(14,7) 
Proximidade do centro da cidade 10(13,3) 

Status social 9(12) 
Visuais das janelas do escritório para o exterior do edifício 6(8) 

Privacidade visual no escritório em relação ao exterior do edifício 5(6,7) 
Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 133 respondentes de edifícios altos 
residenciais e 75 respondentes de edifícios altos comerciais. 

Os principais motivos que levam os respondentes a trabalhar em edifícios altos comerciais 

(Tabela 4.1), por sua vez, são: a boa aparência do edifício (53 de 75 – 70,7%) e do contexto 

onde está inserido (50 de 75 – 66,7%). Outros aspectos citados por parte expressiva dos 

respondentes são: a proposta de emprego (29 de 75 – 38,7%), a segurança quanto a crimes (21 

de 75 – 28%), a proximidade de transporte público (20 de 75 – 26,7%), a proximidade de 

onde mora (15 de 75 – 20%) e a proximidade de comércios e serviços (15 de 75 – 20%). 

Sendo assim, pessoas que trabalham em edifícios comerciais também mencionam 

principalmente aspectos relacionados ao contexto onde esses edifícios se inserem. 

4.2.1.1 Identificação da existência de critérios na escolha do pavimento em que o respondente 

vai morar ou trabalhar em edifícios altos e da preferencia por utilizar determinado pavimento 

Na avaliação da existência de critérios na escolha do pavimento de residência em edifícios 

altos o total da amostra de respondentes (133) foi classificado conforme o pavimento onde 

residem: baixos (1º ao 5º), médios (6º ao 9º) ou altos (10º ao 18º) (Tabela 4.2). A partir desses 
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dados identificou-se que, no tocante a amostra total, para a maioria dos respondentes (73 de 

133 - 54,9%) não houve critérios na escolha do pavimento de residência (Tabela 4.3). 

Entretanto, para uma parcela entre 20 e 50% dos respondentes houve algum critério na 

escolha do pavimento de moradia (60 de 133 – 45,1%). Ainda, foi encontrada uma relação 

estatisticamente significativa (Tabulação cruzada, Phi = 0,393, sig. = 0,000) entre o 

pavimento em que o respondente reside e a existência de critérios na escolha do pavimento, 

indicando que: moradores de pavimentos altos são os que mais adotaram algum critério na 

escolha do pavimento (32 de 49 – 65,3%) enquanto que os moradores de pavimentos baixos 

são os que menos adotaram algum critério (7 de 40 – 17,5%). 

Tabela 4.2 – Pavimento em que os respondentes moram e trabalham  em edifícios altos residenciais e comerciais 

Edifícios altos residenciais 
Pavimento 

 de moradia 
Total 

133(100) 
Pavimento  
de moradia 

Total 
133(100) 

 
 

Pavimentos baixos 
 

1º 4(3)  
 
 
 

Pavimentos altos 
 

10º 6(4,5) 
2º 15(11,3) 11º 5(3,8) 
3º 3(2,3) 12º 10(7,5) 
4º 8(6) 13º 2(1,5) 
5º 10(7,5) 14º 9(6,8) 

 
Pavimentos médios 

 

6º 10(7,5) 15º 9(6,8) 
7º 19(14,3) 16º 2(1,5) 
8º 5(3,8) 17º 5(3,8) 
9º 10(7,5) 18º 1(0,8) 

Edifícios altos comerciais 
Pavimento em que 

 o respondente trabalha 
Total 

75(100) 
Pavimento em que 

 o respondente trabalha 
Total 

75(100) 
 
 

Pavimentos baixos 
 

1º 2(2,7)  
 
 
 

Pavimentos altos 
 

10º 4(5,3) 
2º 4(5,3) 11º 5(6,7) 
3º 8(10,7) 12º 5(6,7) 
4º 9(12) 13º 0(0) 
5º 8(10,7) 14º 5(6,7) 

 

Pavimentos médios 
 

6º 3(4) 15º 2(2,7) 
7º 8(10,7) 16º 2(2,7) 
8º 5(6,7) 17º 3(4) 
9º 1(1,3) 18º 1(1,3) 

Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 133 respondentes de edifícios altos 
residenciais e 75 respondentes de edifícios altos comerciais. 

Tabela 4.3  – Existência de critérios na escolha do pavimento em que o respondente reside ou na preferência 
pelo pavimento em que trabalha 

Edifícios altos residenciais 
Existência de critérios  Pavimentos baixos Pavimentos médios Pavimentos altos Total 

Sim 7 (17,5) 21 (47,7) 32 (65,3) 60 (45,1) 
Não 33 (82,5) 23 (52,3) 17 (34,7) 73 (54,9) 

Total 40 (100) 44 (100) 49 (100) 133(100) 
Edifícios altos comerciais 

Existência de critérios  Pavimentos baixos Pavimentos médios Pavimentos altos Total 
Sim 0 (0) 0 (0) 12 (44,4) 12 (16) 
Não 31 (100) 17 (100) 15 (55,6) 63(84) 

Total 31 (100) 17 (100) 27 (100) 49 (100) 
Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes 
(leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo). 
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O principal aspecto mencionado pela a amostra total de respondentes (60 de 133) para os 

quais houve algum critério na escolha do pavimento de moradia foram  as visuais das janelas 

da sala e do(s) dormitório(s) (32 de 60 – 53,3%) para o exterior do edifício (Tabela 4.4). 

Outros aspectos mencionados por parte expressiva dos respondentes são: a privacidade visual 

nos dormitórios (28 de 60 - 46,7%), a iluminação natural do apartamento (27 de 60 – 45%), a 

privacidade visual na sala (26 de 60 – 44,1%), a ventilação do apartamento (26 de 60 – 

44,1%), a privacidade acústica (25 de 60 – 41,7%) e o conforto térmico no apartamento (19 de 

60 – 31,7%). Destacam-se, portanto, critérios relacionados a características físico-espaciais 

relacionadas ao edifício e a forma como o contexto onde se insere afeta o desempenho dessas 

características. 

Tabela 4.4  – Critérios relacionados à escolha do pavimento em que o respondente reside 

Critérios relacionados à escolha do 
pavimento em que o respondente reside 

PB 
7(100) 

PM 
21(100) 

PA 
32(100) 

Total  
60(100) sig. Phi 

Visuais da sala para o exterior  0(0) 13(61,9) 19(59,4) 32(53,3) 0,011 0,389 
Visuais do(s) dormitório(s) para o exterior 1(14,3) 12(57,1) 19(59,4) 32(53,3) 0,087 0,285 

Privacidade visual no(s) dormitório(s)  0(0) 11(52,4) 17(53,1) 28(46,7) 0,031 0,340 
Iluminação natural do apartamento 2(28,6) 11(52,4) 14(43,8) 27(45) 0,536 0,144 

Privacidade visual na sala  0(0) 9(42,9) 17(53,1) 26(44,1) 0,037 0,332 
Ventilação do apartamento 3(42,9) 7(33,3) 16(50) 26(44,1) 0,488 0,155 

Privacidade acústica no apartamento  0(0) 10(47,6) 15(46,9) 25(41,7) 0,059 0,307 
Conforto térmico do apartamento no verão  2(28,6) 6(28,6) 11(34,4) 19(31,7) 0,890 0,062 

Menor deslocamento até o apartamento 5(71,4) 0(0) 0(0) 5(8,3) 0,000 0,830 
Não depender do uso de elevadores 5(71,4) 0(0) 0(0) 5(8,3) 0,000 0,830 

Segurança quanto a crimes  0 (0) 2(9,5) 3(9,4) 5(8,3) 0,697 0,110 
Proximidade do solo e do ambiente natural 3(42,9) 0(0) 0(0) 3(5) 0,000 0,631 

Desconforto com a altura 2(28,6) 0(0) 0(0) 2(3,3) 0,000 0,511 
Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; a amostra total de respondentes 
corresponde ao número de usuários que adotou algum critério na escolha do pavimento onde reside; os valores entre 
parênteses referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a comparação entre os 
valores deve ser feita na vertical entre os motivos citados por cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de 
tabulação cruzada; os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

Para os respondentes que moram nos pavimentos médios e altos se destacam como critérios 

para a escolha do pavimento de residência as visuais da(s) janela(s) da sala para o exterior do 

edifício e a privacidade visual no(s) dormitório(s) e na sala em relação ao exterior do edifício, 

não sendo aspectos mencionados por moradores dos pavimentos baixos. Por outro lado, os 

critérios mais importantes para os respondentes que moram nos pavimentos baixos são o 

menor deslocamento até o apartamento, não depender do uso de elevadores, proximidade do 

solo e do ambiente natural e o desconforto com a altura. Esses dados indicam a existência de 

dois perfis de respondentes: um com preferência por morar nos pavimentos médios e altos, 

devido a maior distância do solo e outro com preferência por morar nos pavimentos baixos, 

devido a um menor deslocamento vertical (Tabelas 4.4 e 4.5). 
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Tabela 4.5 – Síntese das relações estatisticamente significativas entre moradores de diferentes pavimentos e os 
critérios para a escolha do pavimento de moradia 

Critérios mencionados para a escolha do pavimento 
de moradia  

Pavimentos 
baixos  

Pavimentos 
médios 

Pavimentos 
altos 

Visuais da(s) janela(s) da sala para o exterior do edifício 
Menos de 20% De 50 a < 80% De 50 a < 80% 

Privacidade visual no(s) dormitório(s) em relação ao 
exterior do edifício Menos de 20% De 50 a < 80% De 50 a < 80% 

Privacidade visual na sala  
em relação ao exterior do edifício Menos de 20% De 20 a < 50% De 50 a < 80% 

Menor deslocamento até o apartamento De 50 a < 80% Menos de 20% Menos de 20% 
Não depender do uso de elevadores De 50 a < 80% Menos de 20% Menos de 20% 

Proximidade do solo e do ambiente natural De 20 a < 50% Menos de 20% Menos de 20% 
Desconforto com a altura De 20 a < 50% Menos de 20% Menos de 20% 

Notas: Menos de 20% = aspectos muito pouco mencionados; de 20 a < 50% = aspectos pouco mencionados; de 50 a < 80% = 
aspectos mencionados por parcela expressiva dos respondentes; 80 a 100% = aspectos mencionados por parcela muito 
expressiva dos respondentes.  

A amostra total de respondentes de edifícios altos comerciais (75) também foi dividida de 

acordo com o pavimento em que a pessoa trabalha: baixo, médio ou alto (Tabela 4.2). Foi 

identificado, então, que apenas para uma parcela inferior a 50% dos respondentes que 

trabalham nos pavimentos altos de edifícios comerciais houve algum critério na escolha do 

pavimento de trabalho (12 de 27 – 44,5%) (Tabela 4.3). Esses resultados podem estar 

relacionados ao fato de que muitos respondentes de edifícios comerciais são funcionários das 

empresas e, portanto, não estão envolvidos na escolha e na preferência pelo pavimento onde o 

escritório se situa. Por outro lado, uma relação estatisticamente significativa (Tabulação 

cruzada, Phi = 0,582, sig. = 0,000) foi encontrada entre o pavimento em que o respondente 

trabalha e a existência de critérios na escolha do pavimento, indicando que apenas pessoas 

que trabalham em pavimentos altos são as que adotaram algum critério na escolha do 

pavimento.  

Tabela 4.6 - Critérios relacionados à escolha do pavimento em que o respondente trabalha 

Critérios relacionados  
à escolha do pavimento em que o respondente trabalha 

PB 
0(0) 

PM 
0(0) 

PA 
12(100) 

Total  
12 (100) 

Privacidade visual no escritório em relação ao exterior  0(0) 0(0) 9 (75) 9 (75) 
Privacidade acústica no escritório em relação ao exterior 0(0) 0(0) 9 (75) 9 (75) 

Iluminação natural do escritório 0(0) 0(0) 5 (41,7) 5 (41,7) 
Conforto térmico do escritório no verão 0(0) 0(0) 4 (33,3) 4 (33,3) 

Visuais da(s) janela(s) do escritório para o exterior do edifício  0(0) 0(0) 3 (25) 3 (25) 
Distância do solo e do ambiente natural 0(0) 0(0) 2 (16,7) 2 (16,7) 

Segurança quanto a crimes no interior do edifício 0(0) 0(0) 2 (16,7) 2 (16,7) 
Ventilação do escritório 0(0) 0(0) 2 (16,7) 2 (16,7) 

Menor deslocamento até o escritório 0(0) 0(0) 1 (8,3) 1 (8,3) 
Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação à amostra individual e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo). 

Os principais critérios citados por pessoas que escolheram trabalhar em pavimentos altos de 

edifícios comerciais (Tabela 4.6) são a privacidade visual (9 de 12 – 75%) e a privacidade 
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acústica (9 de 12 – 75%) em relação ao exterior do edifício. Outros aspectos citados por um 

percentual entre 20 e 50% do total de respondentes são a iluminação natural (5 de 12 – 

41,7%), o conforto térmico durante o verão (4 de 12 – 33,3%) e as visuais da(s) janela(s) do 

escritório para o exterior do edifício (3 de 12 – 25%). Portanto, os principais critérios para a 

escolha do pavimento em que o respondente trabalha também estão relacionados a 

características físico-espaciais dos edifícios altos e a forma como o contexto onde o edifício 

se insere interfere no desempenho dessas variáveis.  

Sendo assim, para uma parte expressiva dos respondentes de edifícios residenciais que moram 

nos pavimentos médios e altos houve algum critério na escolha do pavimento de residência. 

Para os usuários que trabalham em edifícios altos, por sua, vez, apenas os que trabalham nos 

pavimentos altos adotaram algum critério na escolha do pavimento. A preferência por morar e 

trabalhar nos pavimentos altos dos edifícios está relacionada principalmente a características 

físico-espaciais do edifício e do contexto onde se insere, tais como às visuais do edifício para 

o exterior e aos níveis de privacidades visual e acústica em relação ao exterior do edifício.  

4.2.2 Avaliação das variáveis contextuais relacionadas ao desempenho de edifícios altos 

Em geral, a maioria dos respondentes está satisfeita (91 de 133 – 68,4%) ou muito satisfeita 

(36 de 133 – 27,1%) com o desempenho em geral de edifícios altos residenciais, não havendo 

moradores insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o desempenho em geral de edifícios altos 

residenciais (Tabela 4.7). As principais justificativas citadas pelo total de respondentes para 

os níveis de satisfação com o desempenho em geral de edifícios altos residenciais (Tabela 4.8) 

são: a boa aparência do edifício (80 de 133 – 60,2%), a boa aparência do contexto em que 

esses edifícios se inserem (79 de 133 – 59,4%) e a proximidade de comércios e serviços (78 

de 133 – 58,6%).  

Tabela 4.7  – Níveis de satisfação com o desempenho de edifícios altos residenciais e comerciais 

Níveis de satisfação Total edifícios residenciais Total edifícios comerciais 
Muito satisfatório 36 (27,1) 16(21,3) 

Satisfatório 91 (68,4) 43(57,3) 
Nem satisfatório nem insatisfatório 6(4,5) 15(20) 

Insatisfatório 0(0) 1(1,3) 
Total 133(100) 75(100) 

mvo M-W 97,82 116,34 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais das amostras individuais e ao total de respondentes de edifícios 
residenciais e comerciais (comparação entre os valores é feita na vertical entre os grupos); mvo M-W = médias dos valores 
ordinais obtidos através teste Mann-Whitney (M-W)  entre as amostras totais, onde os valores mais baixos representam os 
maiores níveis de satisfação; os valores destacados apresentam diferenças significativas entre os grupos. 

Outros aspectos citados por um percentual de 20 a 50% do total de respondentes são: a 

segurança quanto a crimes (56 de 133 – 42,1%), a proximidade de áreas de lazer (54 de 133 – 
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40,6%), o valor do imóvel (53 de 133 – 39,8%), as visuais satisfatórias das janelas do 

apartamento para o exterior do edifício (49 de 133 – 36,8), a privacidade visual na sala em 

relação ao exterior do edifício (41 de 133 – 31,6%), a privacidade visual no(s) dormitório(s) 

em relação ao exterior do edifício, a proximidade de transporte público (39 de 133 – 29,3%) e 

a proximidade do trabalho (29 de 133 – 21,8%). Logo, os principais aspectos mencionados 

estão relacionados a características físico-espaciais dos edifícios e do contexto onde se 

inserem. Essas justificativas se assemelham aos motivos que levam os respondentes a morar 

em edifícios altos, o que demonstra que suas expectativas, de maneira geral, estão sendo 

atendidas. 

Tabela 4.8  - Justificativas para os níveis de satisfação com o desempenho em geral de edifícios altos 
residenciais e comerciais 

Principais justificativas para os níveis de satisfação com o desempenho em geral de edifícios 
altos residenciais 

Total  
133(100) 

Boa aparência do edifício 80 (60,2) 
Boa aparência do contexto onde o edifício se insere 79 (59,4) 

Proximidade de comércios e serviços 78 (58,6) 
Segurança quanto a crimes no interior do edifício 56(42,1) 

Proximidade de áreas de lazer 54(40,6) 
Valor do imóvel  53(39,8) 

Visuais satisfatórias das janelas para o exterior do edifício 49(36,8) 
Privacidade visual sala em relação ao exterior do edifício 41(31,6) 

Privacidade visual no(s) dormitório(s) em relação ao exterior do edifício 39(29,3) 
Proximidade de transporte público 39(29,3) 

Proximidade do trabalho 29(21,8) 
Privacidade acústica em relação ao exterior do edifício 23 (17,3) 

Proximidade do centro da cidade 21(15,9) 
Status social 13(9,8) 

Visuais insatisfatórias das janelas para o exterior do edifício 12 (9) 
Convívio com os vizinhos do edifício 11(8,3) 

Principais justificativas para os níveis de satisfação com o desempenho em geral de edifícios 
altos comerciais 

Total  
75(100) 

Boa aparência do edifício 39(52) 
Boa aparência do contexto onde o edifício se insere 35(46,7) 

Proposta satisfatória de emprego 32(42,7) 
Proximidade de transporte público 22(29,3) 

Proximidade de onde mora 21(28) 
Próximo de comércios e serviços 20(26,7) 
Proximidade do centro da cidade 17(22,7) 

Segurança quanto a crimes no interior do edifício 15(20) 
Privacidade visual no escritório em relação ao exterior do edifício 15(20) 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s) para o exterior do edifício 13(17,3) 
Privacidade acústica em relação ao exterior do edifício 12(16) 

Status social 9(12) 
Valor do imóvel condizente 6(8) 

Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 133 respondentes de edifícios altos 
residenciais e 75 respondentes de edifícios altos comerciais. 

A maioria das pessoas que trabalham em edifícios altos comerciais, por sua vez, também 

considera satisfatório (43 de 75 – 57,3%) ou muito satisfatório (16 de 75 – 21,3%) o 

desempenho em geral de edifícios altos comerciais (59 de 75 – 78,6%) e apenas 1,3% (1 de 
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75) considera insatisfatório o desempenho em geral de edifícios altos comerciais, não havendo 

respondentes muito insatisfeitos (Tabela 4.7). A principal justificativa para os níveis de 

satisfação dos respondentes com o desempenho de edifícios comerciais está relacionada à boa 

aparência dos edifícios (39 de 75 – 52%) (Tabela 4.8). Outras razões citadas por parcela 

expressiva dos respondentes são: a boa aparência do contexto onde esses edifícios se inserem 

(35 de 75 – 46,7%), a proposta satisfatória de emprego (32 de 75 – 42,7%), a proximidade de 

transporte público (22 de 75 – 29,3%), a proximidade de onde mora (21 de 75 – 28%), a 

proximidade de comércios e serviços (20 de 75 – 26,7%), a proximidade do centro da cidade 

(17 de 75 – 22,7%), a segurança quanto a crimes no interior do edifício (15 de 75 – 20%) e a 

privacidade visual no escritório em relação ao exterior do edifício (15 de 20 – 75%). Essas 

justificativas se assemelham aos motivos que levam os respondentes a trabalhar em edifícios 

altos e estão em sua maioria relacionadas ao contexto onde esses edifícios se inserem. 

Portanto, os níveis de satisfação com o desempenho em geral de edifícios altos residenciais e 

comerciais são considerados satisfatórios pela maioria dos respondentes. Entretanto, foi 

encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre os níveis de satisfação com o 

desempenho em geral dos edifícios e os respondentes de edifícios altos residenciais e 

comerciais (M-W, x² = 4099,500, sig = 0,012), indicando que moradores de edifícios altos 

residenciais estão mais satisfeitos com o desempenho em geral do edifício do que pessoas que 

trabalham em edifícios altos comerciais (Tabela 4.7). Esses dados podem estar relacionados 

ao fato de que muitos dos respondentes que trabalham em edifícios altos são apenas 

funcionários das empresas e não estão envolvidos no processo de escolha do local de trabalho, 

escolhendo trabalhar em determinado lugar apenas pela proposta de emprego satisfatória. 

Conclui-se, então, que as razões que justificam esses níveis de satisfação com o desempenho 

de edifícios altos estão relacionadas aos motivos que levam esses usuários a morar e trabalhar 

em edifícios altos, o que demonstra que as expectativas desses respondentes têm sido 

atendidas. Essas expectativas dizem respeito principalmente a características físico-espaciais 

desses edifícios, tais como visuais para o exterior do edifício, privacidade visual e acústica em 

relação ao exterior do edifício, e do contexto onde estão inseridos, como, por exemplo, 

proximidade de serviços, comércios e áreas de lazer.  

4.2.2.1 Níveis de satisfação dos respondentes com o pavimento utilizado em edifícios altos 

residenciais e comerciais 

Em edifícios residenciais, os respondentes em geral estão satisfeitos ou muito satisfeitos com 

o pavimento em que moram (116 de 133 – 87,2%) (Tabela 4.9). Todavia, foi encontrada uma 
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diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 14,951, sig. = 0,001) entre os níveis de 

satisfação de moradores de diferentes pavimentos, indicando que moradores de pavimentos 

altos tendem a estar mais satisfeitos e moradores de pavimentos baixos mais insatisfeitos com 

o pavimento de moradia. Ainda, existe uma correlação entre os níveis de satisfação com o 

edifício e o pavimento de residência entre a amostra total de respondentes (Spearman, c. = 

0,382, sig. = 0,000) e entre moradores de pavimentos baixos (Spearman, c. = 0,622, sig = 

0,000), demonstrando que, para esses respondentes, quanto maior o nível de satisfação com o 

pavimento utilizado, maior o nível de satisfação com o desempenho em geral do edifício. 

Tabela 4.9 – Níveis de satisfação com o pavimento utilizado em edifícios altos residenciais e comerciais 

Nível de 
satisfação 

Edifícios residenciais Edifícios comerciais Amostras totais 
PB PM PA PB PM PA Total R Total C 

MS 7 (17,5) 15 (34,1) 23 (46,9) 0(0) 3(17,6) 9(33,3) 45 (33,8) 12(16) 
Satisfatório 21 (55) 25 (56,8) 25 (51) 9(29) 7(41,2) 15(55,6) 71 (53,4) 31(41,3) 

NN 9 (22,5) 4 (9,1) 1 (2) 22(71) 7(41,2) 3(11,1) 14 (10,5) 32(42,7) 
Insatisfatório 3 (5) 0 (0) 0 (0) 0(0) 3(17,6) 0(0) 3 (2,3) 0(0) 

Total 40 (100) 44 (100) 49 (100) 31(100) 17(100) 27(100) 133 (100) 75(100) 
 

Médias dos 
valores 
ordinais 

mvo K-W edifícios residenciais mvo K-W edifícios comerciais mvo M-W 
82,99 65,09 54,64 50,35 37,18 24,33  

91,26 
 

127,99 mvo K-W 
116,69 88,50 72,97 161,87 125,56 90,61 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; R = respondentes de edifícios altos 
residenciais; C = respondentes de edifícios altos comerciais; MS = Muito satisfatório; NN = Nem satisfatório nem 
insatisfatório; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes das amostras 
residenciais e comerciais (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); mvo K-W = médias dos valores 
ordinais obtidos através do teste Kruskal-Wallis (K-W) entre as amostras individuais onde os valores mais baixos 
correspondem aos maiores níveis de satisfação com o pavimento utilizado; mvo M-W = médias dos valores ordinais obtidos 
através teste Mann-Whitney (M-W) entre as amostras totais onde os valores mais baixos correspondem aos maiores níveis de 
satisfação com o pavimento utilizado; os valores destacados apresentam diferenças significativas entre os grupos. 

As principais justificativas para os níveis de satisfação dos moradores em geral com o 

pavimento em que residem são (Tabela 4.10): as visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala 

para exterior (87 de 133 - 65,7%), as visuais satisfatórias da(s) janela(s) do(s) dormitório(s) 

para o exterior (71 de 133 – 53,4%) e a iluminação natural do apartamento (67 de 133 – 

50,4%). Outros aspectos citados por uma parcela expressiva dos respondentes são: a 

privacidade visual na sala e no(s) dormitório(s) em relação ao exterior do edifício (63 de 133 

– 47,4%), a ventilação natural (62 de 133 – 46,6%), o conforto térmico (50 de 133 – 37,6%), a 

privacidade acústica em relação ao exterior do edifício (42 de 133 – 31,6%), não depender do 

uso de elevadores (30 de 133 – 22,6%) e o menor deslocamento até o apartamento (27 de 133 

– 20,3%).  

Os resultados indicam ainda que para moradores de pavimentos médios e altos os níveis de 

satisfação com o pavimento em que residem estão relacionados principalmente às visuais 

satisfatórias para o exterior do edifício e à maior privacidade visual e acústica em relação ao 
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exterior do edifício. Por outro lado, para moradores de pavimentos baixos se destacam a 

independência do uso de elevadores e o menor deslocamento até o apartamento. Justificativas 

essas que revelam necessidades diferentes dos respondentes da amostra de acordo com o 

pavimento de residência (Tabelas 4.10 e 4.11).  Ainda, uma parcela expressiva de 20 a 50% 

dos respondentes (36 de 133 – 27,1%) gostaria de morar em outro pavimento (Tabela 4.12). 

Entre os respondentes que gostariam de morar em outro pavimento (36), 41,7% (15 de 36) 

utilizou algum critério na escolha do pavimento em que reside atualmente, não sendo 

atendidas as suas expectativas. 

Tabela 4.10 – Justificativas para os níveis de satisfação dos respondentes com o pavimento onde reside 

Justificativas para os níveis de satisfação 
com o pavimento de residência  

PB 
40(100) 

PM 
44(100) 

PA 
49(100) 

Total 
133(100) sig. Phi 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala 13(32,5) 36(81,8) 38(77,6) 87(65,4) 0,000 0,455 
Visual (is) satisfatória(s) dormitório(s) 11(27,5) 28(63,6) 32(65,3) 71(53,4) 0,000 0,341 

Iluminação natural do apartamento 10(25) 24(54,5) 33(67,3) 67(50,4) 0,000 0,350 
Privacidade visual na sala do apartamento 11(27,5) 22(50) 30(60,2) 63(47,4) 0,006 0,277 

Privacidade visual nos dormitórios  12(30) 22(50) 29(59,2) 63(47,4) 0,021 0,241 
Ventilação do apartamento 6(15) 24(54,5) 32(65,3) 62(46,6) 0,000 0,425 

Conforto térmico do apartamento 2(5) 20(45,5) 28(57,1) 50(37,6) 0,000 0,453 
Privacidade acústica no seu apartamento 9(22,5) 14(31,8) 19(38,8) 42(31,6) 0,259 0,143 

Não depender do uso de elevadores 26(65) 4(9,1) 0(0) 30(22,6) 0,000 0,672 
Menor deslocamento até o apartamento 22(55) 5(11,4) 0(0) 27(20,3) 0,000 0,578 
Proximidade de áreas com vegetação  16(40) 6(13,6) 2(4,1) 24(18) 0,000 0,389 

Segurança quanto a crimes  3(7,5) 12(27,3) 6(12,2) 21(15,8) 0,032 0,228 
Visual (is) insatisfatória(s) janela(s) da sala  4(10) 8(18,2) 6(12,2) 18(13,5) 0,520 0,099 
Proximidade do solo e do ambiente natural 8(20) 0(0) 0(0) 8(6) 0,000 0,386 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam 
diferenças significativas entre os grupos. 

Tabela 4.11 – Síntese das relações estatisticamente significativas entre moradores de diferentes pavimentos e as 
justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento de moradia 

Justificativas para os níveis de satisfação com 
o pavimento de moradia  

Pavimentos 
baixos  

Pavimentos  
médios 

Pavimentos  
altos 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala de 20 a < 50%   de 80 a 100% de 50 a < 80% 
Visual (is) satisfatória(s) dormitório(s) de 20 a < 50% de 50 a < 80% de 50 a < 80% 

Iluminação natural do apartamento de 20 a < 50% de 50 a < 80% de 50 a < 80% 
Privacidade visual na sala do apartamento  de 20 a < 50% de 50 a < 80% de 50 a < 80% 

Privacidade visual nos dormitórios  de 20 a < 50% de 50 a < 80% de 50 a < 80% 
Ventilação do apartamento Menos de 20% de 50 a < 80% de 50 a < 80% 

Conforto térmico do apartamento Menos de 20% de 20 a < 50% de 50 a < 80% 
Não depender do uso de elevadores de 50 a < 80% Menos de 20% Menos de 20% 

Menor deslocamento até o apartamento de 50 a < 80% Menos de 20% Menos de 20% 
Proximidade de áreas com vegetação  de 20 a < 50% Menos de 20% Menos de 20% 

Segurança quanto a crimes  Menos de 20% de 20 a < 50% Menos de 20% 
Proximidade do solo e do ambiente natural de 20 a < 50% Menos de 20% Menos de 20% 

Notas: Menos de 20% = aspectos muito pouco mencionados; de 20 a < 50% = aspectos pouco mencionados; de 50 a < 80% = 
aspectos mencionados por parcela expressiva dos respondentes; de 80 a 100% = aspectos mencionados por parcela muito 
expressiva dos respondentes.  
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Além disso, foi encontrada uma relação estatisticamente significativa (Tabulação cruzada, Phi 

= 0,231, sig. = 0,028) entre o pavimento em que o respondente reside e o desejo de morar em 

outro pavimento, indicando que 42,5% dos moradores dos pavimentos baixos gostariam de 

morar em outro pavimento enquanto apenas cerca de 20% dos demais respondentes 

manifestaram essa vontade. A maioria desses respondentes gostaria de morar nos pavimentos 

altos dos edifícios (Tabela 4.13). Entre a amostra total (36 de 133), 69,4% (25 de 36) dos 

respondentes gostaria de morar nos pavimentos altos, 25% (9 de 36) nos pavimentos médios e 

apenas 5,6% (2 de 36) nos pavimentos baixos. Entre os moradores dos pavimentos baixos, 

64,7% (11 de 17) deseja morar nos pavimentos altos, 35,3% (6 de 17) nos pavimentos médios. 

Entre os moradores dos pavimentos médios 60% (6 de 10) gostaria de morar nos pavimentos 

altos e 20% (2 de 10) nos pavimentos baixos. Ainda, entre moradores dos pavimentos altos, 

88,9% (8 de 9) tem preferência por morar em pavimentos mais altos que o atual.  

Tabela 4.12 – Identificação do interesse dos respondentes em residir em outro pavimento de edifícios altos 
residenciais e comerciais 

Edifícios altos residenciais 
Gostaria de morar em outro pavimento? PB PM PA Total 

Sim 17(42,5) 10(22,7) 9(18,4) 36(27,1) 
Não 23(57,5) 34(77,3) 40(81,6) 97(72,9) 
Total 40 (100) 44 (100) 49 (100) 133(100) 

Edifícios altos comerciais 
Gostaria de trabalhar em outro pavimento? PB PM PA Total 

Sim 24(77,4) 10(58,8) 2(7,4) 36(48) 
Não 7(22,6) 7(41,2) 25(92,6) 39(52) 
Total 31(100) 17(100) 27(100) 75(100) 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação ao total de respondentes; os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os 
valores destacados apresentam diferenças significativas entre os grupos. 

Tabela 4.13 – Identificação de qual pavimento o respondente gostaria de residir ou trabalhar em edifícios altos 

Edifícios altos residenciais 

Pavimento atual de residência 
Qual pavimento gostaria de residir 

Total 
PB PM PA 

Pavimentos baixos 0(0) 6(35,3) 11(64,7) 17(47,2) 
Pavimentos médios 2(20) 2(20) 6(60) 10(27,8) 
Pavimentos altos 0(0) 1(11,1) 8(88,9) 9(25) 

Total 2(5,6) 9(25) 25(69,4) 36(100) 
Edifícios altos comerciais 

Pavimento em que o respondente 
trabalha atualmente 

Qual pavimento gostaria de trabalhar  
Total PB PM PA 

Pavimentos baixos 0(0) 9(64,3) 15(75) 24(66,7) 
Pavimentos médios 0(0) 5(35,7) 5(25) 10(27,8) 
Pavimentos altos 2(100) 0(0) 0(0) 2(5,6) 

Total 2(100) 14(100) 20(100) 36(100) 
Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; a amostra total de respondentes 
corresponde ao número de usuários que gostariam de morar ou trabalhar em outro pavimento; os valores entre parênteses 
referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita 
na horizontal entre cada grupo). 
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As principais razões citadas pelos respondentes em geral para querer residir em outro 

pavimento são (Tabela 4.14): as visuais satisfatórias das janelas da sala e do(s) dormitório(s) 

para o exterior do apartamento (26 de 36 – 72,2%), maior privacidade visual em relação ao 

exterior no(s) dormitório(s) (21 de 36 – 58,3%), maior privacidade acústica em relação ao 

exterior do apartamento (20 de 36 – 55,6%) e maior privacidade visual em relação ao exterior 

na sala (18 de 36 – 50%). Ainda, a ventilação natural do apartamento é mencionada por parte 

expressiva dos respondentes (9 de 36- 25%). Por fim, não foram encontradas relações 

estatisticamente significativas entre moradores de diferentes pavimentos e as razões citadas 

para querer morar em outro pavimento (Tabulação cruzada, Phi), indicando que esses 

resultados se repetem entre moradores de diferentes pavimentos (Tabela 4.14). 

Tabela 4.14 – Razões para o respondente querer morar em outro pavimento em edifícios altos residenciais 

Razões para o respondente querer morar em 
outro pavimento em edifícios altos  

PB 
17(100) 

PM 
10(100) 

PA 
9(100) 

Total 
36(100) 

sig. Phi 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala  12(70,6) 6(60) 8(88,9) 26(72,2) 0,365 0,236 

Visual (is) satisfatórias janela(s) dormitório(s) 12(70,6) 6(60) 8(88,9) 26(72,2) 0,365 0,236 

Privacidade visual no(s) dormitório(s) 10(58,8) 5(50,5) 6(66,7) 21(58,3) 0,762 0,123 

Privacidade acústica no apartamento 11(64,7) 7(70) 2(22,2) 20(55,6) 0,065 0,390 

Privacidade visual na sala  8(47,1) 5(50,5) 5(55,6) 18(50) 0,919 0,069 
Ventilação natural do apartamento 4(23,5) 3(30) 2(22,2) 9(25) 0,909 0,073 
Iluminação natural do apartamento 3(17,6) 2(20) 1(11,1) 6(16,7) 0,864 0,090 
Não depender do uso de elevadores 1(5,9) 2(20) 1(11,1) 4(11,1) 0,530 0,188 
Conforto térmico do apartamento 2(11,8) 1(10) 1(11,1) 4(11,1) 0,990 0,023 

Menor deslocamento até o apartamento 0(0) 2(20) 1(11,1) 3(8,3) 0,181 0,308 
Distante do solo e do ambiente natural 1(5,9) 1(10) 1(11,1) 3(8,3) 0,878 0,085 

Segurança quanto a crimes  1(5,9) 2(20) 0(0) 3(8,3) 0,255 0,276 
Próximo de áreas com vegetação 1(5,9) 1(10) 0(0) 2(5,6) 0,635 0,159 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; as amostras individuais e a amostra total 
de respondentes correspondem ao número de usuários que gostaria de morar em outro pavimento; os valores entre parênteses 
referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita 
na vertical entre cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada. 

O total de respondentes que trabalha em edifícios altos comerciais, por sua vez, também está, 

de maneira geral, satisfeito ou muito satisfeito (43 de 75 – 57,3%)  com o pavimento em que 

trabalha (Tabela 4.9). Entretanto, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa 

(K-W, x² = 24,303, sig = 0,000) entre os respondentes e o pavimento em que trabalham, 

indicando níveis de satisfação maiores com o pavimento utilizado entre pessoas que 

trabalham nos pavimentos altos e menores entre pessoas que trabalham em pavimentos 

baixos. Por fim, foram encontradas correlações entre os níveis de satisfação com o edifício e 

com o pavimento em que a pessoa trabalha entre a amostra total de respondentes (Spearman, 

c. = 0,641, sig. = 0,000), moradores dos pavimentos baixos (Spearman, c. = 0,599, sig. = 

0,000), médios (Spearman, c. = 0,790, sig. = 0,000) e altos (Spearman, c. = 0,605, sig. = 
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0,000). Dados esses que indicam que quanto maior o nível de satisfação com o pavimento 

utilizado, maiores os níveis de satisfação com o desempenho do edifício comercial. 

Em relação a edifícios comerciais, apesar dos níveis de satisfação dos usuários com o 

pavimento em que trabalham parte expressiva de 20 a 50% dos respondentes, gostaria de 

trabalhar em outro pavimento (36 de 75 – 48%) (Tabela 4.12). Ainda, uma relação 

estatisticamente significativa (Tabulação cruzada, Phi = 0,626, sig. = 0,000) foi encontrada 

entre o pavimento em que o respondente trabalha e o interesse em trabalhar em outro 

pavimento, indicando que enquanto 77,4% (24 de 31) das pessoas que trabalham em 

pavimentos baixos desejam trabalhar em outro pavimento, apenas 7,4% (2 de 27) das que 

trabalham em pavimentos altos gostaria de trabalhar em outro pavimento.  

Entre os respondentes que gostariam de trabalhar em outro pavimento (36 de 75), uma parcela 

expressiva tem preferencia pelos pavimentos altos (24 de 36 – 66,7%) ou médios (10 de 36 – 

27,8%) (Tabela 4.13). Entre os respondentes dos pavimentos baixos em geral, 75% (15 de 20) 

gostariam de trabalhar nos pavimentos médios altos e 25% (5 de 20) médios. Entre os 

respondentes dos pavimentos médios, 35,7% (5 de 14) gostaria de trabalhar em outro 

pavimento médio e 25% (5 de 20) nos pavimentos altos. Por outro lado, os respondentes dos 

pavimentos altos em geral manifestaram o desejo de trabalhar em pavimentos baixos (2 de 2 – 

100%). As principais razões para as pessoas desejarem trabalhar em outro pavimento de 

edifícios comerciais são (Tabela 4.15) a maior privacidade acústica no escritório em relação 

ao exterior do edifício (31 de 36 – 86,1%) e as visuais satisfatórias para o exterior do edifício 

(19 de 36 – 52,8%). Além disso, a privacidade visual no escritório em relação ao exterior do 

edifício (16 de 36 – 44,4%) foi mencionada por parte expressiva dos respondentes.  

Tabela 4.15  – Razões para o respondente querer trabalhar em outro pavimento em edifícios comerciais 

Razões para o usuário querer trabalhar em 
outro pavimento 

PB 
24(100) 

PM 
10(100) 

PA 
2(100) 

Total 
36(100) sig.  Phi 

Privacidade acústica no escritório 23(95,8) 8(80) 0(0) 31(86,1) 0,001 0,637 
Visuais satisfatórias para o exterior  11(45,8) 8(80) 0(0) 19(52,8) 0,059 0,397 

Privacidade visual no escritório  10(41,7) 6(60) 0(0) 16(44,4) 0,265 0,272 
Menor deslocamento até o escritório 0(0) 0(0) 2(100) 2(5,6) 0,000 1,000 
Não depender do uso de elevadores 0(0) 0(0) 2(100) 2(5,6) 0,000 1,000 

Proximidade do solo e do ambiente natural 0(0) 0(0) 2(100) 2(5,6) 0,000 1,000 
Ventilação natural do escritório 0(0) 2(20) 0(0) 2(5,6) 0,064 0,391 
Iluminação natural do escritório 0(0) 2(20) 0(0) 2(5,6) 0,064 0,391 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; as amostras individuais e a amostra total 
de respondentes correspondem ao número de respondentes que gostaria de trabalhar em outro pavimento; os valores entre 
parênteses referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores 
deve ser feita na vertical entre cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores 
destacados apresentam diferenças significativas entre os grupos. 
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Para pessoas que trabalham nos pavimentos baixos o principal motivo para querer trabalhar 

em outro pavimento é a maior privacidade acústica em relação ao exterior do edifício. Para os 

respondentes que trabalham nos pavimentos médios os principais motivos estão relacionados 

à melhor ventilação e iluminação natural do escritório, aspecto não mencionado por pessoas 

que trabalham nos outros pavimentos. Por fim, para os respondentes que trabalham nos 

pavimentos altos os principais motivos para o desejo de trabalhar em outro pavimento dizem 

respeito ao menor deslocamento até o escritório, não depender do uso de elevadores e a maior 

proximidade do solo e do ambiente natural. Essas justificativas explicam as diferentes 

necessidades dos respondentes da amostra de acordo com o pavimento em que o respondente 

trabalha (Tabelas 4.15 e 4.16). 

Tabela 4.16 - Síntese das relações estatisticamente significativas entre respondentes que trabalham em diferentes 
pavimentos e as justificativas para querer trabalhar em outro pavimento 

Justificativas para o respondente querer 
trabalhar em outro pavimento 

Pavimentos 
baixos  

Pavimentos 
 médios 

Pavimentos  
altos 

Privacidade acústica no escritório de 80 a 100% de 80 a 100% Menos de 20% 
Menor deslocamento até o escritório Menos de 20% Menos de 20% de 80 a 100% 
Não depender do uso de elevadores Menos de 20% Menos de 20% de 80 a 100% 

Proximidade do solo e do ambiente natural Menos de 20% Menos de 20% de 80 a 100% 
Ventilação natural do escritório Menos de 20% de 20 a < 50% Menos de 20% 
Iluminação natural do escritório Menos de 20% de 20 a < 50% Menos de 20% 

Notas: Menos de 20% = aspectos muito pouco mencionados; de 20 a < 50% = aspectos pouco mencionados; de 50 a < 80% = 
aspectos mencionados por parcela expressiva dos respondentes; de 80 a 100% = aspectos mencionados por parcela muito 
expressiva dos respondentes. 

Por fim, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (M-W, x² = 3226,000, sig 

= 0,000) entre o total de respondentes de edifícios residenciais e comerciais e os níveis de 

satisfação com o pavimento utilizado (Tabela 4.9). Esses dados indicam que os moradores de 

edifícios altos residenciais são os mais satisfeitos e as pessoas que trabalham em edifícios 

altos comerciais as menos satisfeitas com o pavimento utilizado. Foi encontrada também uma 

diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 58,878, sig = 0,000) entre as amostras de 

respondentes de acordo com o pavimento utilizado (baixo, médio ou alto) em edifícios 

residenciais e comerciais. Esses resultados mostram que os moradores dos pavimentos altos 

são os mais satisfeitos com o pavimento em que residem e as pessoas que trabalham nos 

pavimentos baixos de edifícios comerciais são as mais insatisfeitas.  

Conclui-se, então, que os respondentes em geral estão satisfeitos com o pavimento utilizado 

em edifícios residenciais e comerciais. Os níveis de satisfação dos respondentes que moram 

ou trabalham nos pavimentos baixos estão relacionados à independência do uso de elevadores, 

menor deslocamento até o apartamento e proximidade do solo. Por outro lado, para as pessoas 

que moram ou trabalham em pavimentos médios e altos as principais justificativas citadas são 
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as melhores visuais para o exterior e maiores privacidades visual e acústica. Ainda, os 

respondentes que moram ou trabalham nos pavimentos altos são os mais satisfeitos e os dos 

pavimentos baixos os mais insatisfeitos com o pavimento utilizado. Além disso, parte 

expressiva das duas amostras gostaria de morar ou trabalhar em outro pavimento, de 

preferência nos mais altos. É avaliado a seguir o desempenho específico de características 

físico-espaciais de edifícios residenciais e comerciais. 

4.2.2.2 Avaliação da acessibilidade, orientação espacial e legibilidade no deslocamento dos 

usuários em condomínios com mais de um edifício residencial 

Nesta análise foram considerados apenas os moradores de dois condomínios residenciais em 

Porto Alegre (Edifícios R18D e R18E, Figuras 3.23 e 3.24) construídos recentemente e que 

apresentam uma situação aparentemente mais adversa em relação à acessibilidade, orientação 

espacial e legibilidade devido ao maior número e a disposição dos edifícios altos. Essas 

amostras correspondem a 22 respondentes (de 133 – 16,5%) da amostra total. Sendo assim, 

foi identificado que um percentual dos respondentes acha fácil ou muito fácil a orientação 

espacial para visitantes da entrada do condomínio até o edifício onde moram (10 de 22 – 

45,4%) (Tabela 4.17). Entretanto, também é significativo o número de respondentes da 

amostra total que considera difícil a orientação espacial no interior desses condomínios (8 de 

22 – 36,4%). Além disso, não foram encontradas correlações entre os níveis de satisfação com 

o desempenho em geral de edifícios altos e os níveis de facilidade na orientação espacial no 

interior de condomínios residenciais de edifícios altos em relação à amostra total e as 

amostras individuais dos condomínios avaliados (Spearman).  

Tabela 4.17 – Níveis de facilidade dos visitantes na orientação espacial interna em condomínios residenciais de 
edifícios altos 

Níveis de facilidade 5 edifícios 6 edifícios Total  
Muito fácil 1(7,1) 4(50) 5(22,7) 

Fácil 4(28,6) 1(12,5) 5(22,7) 
Nem fácil nem difícil 4(28,6) 0(0) 4(18,2) 

Difícil 5(35,7) 3(37,5) 8(36,4) 
Total 14(100) 8(100) 22(100) 

Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total das amostras individuais e total 
(comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre os grupos). 

As principais justificativas mencionadas pelos respondentes para os níveis de facilidade na 

orientação espacial dos visitantes no interior dos condomínios residenciais por uma parte 

expressiva dos respondentes são (Tabela 4.18): a semelhança entre os edifícios do condomínio 

(10 de 22 – 45,5%), o condomínio ser extenso (7 de 22 – 31,8%), a disposição dos edifícios, 

facilitando a orientação espacial (6 de 22 – 27,3%), a existência de pontos de referência (6 de 
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22 – 27,3%), a localização do edifício na entrada do condomínio (5 de 22 – 22,7%) e a 

existência de placas de sinalização (5 de 22 – 22,7%). Ainda, não existem relações 

estatisticamente significativas (Tabulação cruzada, Phi) entre as justificativas mencionadas 

pelos respondentes dos dois condomínios avaliados e os níveis de facilidade percebidos. 

Tabela 4.18 – Justificativas para os níveis de facilidade dos visitantes na orientação espacial em condomínios 
residenciais de edifícios altos 

Justificativas para os níveis de facilidade dos 
visitantes na orientação espacial 

5 edifícios 
14(100) 

6 edifícios 
8(100) 

Total  
22(100) sig. Phi 

Semelhança entre os edifícios 8(57,1) 2(25) 10(45,5) 0,145 -0,311 
Condomínio é extenso 6(42,9) 1(12,5) 7(31,8) 0,141 -0,314 

Disposição dos edifícios facilita orientação 3(21,4) 3(37,5) 6(27,3) 0,416 0,174 
Existência de pontos de referências 4(28,6) 2(25) 6(27,3) 0,856 -0,039 

Edifício fica perto da entrada condomínio 0(0) 5(62,5) 5(22,7) 0,052 0,885 
Existência de placas de sinalização 2(14,3) 1(12,5) 5(22,7) 0,117 0,298 

Disposição dos edifícios dificulta orientação 2(14,3) 2(25) 4(18,2) 0,531 0,134 
Falta de placas de sinalização 3(21,4) 1(12,5) 4(18,2) 0,601 -1,111 

Conhece bem a área 2(14,3) 0(0) 2(9,1) 0,262 -0,239 
Não conhece bem a área 1(7,1) 1(12,5) 2(9,1) 0,674 0,090 

Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes 
(a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação 
cruzada. 

Conclui-se, que, apesar da amostra ser pequena, é expressivo o número de respondentes que 

considera difícil a orientação espacial no interior de condomínios residenciais com edifícios 

altos avaliados. Os principais aspectos relacionados a essa percepção dizem respeito à 

semelhança entre os edifícios e a maior extensão dos condomínios. Por outro lado, a 

disposição e a altura dos blocos de edifício são aspectos pouco mencionados.  

4.2.2.3 Avaliação do deslocamento vertical em edifícios altos residenciais e comerciais 

A análise do deslocamento vertical considerou a altura total do edifício, o pavimento utilizado 

pelo respondente e o número de elevadores do edifício (Tabela 4.19). Os respondentes estão 

em geral satisfeitos ou muito satisfeitos com o deslocamento vertical em edifícios altos 

residenciais (104 de 133 – 78,2%) (Tabela 4.20). Todavia, foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significativa (K-W, x² = 8,825, sig. = 0,012) entre os níveis de satisfação com 

o deslocamento vertical e o pavimento em que o respondente reside indicando que os 

moradores dos pavimentos baixos são os mais satisfeitos com o deslocamento vertical em 

edifícios altos, seguido dos moradores dos pavimentos médios e os moradores dos pavimentos 

altos são os mais insatisfeitos com o deslocamento vertical. Esses resultados se devem 

principalmente ao maior deslocamento vertical dos moradores dos pavimentos mais altos.  
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Tabela 4.19 – Número de elevadores dos edifícios altos residenciais e comerciais avaliados 

Edifícios altos residenciais 
Número elevadores Edifícios 10 pav. Edifícios de 14 pav. Edifícios de 18 pav. Total 

Um elevador 1(2) 0(0) 0(0) 1(0,8) 
Dois elevadores 46(93,9) 39(88,6) 9(22,5) 94(70,7) 
Três elevadores 0(0) 3(6,8) 9(22,5) 12(9) 

Quatro elevadores 2(2) 2(4,5) 22(55) 26(19,5) 
Total 49(100) 44(100) 40(100) 133(100) 

Edifícios altos comerciais 
Número elevadores Edifícios 10 pav. Edifícios de 14 pav. Edifícios de 18 pav.  Total 

Dois elevadores 21(84) 10(43,5) 0(0) 31(41,3) 
Três elevadores 4(16) 7(30,4) 9(33,3) 20(26,7) 

Quatro elevadores 0(0) 6(26) 2(7,4) 8(10,6) 
Cinco elevadores 0(0) 0(0) 13(48,1) 13(17,3) 
Seis elevadores 0(0) 0(0) 1(3,7) 1(3,3) 
Sete elevadores 0(0) 0(0) 1(3,7) 1(3,3) 
10 elevadores 0(0) 0(0) 1(3,7) 1(3,3) 

Total 9(100) 13(100) 27(100) 75(100) 
Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre cada 
grupo). 

Foi encontrada também uma correlação entre os níveis de satisfação com o edifício e os níveis 

de satisfação com o deslocamento vertical entre os moradores dos pavimentos baixos 

(Spearman, c. = 0,336, sig. = 0,034), indicando que, para esses usuários, quanto maior o nível 

de satisfação com o deslocamento vertical, maior o nível de satisfação com o desempenho do 

edifício.  

Tabela 4.20 – Níveis de satisfação com o deslocamento vertical em edifícios altos residenciais e comerciais 

Nível de 
satisfação 

Edifícios residenciais Edifícios comerciais Amostras totais 
PB PM PA PB PM PA Total R Total C 

MS 10(25) 14(31,8) 8(16,3) 3(9,7) 2(11,8) 2(7,4) 32(24,1) 7(9,3) 
Satisfatório 28(70) 22(50) 28(57,1) 24(57,1) 10(58,8) 12(44,4) 78(58,6) 46(61,3) 

NN 1(2,5) 6(13,6) 10(20,4) 2(6,5) 2(11,8) 1(3,7) 17(12,8) 5(6,7) 
Insatisfatório 1(2,5) 1(2,3) 3(6,1) 2(6,5) 3(17,6) 9(33,3) 5(3,8) 14(18,7) 

MI 0(0) 1(2,3) 0(0) 0(0) 0(0) 3(11,1) 1(0,8) 3(4) 
Total 40(100) 44(100) 49(100) 31(100) 17(100) 27(100) 133(100) 75(100) 

 
Médias dos 

valores 
ordinais 

mvo K-W edifícios residenciais mvo K-W edifícios comerciais mvo M-W 
56,46 64,40 77,94 31,84 36,56 45,98  

96,62 
 

118,48 mvo K-W 
86,14 91,03 110,18 105,52 107,24 140,44 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; R = respondentes de edifícios altos 
residenciais; C = respondentes de edifícios altos comerciais; MS = Muito satisfatório; NN = Nem satisfatório nem 
insatisfatório; MI = Muito insatisfeito; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes das amostras residenciais e comerciais; mvo K-W = médias dos valores ordinais obtidos através do teste 
Kruskal-Wallis (K-W) entre as amostras individuais onde os valores mais baixos correspondem aos maiores níveis de 
satisfação com o deslocamento vertical; mvo M-W = médias dos valores ordinais obtidos através teste Mann-Whitney (M-W) 
entre as amostras totais onde os valores mais baixos correspondem aos maiores níveis de satisfação com o deslocamento 
vertical; os valores destacados apresentam diferenças significativas entre os grupos. 

Ainda, existe correlação entre os níveis de satisfação com o pavimento de residência e os 

níveis de satisfação com o deslocamento vertical considerando os moradores de pavimentos 

médios (Spearman, c. = 0,339, sig. = 0,025). Identificou-se também que quanto mais alto o 
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edifício, maior o número de respondentes insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o 

deslocamento vertical, principalmente entre os moradores dos pavimentos altos (Tabela 4.21). 

O número de usuários insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o deslocamento vertical é de 

4% (2 de 49) em edifícios de 10 pavimentos, 13,6% (6 de 44) em edifícios de 14 pavimentos e 

22,5% (9 de 40) em edifícios de 18 pavimentos.  

Ainda, o maior número de respondentes insatisfeitos com o deslocamento vertical é morador 

dos pavimentos altos de edifícios de 18 pavimentos (8 de 18 – 28,5%). A principal 

justificativa mencionada pelos respondentes para os níveis de satisfação com o deslocamento 

vertical (Tabela 4.22) é o número suficiente de elevadores (102 de 133 – 76,7%). Outros 

aspectos citados por uma parte expressiva dos respondentes são: pouco tempo de espera pelos 

elevadores (56 de 133 – 42,1%), facilidade de deslocamento pelas escadas (41 de 133 – 

30,8%) e pouco tempo de deslocamento pelos elevadores (28 de 133 – 21,1%). 

Tabela 4.21 – Níveis de satisfação com o deslocamento vertical em edifícios altos residenciais de acordo com a 
altura total dos edifícios 

Níveis de satisfação Pavimentos baixos Pavimentos médios Pavimentos altos Total  
Edifícios altos de 10 pavimentos  

Muito satisfatório 4(18,2) 9(37,5) 0(0) 13(26,5) 
Satisfatório 17(77,3) 10(41,7) 3(100) 30(61,2) 

NN 0(0) 4(16,7) 0(0) 4(8,2) 
Insatisfatório 1(4,5) 0(0) 0(0) 1(2) 

Muito insatisfatório 0(0) 1(4,2) 0(0) 1(2) 
Total 22(100) 24(100) 3(100) 49(100) 

Edifícios altos de 14 pavimentos  
Muito satisfatório 3(27,3) 2(13,3) 5(27,8) 10(22,7) 

Satisfatório 7(63,6) 10(66,7) 7(38,9) 24(54,5) 
NN 1(9,1) 0(0) 3(16,7) 4(9,1) 

Insatisfatório 0(0) 2(13,3) 1(5,6) 3(6,8) 
Muito insatisfatório 0(0) 1(6,7) 2(11,1) 3(6,8) 

Total 11(100) 15(100) 18(100) 44(100) 
Edifícios altos de 18 pavimentos  

Muito satisfatório 3(42,9) 1(20) 1(3,6) 5(12,5) 
Satisfatório 4(57,1) 2(40) 16(57,1) 22(55) 

NN 0(0) 1(20) 3(10,7) 4(10) 
Insatisfatório 0(0) 1(20) 6(21,4) 7(17,5) 

Muito insatisfatório 0(0) 0(0) 2(7,1) 2(5) 
Total 7(100) 5(100) 18(100) 40(100) 

Notas: NN = Nem satisfatório nem insatisfatório; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às 
amostras individuais de respondentes, de acordo com o pavimento de residência (a leitura dos valores deve ser feita na 
vertical entre cada grupo). 

Verificou-se, ainda, que os moradores dos pavimentos baixos e médios são os que mais 

mencionam o número suficiente de elevadores, considerando-se que, os edifícios altos 

avaliados nesta pesquisa possuem, em média, dois elevadores (Tabela 4.19). Os moradores 

dos pavimentos baixos também são os que mais destacam a facilidade de deslocamento pela 

escada e em casos de emergência, aspectos pouco citados pelos respondentes que moram nos 

pavimentos altos. Por outro lado, os moradores dos pavimentos altos são os que mais 
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reclamam do tempo elevado de espera e de deslocamento pelo(s) elevador (es) e da 

dificuldade de deslocamento pela escada, o que está relacionado ao maior deslocamento 

vertical devido ao pavimento em que o respondente mora (Tabelas 4.22 e 4.23). 

Tabela 4.22 – Justificativas para os níveis de satisfação com o deslocamento vertical em edifícios altos 
residenciais 

Justificativas para os níveis de satisfação 
com o deslocamento vertical 

PB 
40(100) 

PM  
44(100) 

PA 
49(100) 

Total 
133(100) sig. Phi 

Número suficiente de elevadores 32(80) 38(86,4) 32(65,3) 102(76,7) 0,047 0,214 
Pouco tempo de espera pelos elevadores 16(40) 24(54,5) 16(32,7) 56(42,1) 0,097 0,187 

Facilidade de deslocamento pela escada 30(75) 9(20,5) 2(4,1) 41(30,8) 0,000 0,645 
Pouco tempo de deslocamento elevadores 10(25) 10(22,7) 8(16,3) 28(21,1) 0,575 0,091 

Tempo elevado de espera pelos elevadores 0(0) 7(15,9) 15(30,6) 22 (16,5) 0,001 0,335 
Dificuldade de deslocamento pela escada 1(2,5) 8(18,2) 12(24,5) 21(15,8) 0,016 0,250 

Fácil deslocamento casos de emergência 11(27,5) 3(6,8) 1(2) 15(11,3) 0,000 0,342 
Difícil deslocamento casos de emergência 1(2,5) 2(4,5) 7(14,3) 10(7,5) 0,073 0,198 

Falta de luz frequente 1(2,5) 5(11,4) 3(6,1) 9(6,8) 0,264 0,141 
Tempo elevado deslocamento elevadores 0(0) 2(4,5) 6(12,2) 8(6) 0,048 0,214 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam 
diferenças significativas entre os grupos. 

Tabela 4.23 – Síntese das relações estatisticamente significativas entre moradores de diferentes pavimentos  e as 
justificativas para os níveis de satisfação com o deslocamento vertical 

Justificativas para os níveis de satisfação com 
o deslocamento vertical 

Pavimentos 
baixos  

Pavimentos  
médios 

Pavimentos  
altos 

Número suficiente de elevadores de 80 a 100%   de 80 a 100% de 50 a < 80% 
Facilidade de deslocamento pela escada de 50 a < 80% de 20 a < 50% Menos de 20% 

Tempo elevado de espera pelos elevadores Menos de 20% Menos de 20% de 20 a < 50% 
Dificuldade de deslocamento pela escada Menos de 20% Menos de 20% de 20 a < 50% 
Fácil deslocamento casos de emergência de 20 a < 50% Menos de 20% Menos de 20% 
Tempo elevado deslocamento elevadores Menos de 20% Menos de 20% Menos de 20% 

Notas: Menos de 20% = aspectos muito pouco mencionados; de 20 a < 50% = aspectos pouco mencionados; de 50 a < 80% = 
aspectos mencionados por parcela expressiva dos respondentes; de 80 a 100% = aspectos mencionados por parcela muito 
expressiva dos respondentes. 

No tocante a altura do edifício (Tabela 4.24), a principal justificativa para os níveis de 

satisfação com o deslocamento vertical citada pelos três grupos de respondentes também é o 

número suficiente de elevadores. Os edifícios de 10 pavimentos e de 14 pavimentos também 

possuem, em geral, dois elevadores enquanto que a maioria dos edifícios de 18 pavimentos 

tem em média quatro elevadores (Tabela 4.19). Ainda, os moradores de edifícios de 10 

pavimentos são os que menos mencionam aspectos negativos em relação ao deslocamento 

vertical. Por outro lado, é expressivo o número de moradores de edifícios de 14 e 18 

pavimentos que menciona o tempo elevado de deslocamento pelo(s) elevador(es) e a 

dificuldade de deslocamento pela escada, principalmente entre os que residem nos pavimentos 

altos. 
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Tabela 4.24 – Justificativas para os níveis de satisfação com o deslocamento vertical em edifícios altos 
residenciais de acordo com a altura total do edifício  

Edifícios altos de 10 pavimentos 
Justificativas para os níveis de satisfação com o 

deslocamento vertical 
PB 

22(100) 
PM  

24(100) 
PA 

3(100) 
Total 

49(100) 
Número suficiente de elevadores 17(77,3) 22(91,7) 3(100) 42(85,7) 

Facilidade de deslocamento pela escada 16(72,7) 7(29,2) 0(0) 23(46,9) 

Pouco tempo de espera pelos elevadores 7(31,8) 14(58,3) 1(33,3) 22(44,9) 

Pouco tempo de deslocamento elevadores 6(27,3) 6(25) 1(33,3) 13(26,5) 
Fácil deslocamento casos de emergência 3(13,6) 1(4,2) 0(0) 4(8,2) 

Falta de luz frequente 0(0) 4(16,7) 0(0) 4(8,2) 
Dificuldade de deslocamento pela escada 0(0) 3(12,5) 0(0) 3(6,1) 

Edifícios altos de 14 pavimentos 
Justificativas para os níveis de satisfação com o 

deslocamento vertical 
PB 

11(100) 
PM  

15(100) 
PA 

18(100) 
Total 

44(100) 
Número suficiente de elevadores 9(81,8) 11(73,8) 10(55,6) 30(68,2) 

Pouco tempo de espera pelos elevadores 5(45,5) 6(40) 8(44,4) 19(43,2) 
Tempo elevado de espera pelos elevadores 0(0) 4(26,7) 8(44,4) 12(27,3) 
Dificuldade de deslocamento pela escada 1(9,1) 5(33,3) 6(33,3) 12(27,3) 
Facilidade de deslocamento pela escada 9(81,8) 1(6,7) 1(5,6) 11(25) 
Fácil deslocamento casos de emergência 4(36,4) 2(13,3) 1(5,6) 7(15,9) 

Difícil deslocamento casos de emergência 1(9,1) 1(6,7) 4(22,2) 6(13,6) 
Pouco tempo de deslocamento elevadores 0(0) 1(6,7) 2(11,1) 3(6,8) 
Tempo elevado deslocamento elevadores 0(0) 1(6,7) 2(11,1) 3(6,8) 

Edifícios altos de 18 pavimentos 
Justificativas para os níveis de satisfação com o 

deslocamento vertical 
PB 

7(100) 
PM  

5(100) 
PA 

18(100) 
Total 

40(100) 
Número suficiente de elevadores 6(85,7) 5(100) 19(67,9) 30(75) 

Pouco tempo de espera pelos elevadores 4(57,1) 4(80) 7(25) 15(37,5) 
Pouco tempo de deslocamento elevadores 4(57,1) 3(60) 5(17,9) 12(30) 
Tempo elevado de espera pelos elevadores 0(0) 1(20) 7(25) 8(20) 

Facilidade de deslocamento pela escada 5(71,4) 1(20) 1(3,6) 7(17,5) 
Dificuldade de deslocamento pela escada 0(0) 0(0) 6(21,4) 6(15) 
Fácil deslocamento casos de emergência 4(57,1) 0(0) 0(0) 4(10) 
Tempo elevado deslocamento elevadores 0(0) 0(0) 4(14,3) 4(10) 

Falta de luz frequente 1(14,3) 0(0) 3(10,7) 4(10) 
Difícil deslocamento casos de emergência 0(0) 0(0) 3(10,7) 3(7,5) 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação ao total das amostras individuais (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre 
cada grupo). 

As pessoas que trabalham em edifícios altos comerciais, por sua vez, também estão em geral 

satisfeitas ou muito satisfeitas (53 de 75 – 70,6%) com o deslocamento vertical (Tabela 4.20). 

Todavia, uma parcela expressiva dos respondentes está insatisfeita ou muito insatisfeita com o 

deslocamento vertical (17 de 75 – 22,7%). Ainda, foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significativa (K-W, x² = 8,104, sig. = 0,017) entre respondentes que 

trabalham em diferentes pavimentos de edifícios altos comerciais e os níveis de satisfação 

com o deslocamento vertical. Dados esses que indicam que as pessoas que trabalham nos 

pavimentos baixos são as mais satisfeitas e as que trabalham nos pavimentos altos as mais 

insatisfeitas com o deslocamento vertical.  
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Tabela 4.25 – Níveis de satisfação com o deslocamento vertical em edifícios altos comerciais de acordo com a 
altura total dos edifícios 

Níveis de satisfação Pavimentos baixos Pavimentos médios Pavimentos altos Total  
Edifícios altos de 10 pavimentos  

Muito satisfatório 3(20) 2(22,2) 0(0) 5(20) 
Satisfatório 12(80) 7(77,8) 1(100) 20(80) 

Total 15(100) 9(100) 1(100) 25(100) 
Edifícios altos de 14 pavimentos  

Satisfatório 11(84,6) 3(100) 4(57,1) 18(78,3) 
NN 1(7,7) 0(0) 0(0) 1(4,3) 

Insatisfatório 1(7,7) 0(0) 3(42,9) 4(17,4) 
Total 13(100) 3(100) 7(100) 23(100) 

Edifícios altos de 18 pavimentos  
Muito satisfatório 0(0) 0(0) 2(10,5) 2(7,4) 

Satisfatório 1(33,3) 0(0) 7(36,8) 8(29,6) 
NN 1(33,3) 2(40) 1(5,3) 4(14,8) 

Insatisfatório 1(33,3) 3(60) 6(31,6) 10(37) 
Muito insatisfatório 0(0) 0(0) 3(15,8) 3(11,1) 

Total 2(100) 5(100) 19(100) 27(100) 
Notas: NN = Nem satisfatório nem insatisfatório; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às 
amostras individuais de respondentes, de acordo com o pavimento onde trabalha (a leitura dos valores deve ser feita na 
vertical entre cada grupo). 

Além disso, foram encontradas correlações entre os níveis de satisfação com o desempenho 

do edifício e com o deslocamento vertical entre a amostra total de respondentes (Spearman, c. 

= - 0,228, sig. = 0,049) e os respondentes que trabalham nos pavimentos baixos (Spearman, c. 

= - 0,418, sig = 0,019). Resultados que indicam que para esses respondentes quanto maiores 

os níveis de satisfação com o deslocamento vertical, maiores os níveis de satisfação com o 

desempenho em geral do edifício. Além disso, foram encontradas correlações também entre 

os níveis de satisfação com o pavimento utilizado e os níveis de satisfação com o 

deslocamento vertical entre a amostra total de respondentes (Spearman, c. = -0,227, sig. = 

0,050) e usuários dos pavimentos baixos (Spearman, c. = - 0,251, sig. = 0,030). 

Identifica-se ainda que apenas nos edifícios de 14 e 18 pavimentos foram registrados 

respondentes insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o deslocamento vertical, principalmente 

nos pavimentos altos. Além disso, a maior parcela de respondentes insatisfeitas ou muito 

insatisfeitas com o deslocamento vertical trabalham nos pavimentos médios e altos dos 

edifícios de 18 pavimentos, o que se justifica devido ao maior deslocamento vertical 

relacionado ao pavimento utilizado e a altura total do edifício (Tabela 4.25). As principais 

justificativas mencionadas por parte expressiva dos respondentes que trabalham em edifícios 

altos comerciais para os níveis de satisfação com o deslocamento vertical (Tabela 4.26) são: o 

pouco tempo de espera pelos elevadores (34 de 75 – 45,3%); o número suficiente de 

elevadores (33 de 75 – 44%), considerando que a maioria dos edifícios altos comerciais tem 

de dois a cinco elevadores (Tabela 4.26); o pouco tempo de deslocamento pelos elevadores 

(17 de 75 – 22,7%); a facilidade de deslocamento pela escada (17 de 75 – 22,7%). Todavia, 
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também é mencionado por 28,3% dos respondentes o tempo elevado de espera pelos 

elevadores (19 de 75 – 25,3%). 

Tabela 4.26 – Justificativas para os níveis de satisfação com o deslocamento vertical em edifícios altos 
comerciais 

Justificativas níveis de satisfação com o 
deslocamento vertical 

PB 
31(100) 

PM 
17(100) 

PA 
27(100) 

Total 
75(100) sig. Phi 

Pouco tempo de espera pelos elevadores 17(54,8) 11(64,7) 6(22,2) 34(45,3) 0,009 0,356 
Número suficiente de elevadores 12(38,7) 8(47,1) 13(48,1) 33(44) 0,739 0,090 

Tempo elevado de espera pelos elevadores 4(12,9) 1(5,9) 14(51,9) 19(25,3) 0,000 0,461 
Pouco tempo deslocamento elevadores 10(32,3) 5(29,4) 2(7,4) 17(22,7) 0,059 0,275 
Facilidade de deslocamento pela escada 11(35,5) 3(17,6) 1(3,7) 15(20) 0,010 0,350 

Dificuldade de deslocamento pela escada 0(0) 2(11,8) 8(29,6) 10(13,3) 0,004 0,383 
Número insuficiente de elevadores 2(6,5) 1(5,9) 4(14,8) 7(9,3) 0,472 0,142 

Problemas frequentes de manutenção 2(6,5) 0(0) 3(11,1) 5(6,7) 0,355 0,166 
Fácil deslocamento casos de emergência 1(3,2) 2(11,8) 1(3,7) 4(5,3) 0,405 0,155 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam 
diferenças significativas entre os grupos. 

Conforme esperado, as pessoas que trabalham em pavimentos baixos destacam o menor 

tempo de espera pelos elevadores e maior facilidade de deslocamento pela escada. Por outro 

lado, as pessoas que trabalham nos pavimentos altos são as que mais reclamam do tempo 

elevado de espera pelos elevadores e dificuldade de deslocamento pela escada. Aspectos esses 

que estão diretamente relacionados ao menor ou maior deslocamento vertical devido ao 

pavimento em que o respondente trabalha (Tabelas 4.26 e 4.27).  

Tabela 4.27 – Síntese das relações estatisticamente significativas entre pessoas que trabalham em diferentes 
pavimentos e as justificativas para os níveis de satisfação com o deslocamento vertical 

Justificativas para o os níveis de satisfação 
com o deslocamento vertical 

Pavimentos 
baixos  

Pavimentos médios Pavimentos  
altos 

Pouco tempo de espera pelos elevadores de 50 a < 80% de 50 a < 80% de 20 a < 50% 
Tempo elevado de espera pelos elevadores de 20 a < 50% de 20 a < 50% de 50 a < 80% 

Facilidade de deslocamento pela escada de 20 a < 50% Menos de 20% de 20 a < 50% 
Dificuldade de deslocamento pela escada Menos de 20% Menos de 20% de 20 a < 50% 

Notas: Menos de 20% = aspectos muito pouco mencionados; de 20 a < 50% = aspectos pouco mencionados; de 50 a < 80% = 
aspectos mencionados por parcela expressiva dos respondentes; de 80 a 100% = aspectos mencionados por parcela muito 
expressiva dos respondentes. 

Além disso, constata-se que o número suficiente de elevadores (Tabela 4.19) também aparece 

como uma das principais justificativas mencionadas entre respondentes de edifícios altos de 

10, 14 e 18 pavimentos. Ainda, são as pessoas que trabalham nos pavimentos altos de 

edifícios de 18 pavimentos as que mais destacam o maior tempo de espera pelos elevadores e 

a maior dificuldade de deslocamento pelas escadas, aspectos que não foram mencionados por 

pessoas que trabalham em edifícios de 10 pavimentos. Esses dados estão relacionados ao 

maior deslocamento devido à altura total do edifício e do pavimento utilizado (Tabela 4.28). 
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Tabela 4.28 – Justificativas para os níveis de satisfação com o deslocamento vertical em edifícios altos 
comerciais de acordo com a altura total do edifício  

Edifícios altos de 10 pavimentos 
Justificativas níveis de satisfação com o deslocamento 

vertical 
PB 

15(100) 
PM  

9(100) 
PA 

1(100) 
Total 

25(100) 
Pouco tempo de espera pelos elevadores 12(80) 7(77,8) 1(100) 20(80) 

Número suficiente de elevadores 6(40) 3(33,3) 1(100) 10(40) 
Pouco tempo deslocamento elevadores 5(33,3) 2(22,2) 0(0) 7(28) 
Facilidade de deslocamento pela escada 5(33,3) 0(0) 0(0) 5(20) 

Edifícios altos de 14 pavimentos 
Justificativas níveis de satisfação com o deslocamento 

vertical 
PB 

13(100) 
PM  

3(100) 
PA 

7(100) 
Total 

23(100) 
Número suficiente de elevadores 5(38,5) 1(33,3) 4(57,1) 10(43,5) 

Pouco tempo de espera pelos elevadores 5(38,5) 2(66,7) 1(14,3) 8(34,8) 
Facilidade de deslocamento pela escada 5(38,5) 2(66,7) 1(14,3) 8(34,8) 

Tempo elevado de espera pelos elevadores 3(23,1) 0(0) 4(57,1) 7(30,4) 
Pouco tempo deslocamento elevadores 5(38,5) 2(66,7) 0(0) 7(30,4) 
Problemas frequentes de manutenção 2(15,4) 0(0) 2(28,6) 4(17,4) 

Número insuficiente de elevadores 2(15,4) 0(0) 1(14,3) 3(13) 
Dificuldade de deslocamento pela escada 0(0) 0(0) 2(28,6) 2(8,7) 

Edifícios altos de 18 pavimentos 
Justificativas níveis de satisfação com o deslocamento 

vertical 
PB 

3(100) 
PM  

5(100) 
PA 

19(100) 
Total 

27(100) 
Número suficiente de elevadores 1(33,3) 4(80) 8(42,1) 13(48,1) 

Tempo elevado de espera pelos elevadores 1(33,3) 1(20) 10(52,6) 12(44,4) 
Dificuldade de deslocamento pela escada 0(0) 2(40) 6(31,6) 8(29,6) 
Pouco tempo de espera pelos elevadores 0(0) 2(40) 4(21,1) 6(22,2) 
Pouco tempo deslocamento elevadores 0(0) 1(20) 2(10,5) 3(11,1) 

Número insuficiente de elevadores 0(0) 0(0) 3(15,8) 3(11,1) 
Fácil deslocamento casos de emergência 1(33,3) 1(20) 1(5,3) 3(11,1) 
Facilidade de deslocamento pela escada 1(33,3) 1(20) 0(0) 2(7,4) 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação ao total das amostras individuais (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre 
cada grupo). 

Por fim, uma diferença estatisticamente significativa (M-W, x² = 3939,000, sig = 0,004) foi 

encontrada entre respondentes de edifícios residenciais e comerciais em relação aos níveis de 

satisfação com o deslocamento vertical (Tabela 4.20). Esses dados indicam que os moradores 

de edifícios residenciais em geral estão mais satisfeitos com o deslocamento vertical do que 

pessoas que trabalham em edifícios comerciais. Ainda, foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significativa (K-W, x² = 20,851, sig = 0,001) entre os respondentes de 

diferentes pavimentos de edifícios residenciais e comerciais, demonstrando que pessoas que 

trabalham nos pavimentos baixos de edifícios residenciais são as mais satisfeitas e pessoas 

que trabalham nos pavimentos altos de edifícios comerciais são as mais insatisfeitas com o 

deslocamento vertical. 

Conclui-se que, de maneira geral, os respondentes de edifícios residenciais e comerciais estão 

satisfeitos com o deslocamento vertical, devido principalmente ao número de elevadores 

suficientes e ao pouco tempo de espera e deslocamento pelo elevador. Todavia, uma parte 

expressiva dos respondentes de edifícios residenciais e comerciais que moram e trabalham em 
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pavimentos altos de 18 pavimentos está insatisfeita com o deslocamento vertical devido 

principalmente ao tempo elevado de espera e deslocamento pelos elevadores e a dificuldade 

de deslocamento pelas escadas.  

4.2.2.4 Avaliação da densidade populacional no interior de edifícios altos residenciais e 

comerciais 

A avaliação da densidade populacional no interior de edifícios altos residenciais identificou 

inicialmente a média de apartamentos por pavimento e a média total de apartamentos por 

edifício entre as amostras de edifícios altos de 10, 14 e 18 pavimentos considerados nessa 

investigação. Esse cálculo foi feito com base nos dados de cada um dos edifícios avaliados, 

conforme descrito na metodologia. Dessa forma, verifica-se que: edifícios altos de 10 

pavimentos têm em média 4,5 apartamentos por pavimento e 50,9 por edifício; edifícios de 14 

pavimentos possuem 4,6 apartamentos por pavimento e 57,4 por edifício; edifícios de 18 

pavimentos têm 7,3 apartamentos por pavimento e 125 por edifício. Constata-se, portanto, que 

nos edifícios altos residenciais avaliados nesta pesquisa, no contexto local de Porto Alegre, 

quanto maior a altura do edifício, maior a sua densidade populacional.  

Partindo-se deste fato, verifica-se que, de maneira geral, os respondentes consideram 

adequada ou muito adequada (100 de 133 – 75,2%) a densidade populacional no interior de 

edifícios residenciais (Tabela 4.29). Todavia, foi encontrada uma diferença estatisticamente 

significativa (K-W, x² = 6,312, sig. = 0,043) entre respondentes de edifícios de diferentes 

alturas e os níveis de adequação da densidade populacional interna desses edifícios, indicando 

que moradores de edifícios de 10 pavimentos acham mais adequada e moradores de edifícios 

de 18 pavimentos acham menos adequada a densidade populacional no interior de edifícios 

altos residenciais.  

Ainda, foram encontradas correlações entre os níveis de satisfação com o desempenho do 

edifício e a densidade populacional entre a amostra total (Spearman, c. = 0,244, sig. = 0,005), 

moradores de edifícios de 14 pavimentos (Spearman, c. = 0,387, sig. = 0,009) e de edifícios 

de 18 pavimentos (Spearman, c. = 0,378, sig. = 0,016). Dados esses que indicam que, quanto 

maiores os níveis de adequação da densidade populacional no interior de edifícios residenciais 

percebidos por estes respondentes, maiores os níveis de satisfação com o desempenho em 

geral dos edifícios. 
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Tabela 4.29 – Comparação entre os níveis de adequação da densidade populacional no interior de edifícios altos 
residenciais e comerciais 

Nível de 
satisfação 

Edifícios residenciais Edifícios comerciais Amostras totais 
10 pav. 14 pav. 18 pav. 10 pav. 14 pav. 18 pav. Total R Total C 

MA 8(16,3) 2(4,5) 2(5) 3(12) 0(0) 1(3,7) 12(9) 4(5,3) 
Adequada 33(67,3) 35(79,5) 20(50) 22(88) 19(82,6) 15(55,6) 88(66,2) 56(74,7) 

NN 7(14,3) 6(13,6) 10(25) 0(0) 1(4,3) 6(22,2) 23(17,3) 7(9,3) 
Inadequada 1(2) 2(4,5) 7(17,5) 0(0) 3(13) 4(14,8) 10(7,5) 7(9,3) 

MI 0(0) 0(0) 1(2,5) 0(0) 0(0) 1(3,7) 1(0,8) 1(1,3) 
Total 49(100) 44(100) 40(100) 25(100) 23(100) 27(100) 133(100) 75(100) 

 
Médias dos 

valores 
ordinais 

mvo K-W edifícios residenciais mvo K-W edifícios comerciais mvo M-W 
59,61 65,24 77,99 28,90 38,89 45,67  

104,59 
 

104,35 mvo K-W 
91,02 99,58 126,71 78,90 107,65 125,09 

Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; R = respondentes de edifícios altos residenciais; C = 
respondentes de edifícios altos comerciais; MA = Muito adequada; NN = Nem adequada nem inadequada; MI = Muito 
inadequada; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais dos totais de respondentes das amostras residenciais e 
comerciais; mvo K-W = médias dos valores ordinais obtidos através do teste Kruskal-Wallis (K-W) entre as amostras 
individuais onde os valores mais baixos correspondem aos maiores níveis de satisfação com a densidade populacional; mvo 
M-W = médias dos valores ordinais obtidos através do teste Mann-Whitney (M-W) entre as amostras totais onde os valores 
mais baixos correspondem aos maiores níveis de satisfação com a densidade populacional; os valores destacados 
apresentam diferenças significativas entre os grupos. 

Tabela 4.30 – Justificativas para os níveis positivos e negativos de adequação da densidade populacional no 
interior de edifícios altos residenciais e comerciais 

Edifícios altos residenciais 
Justificativas para os níveis de 

adequação da densidade populacional 
10 pav. 
49(100) 

14 pav. 
44(100) 

18 pav. 
40(100) 

Total 
133(100) sig. Phi 

Infraestrutura adequada do edifício 24(49) 26(59,1) 28(70) 78(58,6) 0,134 0,174 
Poucos moradores no edifício 32(65,3) 15(34,1) 3(7,5) 50(37,6) 0,000 0,488 
Muitos moradores no edifício 2(4,1) 8(18,2) 14(35) 24(18) 0,001 0,327 

Maior interação social com vizinhos 2(4,1) 5(11,4) 4(10) 11(8,3) 0,397 0,118 
Sobrecarga da infraestrutura do edifício 1(2) 1(2,3) 9(22,5) 11(8,3) 0,000 0,339 

Edifícios altos comerciais 
Justificativas para os níveis de 

adequação da densidade populacional 
10 pav. 
25(100) 

14 pav. 
23(100) 

18 pav. 
27(100) 

Total 
49(100) sig. Phi 

Infraestrutura adequada do edifício 18(72) 11(44,8) 19(70,4) 48(64) 0,151 0,225 
Poucos usuários no edifício 8(32) 8(34,8) 5(18,5) 21(28) 0,382 0,160 
Muitos usuários no edifício 1(4) 3(13) 7(25,9) 11(14,3) 0,080 0,260 

Sobrecarga da infraestrutura do edifício 0(0) 1(4,3) 4(14,8) 5(6,7) 0,255 0,088 
Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação ao total das amostras individuais e total (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); os 
valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam diferenças 
significativas entre os grupos. 

A principal justificativa para os níveis de adequação com a densidade populacional (Tabela 

4.30) de acordo com o total de respondentes é a infraestrutura adequada do edifício (78 de 133 

– 58,6%). Ainda, é mencionado por parte expressiva  da amostra geral, o número pequeno de 

moradores do edifício (50 de 133 – 37,6%). Além disso, uma relação estatisticamente 

significativa (Tabulação cruzada, Phi) foi encontrada entre respondentes de edifícios de 

diferentes alturas e a menção do número pequeno de moradores no edifício (Phi = 0,488, sig. 

= 0,000), mais mencionado por 65,3% (32 de 49) dos respondentes de edifícios de 10 

pavimentos e por apenas 7,5% (3 de 40) dos de edifícios de 18 pavimentos. Por outro lado, foi 
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encontrada uma relação estatisticamente significativa em relação ao número elevado de 

moradores no edifício (Phi = 0,327, sig. = 0,001), citado por 35% (14 de 40) dos moradores 

de edifícios de 18 pavimentos e apenas 4,1% (2 de 49) dos de edifícios de 10 pavimentos e a 

sobrecarga na infraestrutura do edifício (Phi = 0,339, sig. = 0,000), citada por 22,5% (9 de 40) 

dos respondentes de edifícios de 18 pavimentos e menos de 5% dos demais respondentes. 

Sendo assim, os moradores de edifícios de 18 pavimentos são os que mais mencionam 

aspectos negativos em relação à densidade populacional interna, o que está relacionado ao 

maior número de apartamentos desses edifícios. 

No tocante aos edifícios altos comerciais, identifica-se que: edifícios altos de 10 pavimentos 

têm em média oito escritórios por pavimento e 70,75 por edifício; edifícios de 14 pavimentos 

possuem cerca de 6 escritórios por pavimento e 71,25 por edifício; edifícios de 18 pavimentos 

tem em torno de 9,5 escritórios por pavimento e 103,83 por edifício. Verifica-se, portanto, que 

nos edifícios altos comerciais avaliados nesta pesquisa, no contexto local de Porto Alegre, 

também é valida a premissa de que quanto maior a altura do edifício, maior a sua densidade 

populacional. Ainda, deve-se considerar que esses números são baseados nas estimativas dos 

respondentes e de que o leiaute de edifícios comerciais é mais flexível do que os de edifícios 

residenciais, podendo haver alguma discrepância entre o número de escritórios por pavimento 

identificado pelos usuários. 

Sendo assim, os respondentes em geral acham a densidade populacional adequada ou muito 

adequada (60 de 75 – 80%) no interior de edifícios altos comerciais (Tabela 4.29). Todavia, 

uma diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 13,294, sig = 0,01) foi encontrada 

entre os respondentes de edifícios altos comerciais de diferentes alturas e os níveis percebidos 

de adequação da densidade populacional. Portanto, pessoas que trabalham em edifícios de 10 

pavimentos acham mais adequada do que as que trabalham em edifícios de 18 pavimentos a 

densidade populacional no interior de edifícios altos comerciais. Além disso, foi encontrada 

uma correlação entre os níveis de satisfação com o desempenho do edifício e a densidade 

populacional interna em relação as pessoas que trabalham em edifícios de 10 pavimentos 

(Spearman, c. = 0,422, sig. = 0,036). Esses dados indicam que para esses respondentes, 

quanto maiores os níveis de adequação da densidade populacional interna, maiores os níveis 

de satisfação com o desempenho em geral do edifício. 

A principal justificativa mencionada pelos respondentes para os níveis de adequação com a 

densidade populacional em edifícios comerciais (Tabela 4.30) também é a infraestrutura 

adequada do edifício (48 de 75 – 64%). Outro aspecto citado por uma parcela expressiva  da 
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amostra é o número pequeno de usuários do edifício (5 de 75 – 28%). Ainda, não foram 

encontradas relações estatisticamente significativas entre as justificativas mencionadas para a 

percepção dos usuários em relação à densidade populacional interna e respondentes de 

edifícios altos de diferentes alturas. Esses resultados fundamentam os níveis satisfatórios de 

adequação com a densidade populacional de acordo com a percepção dos respondentes. 

Por fim, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa (M-W) entre os níveis de 

adequação da densidade populacional interna de edifícios altos residenciais e comerciais de 

acordo com as amostras totais de respondentes (Tabela 4.29). Por outro lado, em relação à 

respondentes de edifícios altos de diferentes alturas foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significativa (K-W, x² = 24,158, sig = 0,000), indicando que os respondentes 

que trabalham em edifícios comerciais de 10 pavimentos são os que acham mais adequada e 

os moradores de edifícios residenciais de 18 pavimentos são os que acham menos adequada a 

densidade populacional no interior de edifícios altos. A partir dos resultados obtidos conclui-

se que os respondentes em geral acham adequada a densidade populacional no interior dos 

edifícios residenciais e comerciais, devido, principalmente, a infraestrutura adequada desses 

edifícios. Entretanto, devido ao maior número de usuários, respondentes de edifícios de 18 

pavimentos são os que acham menos adequada a densidade populacional nesses edifícios 

(média de 125 apartamentos em edifícios residenciais e 103,83 escritórios em edifícios 

comerciais). 

4.2.2.5 Avaliação da segurança interna quanto a crimes em edifícios altos residenciais e 

comerciais 

Esta avaliação também foi feita com base no fato de que nos edifícios altos residenciais e 

comerciais avaliados nesta pesquisa, no contexto local de Porto Alegre, quanto maior a altura 

do edifício, maior a sua densidade populacional, aspecto esse que pode influenciar nos níveis 

de segurança no interior de edifícios altos. Sendo assim, verifica-se que, de modo geral, os 

moradores acham o edifício onde residem seguro ou muito seguro quanto a crimes em seu 

interior (101 de 133 – 75,9%) (Tabela 4.31), não sendo encontrada diferença estatisticamente 

significativa (K-W) entre respondentes de edifícios altos de diferentes alturas. Ainda, foram 

encontradas correlações entre os níveis de satisfação com o desempenho do edifício e os 

níveis de segurança entre a amostra total (Spearman, c. = 0,247, sig. = 0,04) e entre moradores 

de edifícios de 14 pavimentos (Spearman, c. = 0,372, sig. = 0,013), indicando que, para esses 

respondentes, quanto maior os níveis de segurança interna, maiores os níveis de satisfação  

com o desempenho em geral do edifício.  
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Tabela 4.31 – Níveis de satisfação com a segurança quanto a crimes no interior de edifícios residenciais e 
comerciais 

Níveis de 
segurança 

Edifícios residenciais Edifícios comerciais Amostras totais 
10 pav. 14 pav. 18 pav. 10 pav. 14 pav. 18 pav. Total R Total C 

MS 4(8,2) 5(11,4) 7(17,5) 1(11,1) 4(34,8) 3(11,1) 16(12) 12(16) 
Seguro 31(63,3) 29(65,9) 25(62,5) 24(96) 14(60,9) 16(59,3) 85(63,9) 54(72) 

NN 13(26,5) 9(20,5) 4(10) 0(0) 0(0) 5(18,5) 26(19,5) 5(6,4) 
Inseguro 1(2) 1(2,3) 3(7,5) 0(0) 1(4,3) 3(11,1) 5(3,8) 4(5,3) 

MI 0(0) 0(0) 1(2,5) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0,8) 0(0) 
Total 49(100) 44(100) 40(100) 9(100) 13(100) 27(100) 133(100) 75(100) 

 
Médias  
ordinais 

mvo K-W edifícios residenciais mvo K-W edifícios comerciais mvo M-W 
71,05 66,23 62,89 38,18 29,50 45,07  

111,71 
 

91,72 mvo K-W 
118,55 111,00 104,10 98,44 86,39 90,04 

Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos; R = respondentes de edifícios altos residenciais; C = respondentes de 
edifícios altos comerciais; MS = Muito seguro; NN = Nem seguro nem inseguro; MI = Muito inseguro; os valores entre 
parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes das amostras residenciais e comerciais; mvo K-W 
= médias dos valores ordinais obtidos através do teste Kruskal Wallis (K-W) entre as amostras individuais onde os valores 
mais baixos correspondem aos maiores níveis de satisfação com a segurança interna quanto a crimes; mvo M-W = médias 
dos valores ordinais obtidos através do teste Mann-Whitney (M-W) entre as amostras totais onde os valores mais baixos 
correspondem aos maiores níveis de satisfação com a segurança interna quanto a crimes; os valores destacados apresentam 
diferenças significativas entre os grupos. 

Tabela 4.32 - Justificativas para os níveis de segurança quanto a crimes no interior de edifícios altos residenciais 
e comerciais 

Edifícios altos residenciais 
Justificativas para os níveis de segurança 

quanto a crimes 
10 pav. 
49(100) 

14 pav. 
44(100) 

18 pav. 
40(100) 

Total 
133(100) Sig Phi 

Existência de serviço de portaria /segurança  45(91,8) 39(88,6) 37(92,5) 121(91) 0,798 0,058 
Acesso restrito e controlado 25(51) 26(59,1) 27(67,5) 78(58,6) 0,291 0,136 

Presença de câmeras/circuitos TV internos 14(28,6) 16(36,4) 24(60) 54(40,6) 0,009 0,267 
Fácil identificar quem é ou não morador 9(18,4) 15(34,1) 5(12,5) 29(21,8) 0,044 0,217 

Difícil identificar quem é ou não morador 12(24,5) 8(18,2) 6(15) 26(19,5) 0,512 0,100 
Menor possibilidade encontro desconhecidos 5(10,2) 1(2,3) 3(7,5) 9(6,8) 0,307 0,133 

Maior possibilidade encontro desconhecidos 2(4,1) 1(2,3) 5(12,5) 8(6) 0,111 0,182 
Edifícios altos comerciais 

Justificativas para os níveis de segurança 
quanto a crimes 

10 pav. 
25(100) 

14 pav. 
23(100) 

18 pav. 
27(100) 

Total 
49(100) sig. Phi 

Existência serviço de portaria / segurança 24h 25(100) 22(95,7) 21(77,8) 68(90,7) 0,014 0,338 
Presença de câmeras/circuitos de TV internos 2(8) 13(56,5) 10(37) 25(33,3) 0,002 0,416 

Acesso restrito e controlado 7(28) 9(39,1) 11(40,7) 27(36) 0,590 0,119 
Difícil identificar quem é usuário do edifício 0(0) 1(4,3) 6(22,2) 7(9,3) 0,014 0,338 

Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação ao total das amostras individuais e total (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); os 
valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam diferenças 
significativas entre os grupos. 

As principais justificativas para os níveis de segurança interna quanto a crimes em edifícios 

residenciais (Tabela 4.32) são: a existência de serviço de portaria e segurança 24 horas (121 

de 133 – 91%) e o acesso restrito e controlado (78 de 133 – 58,6%). Outros aspectos citados 

por uma parcela expressiva dos respondentes são: a presença de câmeras e circuitos de TV 

internos (54 de 133 – 40,6%) e a facilidade em identificar quem é morador (29 de 133 – 

21,8%). Além disso, foram encontradas relações estatisticamente significativas entre 

moradores de edifícios de diferentes alturas e as seguintes justificativas para os níveis de 
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segurança: a presença de câmeras de circuitos de TV internos (Tabulação cruzada, Phi = 

0,267, sig. = 0,009), citada por 60% dos moradores de edifícios de 18 pavimentos e por 

apenas 28,6% dos moradores de edifícios de 10 pavimentos; a facilidade em identificar quem 

é morador (Tabulação cruzada, Phi = 0,217, sig. = 0,044), mencionada por 34,1% dos 

moradores de edifícios de 14 pavimentos e por apenas 18,4% dos moradores de edifícios de 

18 pavimentos. 

Ainda, apesar dos respondentes acharem seguro ou muito seguro o edifício onde residem, é 

expressiva a menção da ocorrência de crimes no interior desses locais (29 de 133 – 21,8%). A 

menção destas ocorrências crescem levemente nos edifícios de 14 pavimentos (10 de 44 – 

22,7%) e nos edifícios de 18 pavimentos (12 de 40 – 30%). O principal tipo de crime no 

interior de edifícios altos residenciais citado pelo total de respondentes é o vandalismo (16 de 

29 – 55,2%) (Tabela 4.33). O furto em veículos é citado por 31% dos respondentes (9 de 29 – 

31%). Relações estatisticamente significativas foram encontradas entre usuários de edifícios 

de diferentes alturas e a menção dos seguintes crimes: o furto em veículo (Tabulação cruzada, 

Phi = 0,548, sig. = 0,013), citado por 58,3% dos moradores de edifícios de 18 pavimentos e 

por nenhum morador de edifícios de 14 pavimentos; o furto em residência (Tabulação 

cruzada, Phi = 0,461, sig. = 0,046), claramente mais citado por respondentes de edifícios de 

14 pavimentos (4 de 10 – 40%) e por nenhum respondente de edifícios de 18 pavimentos; o 

roubo em residência, mencionado por 42,9% dos respondentes de edifícios de 10 pavimentos 

e por nenhum dos usuários de edifícios de 18 pavimentos. 

Tabela 4.33 – Identificação dos tipo(s) de crime(s) ocorridos em edifícios altos residenciais e comerciais 

Edifícios altos residenciais 
Tipo(s) de crime(s) ocorrido(s) em edifícios altos 

residenciais 
10 pav. 
7(100) 

14 pav. 
10(100) 

18 pav. 
12(100) 

Total 
29(100) Sig Phi 

Vandalismo 4(57,1) 3(30) 9(75) 16(55,2) 0,106 0,393 
Furto em veículo 2(28,6) 0(0) 7(58,3) 9(31) 0,013 0,548 

Furto à pessoa 1(14,3) 0(0) 4(33,3) 5(17,2) 0,116 0,385 
Furto em residência 1(14,3) 4(40) 0(0) 5(17,2) 0,046 0,461 
Roubo em residência 3(42,9) 1(10) 0(0) 4(13,8) 0,030 0,492 

Roubo à pessoa 2(28,6) 1(10) 1(8,3) 4(13,8) 0,426 0,243 
Agressão física 1(14,3) 1(10) 1(8,3) 3(10,3) 0,918 0,077 

Edifícios altos comerciais 

Tipo(s) de crime(s) ocorridos 
10 pav. 
2(100) 

14 pav. 
2(100) 

18 pav. 
8(100) 

Total 
12(100) sig. Phi 

Furto em escritório (sem a presença de pessoas) 0(0) 1(50) 7(87,5) 8(66,7) 0,055 0,696 
Furto à pessoa (sem que a pessoa perceba) 0(0) 2(100) 1(12,5) 3(25) 0,026 0,782 

Roubo nas lojas térreas do edifício 2(100) 0(0) 0(0) 2(16,6) 0,055 1,014 
Vandalismo 0(0) 0(0) 1(12,5) 1(8,3) 0,761 0,213 

Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; as amostras correspondem ao número total de respondentes 
que identificou a ocorrência de algum tipo de crime no interior do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos 
percentuais em relação ao total das amostras individuais e total (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre 
cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam 
diferenças significativas entre os grupos. 
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As pessoas que trabalham em edifícios altos comerciais também acham o seu edifício em 

geral seguro ou muito seguro (66 de 75 – 88%) (Tabela 4.31). Entretanto, foi encontrada uma 

diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 10,195, sig = 0,006) entre usuários de 

edifícios altos de diferentes alturas e a percepção dos níveis de segurança interna, 

demonstrando que: pessoas que trabalham em edifícios de 14 pavimentos são as que 

identificam o edifício como seguro e as que trabalham em edifícios de 18 pavimentos como 

inseguros. Além disso, existem correlações entre os níveis de satisfação com o desempenho 

geral de edifícios altos comerciais e os níveis de segurança quanto a crimes entre a amostra 

total de usuários (Spearman, c. = 0,353, sig. = 0,002) e pessoas que trabalham em edifícios de 

14 pavimentos (Spearman, c. = 0,526, sig.= 0,010), indicando que, quanto maiores os níveis 

de segurança, maiores os níveis de satisfação com o desempenho do edifício.  

A principal justificativa para os níveis de segurança em edifícios comerciais (Tabela 4.32) é a 

existência de serviço de portaria e segurança 24 horas (6824 de 75 – 90,7%). Outro aspecto 

citado por parte expressiva da amostra é a presença de câmeras e circuitos de TV internos e o 

acesso restrito e controlado, mencionado por 33,3% (25 de 75) dos respondentes. Ainda, 

foram encontradas relações estatisticamente significativas entre respondentes de edifícios de 

diferentes alturas e as seguintes justificativas para os níveis de segurança quanto a crimes: a 

existência de serviço de portaria e segurança 24 horas (Tabulação cruzada, Phi = 0,014, 

sig.=0,014), referida por 100% dos respondentes de edifícios de 14 pavimentos e apenas 

77,8% (21 de 27) das que trabalham em edifícios de 18 pavimentos; a presença de câmeras e 

circuitos de televisão internos (Tabulação cruzada, Phi = 0,416, sig. = 0,002), mais citada por 

56,5% (13 de 23) dos respondentes de edifícios de 14 pavimentos e apenas 8% (2 de 25) dos 

que trabalham em edifícios de 10 pavimentos; a dificuldade de identificar quem é ou não 

usuário do edifício (Tabulação cruzada, Phi = 0,014, sig. = 0,014), mencionada por 22,2% (6 

de 27) das pessoas que trabalham em edifícios de 18 pavimentos e por nenhuma das que 

trabalha em edifícios de 10 pavimentos. 

Além disso, é pequena a parcela de respondentes que identifica a ocorrência de crimes no 

interior do edifício comercial onde trabalha (12 de 75 – 16%), o que se repete entre 

respondentes de edifícios de 10 pavimentos (2 de 23 – 8,7%) e de edifícios 14 pavimentos (2 

de 25 – 8%). Todavia, a ocorrência de crimes em edifícios comerciais é mencionada por um 

percentual expressivo das pessoas que trabalham em edifícios de 18 pavimentos (8 de 27 – 

29,6%). Entre o total de respondentes que identifica a ocorrência de crimes em edifícios altos 

comerciais, o furto em escritório é o crime mais mencionado (8 de 12 – 66,7%) e o furto à 
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pessoa é citado por parte expressiva do total de respondentes (3 de 12 – 25%) (Tabela 4.33). 

Ainda, foi encontrada relação estatisticamente significativa entre respondentes de edifícios de 

diferentes alturas e o furto à pessoa (Tabulação cruzada, Phi = 0,782, sig. = 0,026), tipo de 

crime mencionado por 100% das pessoas que trabalham em edifícios de 14 pavimentos e por 

nenhuma pessoa que trabalha em edifícios de 10 pavimentos. 

Por fim, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (M-W, x² = 4029,000, sig 

= 0,007) entre os respondentes de edifícios altos residenciais e comerciais e os níveis de 

segurança interna quanto a crimes (Tabela 4.31). Esses dados indicam que os níveis de 

segurança interna são mais satisfatórios em edifícios altos comerciais. Por outro lado, no 

tocante a usuários de edifícios altos de diferentes alturas, não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa entre os respondentes (K-W) e os níveis de segurança quanto a 

crimes. Portanto, os resultados obtidos possibilitam concluir que, em geral, os respondentes se 

sentem seguros quanto a crimes no interior de edifícios residenciais e comerciais. Todavia, 

uma parte expressiva dos respondentes que utilizam edifícios de 18 pavimentos cita a 

dificuldade de identificar quem é ou não usuário dessas edificações e a maior possibilidade de 

encontrar desconhecidos. Ainda, é significativo o número de respondentes que identifica a 

ocorrência de crimes no interior desses edifícios, principalmente em edifícios altos 

residenciais e comerciais de 18 pavimentos. Esses dados mostram a influencia da densidade 

populacional na percepção de segurança no interior de edifícios altos.  

4.2.2.6 Avaliação da privacidade visual em edifícios altos residenciais e comerciais  

A privacidade visual em edifícios altos residenciais é avaliada em relação à sala e ao(s) 

dormitório(s) dos apartamentos no tocante ao exterior do edifício. A privacidade visual nas 

salas dos apartamentos de edifícios altos residenciais é considerada, de maneira geral, boa ou 

muito boa (100 de 133 – 79,7%) pelos moradores de edifícios residenciais (Tabela 4.34). 

Todavia, existe uma diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 18,841, sig = 0,000) 

entre os respondentes, de acordo com o pavimento de residência, e os níveis de privacidade 

visual na sala em relação ao exterior do edifício, indicando que os moradores dos pavimentos 

altos estão mais satisfeitos e os moradores dos pavimentos baixos estão menos satisfeitos com 

a privacidade visual na sala do apartamento em relação ao exterior do edifício onde residem.  

Além disso, existem correlações entre os níveis de satisfação com o desempenho em geral do 

edifício e os níveis de privacidade visual na sala em relação ao exterior do edifício entre a 

amostra total (Spearman, c. = 0,369, sig. = 0,000), moradores dos pavimentos baixos 
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(Spearman, c. = 0,389, sig. = 0,013) e moradores dos pavimentos médios (Spearman, c. = 

0,469, sig = 0,001). Dados esses que indicam que para esses respondentes, quanto maiores os 

níveis de privacidade visual na sala em relação ao exterior do edifício, maiores os níveis de 

satisfação com o desempenho em geral do edifício. Existem correlações também entre os 

níveis de satisfação com o pavimento em que o morador reside e os níveis de privacidade 

visual na sala em relação ao exterior do edifício entre a amostra total (Spearman, c. = 0,354, 

sig. = 0,000), moradores dos pavimentos baixos (Spearman, c. = 0,333, sig = 0,036) e 

moradores dos pavimentos médios (Spearman, c. = 0,317, sig = 0,036). Da mesma forma, 

para esses respondentes, quanto maiores os níveis de privacidade visual na sala em relação ao 

exterior do edifício, maiores os níveis de satisfação com o pavimento de residência. 

Tabela 4.34  – Níveis de privacidade visual na sala e no(s) dormitório(s) de edifícios altos residenciais 

Níveis de 
PV 

Privacidade da sala Privacidade do(s) dormitório(s) Amostras totais 
PB PM PA PB PM PA Total PS Total PD 

Muito Boa 3(7,5) 13(29,5) 14(28,6) 2(5) 8(18,2) 13(26,5) 23(17,3) 30(22,6) 
Boa 20(50) 27(61,4) 29(59,2) 19(47,5) 31(70,5) 27(55,1) 77(57,9) 76(57,1) 

NB NR 4(10) 1(2,3) 4(8,2) 4(10) 1(2,3) 1(2) 6(4,5) 9(6,8) 
Ruim 11(27,5) 1(2,3) 2(5) 12(30) 4(9,1) 7(14,1) 23(17,3) 14(7,5) 
MR 2(5) 2(5) 0(0) 3(7,5) 0(0) 1(2) 4(3) 4(3) 

Total 40(100) 44(100) 49(100) 40(100) 44(100) 49(100) 133(100) 133(100) 

Médias dos 
valores 
ordinais 

mvo K-W sala mvo K-W dormitório(s) mvo M-W 
86,78 57,90 59,03 85,66 59,00 58,94  

128,02 
 

138,98 mvo K-W 
167,55 110,00 111,92 176,19 123,18 122,81 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; PV = privacidade visual; PS = 
Privacidade visual na sala em relação ao exterior do edifício; PD = Privacidade visual no(s) dormitório(s) em relação ao 
exterior do edifício; NN = Nem boa nem ruim; MR = Muito ruim;; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); 
mvo K-W = médias dos valores ordinais obtidos através do teste Kruskal-Wallis (K-W) entre as amostras individuais onde os 
valores mais baixos correspondem aos maiores níveis de privacidade visual em relação ao exterior do edifício; mvo M-W = 
médias dos valores ordinais obtidos através do teste Mann-Whitney (M-W) entre as amostras totais onde os valores mais 
baixos correspondem aos maiores níveis de privacidade visual em relação ao exterior do edifício; os valores destacados 
apresentam diferenças significativas entre os grupos. 

Para a maioria dos respondentes os níveis de privacidade visual na sala considerados bons ou 

muito bons estão relacionados à distância da janela da sala de outras edificações (100 de 133 

– 75,1%). Para 19,5% (26 de 133) dos respondentes os níveis de privacidade visual na sala em 

relação ao exterior se justificam pela proximidade da janela da sala de outros edifícios, sendo 

que 12,8% (17 de 133) considera esse o motivo para a percepção de níveis ruins ou muito 

ruins de privacidade visual (Tabela 4.35). A principal justificativa para os níveis de 

privacidade visual em relação ao exterior do edifício (Tabela 4.36) é a distância da janela da 

sala de outros edifícios (104 de 133 – 78,2%). Ainda, a distância das áreas de uso coletivo do 

edifício é mencionada por uma parcela expressiva dos respondentes (41 de 133 – 30,8%).  
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Tabela 4.35 – Comparação entre os níveis de privacidade visual na sala e no(s) dormitório(s) do apartamento em 
relação ao exterior de edifícios altos residenciais e as justificativas para essa percepção 

Níveis de privacidade visual na sala do apartamento 
Justificativas MB Boa NN Ruim MR Total 

Janela da sala distante de outros edifícios 26(19,5) 74(55,6) 4(3) 0(0) 0(0) 108(78,2) 
Distante de áreas de uso coletivo do edifício 14(10,5) 27(20,3) 0(0) 0(0) 0(0) 41(30,8) 
Proximidade janela sala de outros edifícios 1(0,8) 3(2,3) 5(3,8) 13(9,8) 4(3) 26(19,5) 

Próximo de áreas de uso coletivo do edifício 1(0,8) 4(3) 5(3,8) 1(0,8) 1(0,8) 12(9) 
Existência de barreiras visuais 1(0,8) 4(3) 1(0,8) 0(0) 1(0,8) 7(5,3) 

Total 30(22,6) 76(57,1) 9(6,8) 14(7,5) 4(3) 133(100) 
Níveis de privacidade visual no(s) dormitório(s) do apartamento 

Justificativas MB Boa NN Ruim MR Total 
Janela da sala distante de outros edifícios 21(15,8) 73(54,9) 3(2,3) 0(0) 0(0) 97(72,9) 

Distante de áreas de uso coletivo do edifício 7(5,3) 29(21,8) 0(0) 0(0) 0(0) 36(27,1) 
Proximidade janela sala de outros edifícios 1(0,8) 1(0,8) 2(1,5) 22(16,5) 4(3) 30(20,6) 

Próximo de áreas de uso coletivo do edifício 1(0,8) 2(1,5) 2(1,5) 3(2,3) 0(0) 8(6) 
Total 23(17,3) 77(57,9) 6(4,5) 23(17,3) 4(3) 133(100) 

Notas: MB = Muito boa; NN = Nem boa nem ruim; MR = Muito ruim; os valores entre parênteses referem-se aos 
percentuais em relação ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo). 

Além disso, foram encontradas relações estatisticamente significativas (Tabulação cruzada, 

Phi) entre os moradores de edifícios de diferentes alturas e as seguintes justificativas citadas 

para os níveis de privacidade visual na sala em relação ao exterior do edifício (Tabela 4.36): a 

distância da janela da sala de áreas de uso coletivo do edifício (Phi = 0,352, sig. = 0,000), 

citada por 47,7% (21 de 44) dos moradores de pavimentos médios e apenas 7,5% (3 de 40) 

dos moradores de pavimentos médios; a proximidade da janela da sala de áreas de uso 

coletivo do edifício (Phi = 0,371, sig. = 0,000), mencionada por 25% (10 de 40) dos 

moradores de pavimentos baixos e por nenhum dos moradores de pavimentos médios. 

Tabela 4.36 – Justificativas para os níveis de privacidade visual na sala e no(s) dormitório(s) dos apartamentos 
em relação ao exterior de edifícios altos residenciais 

Justificativas para os níveis de 
privacidade visual na sala  

PB 
40(100) 

PM 
44(100) 

PA 
49(100) 

Total 
133(100) Sig. Phi 

Janela da sala distante de outros edifícios 27(67,5) 37(84,1) 40(81,6) 104(78,2) 0,141 0,172 
Distante áreas de uso coletivo do edifício 3(7,5) 21(47,7) 17(34,7) 41(30,8) 0,000 0,352 

Proximidade janela sala de outros edifícios 12(30) 6(13,6) 6(15) 8(16,3) 0,130 0,175 
Próximo áreas de uso coletivo do edifício 10(25) 0(0) 2(4,1) 12(9) 0,000 0,371 

Existência de barreiras visuais 3(7,5) 2(4,5) 2(4,1) 7(5,3) 0,747 0,066 
Justificativas para os níveis de 

privacidade visual no(s) dormitório(s) 
PB 

40(100) 
PM 

44(100) 
PA 

49(100) 
Total 

133(100) Sig. Phi 

Janela(s) distante(s) de outros edifícios 23(57,5) 37(84,1) 37(75,5) 97(72,9) 0,021 0,242 
Longe de áreas de uso coletivo do edifício 2(5) 20(45,5) 14(28,6) 36(27,1) 0,000 0,362 

Janela(s) próxima(s) de outros edifícios 14(35) 7(15,9) 9(18,4) 30(22,6) 0,076 0,197 
Perto de áreas de uso coletivo do edifício 6(15) 2(4,1) 0(0) 8(6) 0,012 0,258 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA= pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se aos 
percentuais em relação ao total das amostras individuais e total (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre 
cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam 
diferenças significativas entre os grupos. 

Os moradores de edifícios altos residenciais também consideram, de maneira geral, bons ou 

muito bons (100 de 133 – 75,2%) os níveis de privacidade visual no(s) dormitório(s) no 

apartamento em relação ao exterior do edifício (Tabela 4.34). Ainda, foi encontrada uma 
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diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 16,863, sig = 0,000) entre os respondentes 

de acordo com o pavimento de residência e a percepção dos níveis de privacidade visual no(s) 

dormitório(s) do apartamento em relação ao exterior do edifício (Tabela 4.35). Esses 

resultados indicam que os moradores dos pavimentos altos estão mais satisfeitos e os 

moradores dos pavimentos baixos estão menos satisfeitos com a privacidade visual no(s) 

dormitório(s) do apartamento em relação ao exterior do edifício onde residem.  

Além disso, foram encontradas correlações entre os níveis de satisfação com o desempenho 

do edifício e os níveis de privacidade visual no(s) dormitório(s) em relação à amostra total 

(Spearman, c. = 0,347, sig. = 0,000), moradores dos pavimentos médios (Spearman, c. = 

0,298, sig. = 0,049) e moradores dos pavimentos altos (Spearman, c. = 0,480, sig. = 0,000). 

Dados esses que indicam que, para esses respondentes, quanto maior o nível de privacidade 

visual no(s) dormitório(s) em relação ao exterior do edifício, maiores os níveis de satisfação 

com o desempenho do edifício. Foi encontrada uma correlação também entre os níveis de 

satisfação com o pavimento de residência e os níveis de privacidade visual no(s) dormitório(s) 

entre a amostra total de respondentes (Spearman, c. = 0,186, sig. = 0,032), demonstrando que 

quanto maiores os níveis de satisfação com o pavimento utilizado, maiores os níveis de 

satisfação com o desempenho em geral do edifício. 

Assim como em relação a privacidade visual na sala em relação ao exterior do edifício, a 

principal justificativa dos respondentes para os níveis de privacidade visual no(s) 

dormitório(s) é a distância da janela do(s) dormitório(s) de outros edifícios (97 de 133 – 

72,9%). Ainda, são citadas por um percentual expressivo dos respondentes, a distância das 

áreas de uso coletivo (36 de 133 – 27,1%). Todavia,  a proximidade da(s) janela(s) do(s) 

dormitório(s) de outros edifícios (30 de 133 – 22,6%) também é citada por uma parcela entre 

20 e 50% dos respondentes. Para a maioria dos respondentes que considera os níveis de 

privacidade visual no(s) dormitório(s) bons ou muito bons esta percepção está relacionada à 

distância da janela de outras edificações (94 de 133 – 70,7%). Por outro lado, para 30% (26 de 

133) dos respondentes os níveis de privacidade visual na sala em relação ao exterior se 

justificam pela proximidade da janela da sala de outros edifícios, sendo que 19,5% (26 de 

133) considera esse o motivo para a percepção de níveis ruins ou muito ruins de privacidade 

visual (Tabela 4.35).  

Também foram encontradas relações estatisticamente significativas (Tabulação cruzada, Phi) 

entre respondentes de edifícios de diferentes alturas e as seguintes justificativas para os níveis 

de privacidade visual no(s) dormitório(s) em relação ao exterior do edifício (Tabela 4.36): a 
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distância da(s) janela(s) do(s) dormitório(s) de outros edifícios adjacentes (Phi = 0,242, sig. 

=0,021), mencionada por 84,1% (37 de 44) dos moradores de pavimentos médios e por 

somente 57,5% dos moradores de pavimentos baixos; a distância da área de uso coletivo do 

edifício (Phi = 0,362, sig. = 0,000), citada por 45,5% (20 de 44) dos moradores de pavimentos 

médios e apenas 5% (2 de 40) dos moradores de pavimentos baixos; a proximidade de áreas 

de uso coletivo do edifício (Phi = 0,258, sig. = 0,012), referida por 15% (6 de 40) dos 

moradores de pavimentos baixos e por nenhum dos moradores de pavimentos altos (Tabela 

4.36). 

Por fim, de acordo com a amostra total de respondentes, não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa entre os níveis de privacidade visuais em relação à sala e em 

relação ao(s) dormitório(s) dos apartamentos avaliados (M-W) (Tabela 4.34). Por outro lado, 

foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 37,365, sig. = 0,000) 

no tocante ao pavimento em que o respondente reside e os níveis de privacidade visual na sala 

e no(s) dormitório(s) do apartamento. Dados esses que indicam que maiores níveis de 

privacidade são percebidos na sala do apartamento, principalmente nos pavimentos mais altos, 

enquanto menores níveis são percebidos no(s) dormitório(s), especialmente nos pavimentos 

baixos. 

Do mesmo modo, para pessoas que trabalham em edifícios altos comerciais, a privacidade 

visual no escritório em relação ao exterior é considerada boa ou muito boa pela maioria dos 

respondentes (63 de 75 – 84%) e apenas 12% (9 de 75) consideram ruim ou muito ruim 

(Tabela 4.37). Ainda, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre 

respondentes de diferentes pavimentos e os níveis de privacidade visual nos escritórios em 

relação ao exterior do edifício (K-W, x² = 11,928, sig = 0,003), indicando que pessoas que 

trabalham nos pavimentos são as mais satisfeitas enquanto que pessoas que trabalham nos 

pavimentos baixos são as mais insatisfeitas com a privacidade visual no escritório em relação 

ao exterior do edifício (Tabela 4.38).  

Foi encontrada também correlação (Spearman, c. = - 0,523, sig. = 0,003) entre os níveis de 

satisfação com o desempenho do edifício e os níveis de privacidade visual nos escritórios em 

relação ao exterior entre pessoas que trabalham nos pavimentos baixos, indicando que para 

esses respondentes, quanto maiores os níveis de privacidade visual, maiores os níveis de 

satisfação com o desempenho do edifício. Além disso, existe correlação entre os níveis de 

satisfação com o pavimento em que a pessoa trabalha e os níveis de privacidade visual em 

escritórios entre a amostra total de respondentes (Spearman, c. = 0,337, sig. = 0,003), 



CAPÍTULO 4: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS                         136 

 

 

demonstrando que quanto maior o nível de privacidade visual em relação ao exterior, maior o 

nível de satisfação com o pavimento onde trabalha.  

Tabela 4.37  – Níveis de privacidade visual em edifícios altos residenciais e comerciais 

Níveis de 
PV 

Sala de edifícios residenciais Edifícios comerciais Amostras totais 
PB PM PA PB PM PA Total R Total C 

Muito Boa 3(7,5) 13(29,5) 14(28,6) 1(3,2) 2(11,8) 10(37) 23(17,3) 13(17,3) 
Boa 20(50) 27(61,4) 29(59,2) 22(71) 13(76,5) 15(55,6) 77(57,9) 50(66,7) 

NB NR 4(10) 1(2,3) 4(8,2) 2(6,5) 0(0) 1(3,7) 6(4,5) 3(4) 
Ruim 11(27,5) 1(2,3) 2(5) 5(16,1) 2(11,8) 1(3,7) 23(17,3) 8(10,7) 
MR 2(5) 2(5) 0(0) 1(3,2) 0(0) 0(0) 4(3) 1(1,3) 

Total 40(100) 44(100) 49(100) 31(100) 17(100) 27(100) 133(100) 75(100) 

Média dos 
valores 
ordinais 

mvo K-W edifícios residenciais Edifícios comerciais mvo M-W 
86,78 57,90 59,03 45,53 38,56 29,00  

103,08 
 

106,62 mvo K-W 
129,11 89,91 93,46 125,92 107,18 81,33 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; R = respondentes de edifícios altos 
residenciais; C = respondentes de edifícios altos comerciais; PV = privacidade visual; NN = Nem boa nem ruim; MR = Muito 
ruim; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a 
leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); mvo K-W = médias dos valores ordinais obtidos através do 
teste Kruskal-Wallis (K-W) entre as amostras individuais onde os valores mais baixos correspondem aos maiores níveis de 
satisfação com a privacidade visual em relação ao exterior do edifício; mvo M-W = médias dos valores ordinais obtidos 
através do teste Mann-Whitney (M-W) entre as amostras totais onde os valores mais baixos correspondem aos maiores níveis 
de satisfação com a privacidade visual em relação ao exterior do edifício; os valores destacados apresentam diferenças 
significativas entre os grupos. 

A principal justificativa para a percepção dos níveis de privacidade visual como bons ou 

muito bons está relacionada à distância das janelas do escritório de outros edifícios do entorno 

(61 de 75 - 81,3%). Ainda, apenas 9,3% (7 de 75) dos respondentes mencionam a 

proximidade das janelas do escritório de outros edifícios do entorno e 6,3% (5 de 75) 

considera que esse aspecto é justificativa para níveis de privacidade visual em relação ao 

exterior ruins ou muito ruins (Tabela 4.38). Além disso, não foram encontradas relações 

estatisticamente significativas (Tabulação cruzada, Phi) entre pessoas que trabalham em 

diferentes pavimentos e as justificativas mencionadas pelos respondentes (Tabela 4.39).  

Tabela 4.38 – Justificativas para os níveis de privacidade visual nos escritórios em relação ao exterior em 
edifícios altos comerciais 

Justificativas para os níveis de privacidade 
visual nos escritórios 

PB 
31(100) 

PM 
17(100) 

PA 
27(100) 

Total 
75(100) Sig Phi 

Janela escritório distante de outros edifícios 23(74,2) 15(88,2) 23(85,2) 61(81,3) 0,399 0,157 
Janela escritório próxima de outros edifícios 3(9,7) 1(5,9) 3(11,1) 7(9,3) 0,842 0,068 

O escritório se localiza no térreo 4(12,9) 1(5,9) 0(0) 5(6,7) 0,143 0,228 
Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação ao total das amostras individuais e total (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada. 
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Tabela 4.39 - Comparação entre os níveis de privacidade visual nos escritórios em relação ao exterior de 
edifícios altos comerciais e as justificativas para essa percepção 

Justificativas MB Boa NN Ruim MR Total 
Janela escritório distante de outros edifícios 13(17,3) 47(62,5) 1(1,3) 0(0) 0(0) 61(81,3) 
Janela escritório próxima de outros edifícios 0(0) 1(1,3) 1(1,3) 4(5,3) 1(1,3) 7(9,3) 

O edifício fica localizado no térreo 0(0) 0(0) 1(1,3) 4(5,3) 0(0) 5(6,7) 
Total 13(17,3) 50(66,7) 3(4) 8(10,7) 1(1,3) 75(100) 

Notas: MB = Muito boa; NN = Nem boa nem ruim; MR = Muito ruim; os valores entre parênteses referem-se aos 
percentuais em relação ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo). 

Por fim, foi feita a comparação entre os níveis de privacidade visual em edifícios residenciais 

e comerciais (Tabela 4.37), considerando a privacidade visual na sala de edifícios 

residenciais, por abrigar atividades que exigem um nível de privacidade semelhante ao 

necessário em escritórios comerciais. Entre as amostras totais de respondentes de edifícios 

residenciais não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (M-W). 

Entretanto, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa em relação ao 

pavimento em que as pessoas trabalham (K-W, x² = 25,051, sig = 0,000), indicando que os 

usuários dos pavimentos mais altos são os que acham a privacidade visual melhor, 

principalmente em edifícios comerciais. Por outro lado, os usuários dos pavimentos mais 

baixos são os que acham a privacidade visual em relação ao exterior pior, sendo os moradores 

de edifícios residenciais os mais insatisfeitos. 

Conclui-se, assim, que moradores de edifícios residenciais acham a privacidade visual boa, 

tanto na sala quanto no(s) dormitório(s) dos apartamentos. Esses dados se devem a distância 

das janelas de outros edifícios e das áreas de uso coletivo dos condomínios. No entanto, uma 

parte expressiva dos respondentes cita a proximidade de outros edifícios e das áreas de uso 

coletivo dos condomínios como aspectos que afetam a privacidade visual de modo geral. Por 

fim, usuários dos pavimentos altos de edifícios comerciais e residenciais são os que acham a 

privacidade visual em relação ao exterior da edificação melhor e usuários dos pavimentos 

baixos os que acham pior, devido a maior proximidade de outras edificações, definida 

conforme o Código de Edificações e o Plano Diretor vigente, uma vez que os edifícios 

considerados na pesquisa representam o que vem sendo construído nas áreas com maiores 

concentrações de edificações da cidade atualmente. 

4.2.2.7 Avaliação da privacidade acústica em edifícios residenciais e comerciais 

A maioria dos moradores em geral acha boa ou muito boa (76 de 133 – 57,5%) a privacidade 

acústica em edifícios residenciais (Tabela 4.40). Entretanto, entre moradores dos pavimentos 

baixos apenas 27,5% (11 de 40) acha a privacidade acústica boa ou muito boa em edifícios 
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residenciais (Tabela 4.40). Ainda, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa 

(K-W, x² = 19,635, sig = 0,000) indicando que moradores dos pavimentos mais altos são os 

mais satisfeitos com a privacidade acústica, enquanto moradores dos pavimentos baixos são 

os mais insatisfeitos. Além disso, foi encontrada uma correlação (Spearman, c. = 0,302, sig. = 

0,035) entre os níveis de satisfação com o desempenho do edifício e os níveis de privacidade 

acústica entre moradores dos pavimentos altos. Foram encontradas correlações também entre 

os níveis de satisfação com o pavimento em que o morador reside e os níveis de privacidade 

acústica entre a amostra total (Spearman, c. = 0,212, sig. = 0,14) e moradores dos pavimentos 

baixos (Spearman, c. = 0,387, sig. = 0,014).  

Tabela 4.40 –Níveis de privacidade acústica em relação ao exterior de edifícios altos residenciais e comerciais 

Níveis de 
PA 

Edifícios residenciais Edifícios comerciais Amostras totais 
PB PM PA PB PM PA Total R Total C 

Muito boa 2(5) 3(6,8) 9(18,4) 4(5,3) 2(2,7) 3(4) 14(10,5) 9(12) 
Boa 9(22,5) 28(63,6) 25(51) 4(5,3) 2(2,7) 9(12) 62(46,6) 15(20) 
NN 15(37,5) 8(18,2) 11(22,4) 11(14,7) 5(6,7) 9(12) 34(25,6) 25(33,3) 

Ruim 12(30) 2(4,5) 3(6,1) 11(14,7) 8(10,7) 6(8) 17(12,8) 25(33,3) 
MR 2(5) 3(6,8) 1(2) 1(1,3) 0(0) 0(0) 6(4,5) 1(1,3) 

Total  40(100) 44(100) 49(100) 31(100) 17(100) 27(100) 133(100) 75(100) 

Média dos 
valores 
ordinais 

mvo K-W edifícios residenciais mvo K-W edifícios comerciais mvo M-W 
87,90 60,77 55,53 40,39 42,65 32,33  

95,72 
 

120,07 mvo K-W 
127,70 86,09 78,26 126,34 131,88 105,44 

Notas: PA = privacidade acústica; R = respondentes de edifícios altos residenciais; C = respondentes de edifícios altos 
comerciais; NN = Nem boa nem ruim; MR = Muito ruim; PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = 
pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de 
respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); mvo K-W = médias dos valores ordinais 
obtidos através do teste Kruskal-Wallis (K-W) entre as amostras individuais onde os valores mais baixos correspondem aos 
maiores níveis de satisfação com a privacidade acústica; mvo M-W = médias dos valores ordinais obtidos através do teste 
Mann-Whitney (M-W) entre as amostras totais onde os valores mais baixos correspondem aos maiores níveis de satisfação 
com a privacidade acústica; os valores destacados apresentam diferenças significativas entre os grupos. 

Os níveis de percepção em relação a privacidade acústica no interior de edifícios altos 

residenciais estão relacionados principalmente a distância das janelas do apartamento de 

outros edifícios adjacentes (82 de 133 – 61,7%). Ainda, são citadas por um percentual 

significativo dos respondentes, a distância das áreas de uso coletivo do edifício (45 de 133 – 

33,8%). Por outro lado, somente 18 (24 de 133) dos respondentes citam a proximidade entre o 

apartamento e a rua e apenas 6,8% (9 de 133) mencionam a proximidade das janelas do 

apartamento de outros edifícios adjacentes (Tabela 4.41).  

Ainda, relações estatisticamente significativas (Tabulação cruzada) foram encontradas entre 

moradores de diferentes pavimentos e as menção das seguintes justificativas para os níveis de 

privacidade acústica em relação ao exterior do edifício (Tabela 4.42): a distância das janelas 

do apartamento de outros edifícios (Phi = 0,010, sig. = 0,262), mencionada por cerca de 70% 

dos moradores de pavimentos médios e altos e apenas 42,5% (17 de 40) dos moradores de 
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pavimentos baixos; a distância das áreas de uso coletivo do edifício (Phi = 0,000, sig. = 

0,367), citada por entre 40 e 50% dos moradores de pavimentos médios e altos e somente 

7,5% (3 de 40) dos moradores de pavimentos baixos; a proximidade das áreas de uso coletivo 

do edifício (Phi = 0,000, sig. = 0,630), referida por 65% (26 de 40) dos moradores de 

pavimentos baixos e por menos de 5% dos moradores de pavimentos altos. 

Tabela 4.41 – Comparação entre os níveis de privacidade acústica do apartamento em relação ao exterior de 
edifícios altos residenciais e comerciais e as justificativas para essa percepção 

Níveis de privacidade acústica em edifícios altos residenciais 
Justificativas MB Boa NN Ruim MR Total 

Janelas distantes de outros edifícios 8(6) 49(36,8) 22(16,5) 3(2,3) 0(0) 82(61,7) 
Distância de áreas uso coletivo do 

edifício 
6 

(4,5) 
37 

(27,8) 
2 

(1,5) 
0 

(0) 
0 

(0) 
45 

(33,8) 
Próximo de áreas uso coletivo do edifício 0(0) 3(2,3) 18(13,5) 11(8,3) 0(0) 32(24,1) 

O apartamento é próximo da rua 0(0) 0(0) 13(9,8) 8(6) 3(2,3) 24(18) 
Janelas próximas a outros edifícios 0(0) 0(0) 3(2,3) 3(2,3) 3(2,3) 9(6,8) 

Total 14(10,5) 62(46,6) 34(25,6) 17(12,8) 6(4,5) 133(100) 
Níveis de privacidade acústica em edifícios altos comerciais 

Justificativas MB Boa NN Ruim MR Total 
Edifício se localiza em área 

movimentada 
0 

(0) 
0 

(0) 
21 

(28) 
21 

(28) 
1 

(1,3) 
43 

(57,3) 
Janelas distantes de outros edifícios 9(12) 11(14,7) 6(8) 0(0) 0(0) 26(34,7) 

Janela(s) próxima(s) de outros edifícios 0(0) 0(0) 0(0) 8(10,7) 0(0) 8(10,7) 
Isolamento acústico ruim 0(0) 0(0) 2(2,7) 2(2,7) 0(0) 4(5,3) 

Total 9(12) 15(20) 25(33,3) 25(33,3) 1(1,3) 75(100) 
Notas: MB = Muito boa; NN = Nem boa nem ruim; MR = Muito ruim; os valores entre parênteses referem-se aos 
percentuais em relação ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo). 

Tabela 4.42 – Justificativas para os níveis de privacidade acústica em relação ao exterior de edifícios altos 
residenciais e comerciais 

Edifícios altos residenciais 
Justificativas para os níveis de privacidade 

acústica   
PB 

40(100) 
PM 

44(100) 
PA  

49(100) 
Total 

133(100) Sig. Phi 

Janelas distantes de outros edifícios 17(42,5) 32(72,7) 33(67,3) 82(61,7) 0,010 0,262 
Distância das áreas uso coletivo do edifício 3(7,5) 19(43,2) 23(46,9) 45(33,8) 0,000 0,367 
Próximo das áreas uso coletivo do edifício 26(65) 4(9,1) 2(4,1) 32(24,1) 0,000 0,630 

O apartamento é próximo da rua 8(6) 9(6,8) 7(5,3) 24(18) 0,265 0,761 
Janelas próximas a outros edifícios 3(7,5) 1(2,3) 5(10,2) 9(6,8) 0,307 0,133 

Edifícios altos comerciais 
Justificativas para os níveis de privacidade 

acústica  
PB 

31(100) 
PM 

17(100) 
PA 

27(100) 
Total 

49(100) Sig. Phi 

Edifício se localiza em área movimentada 22(71) 13(76,5) 8(29,6) 43(57,3) 0,031 1,046 
Janelas distantes de outros edifícios 8(25,8) 3(17,6) 15(55,6) 26(34,7) 0,015 0,336 

Janela(s) próxima(s) de outros edifícios 5(16,1) 2(11,8) 1(3,7) 8(10,7) 0,306 0,178 
Isolamento acústico ruim 0(0) 1(1,3) 3(11,1) 4(5,3) 0,031 1,046 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação ao total das amostras individuais e total (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam 
diferenças significativas entre os grupos. 

Por outro lado, apenas 32% (16 de 75) das pessoas que trabalham em edifícios altos 

consideram a privacidade acústica em seu interior boa ou muito boa enquanto 34,6% (18 de 

75) consideram ruim ou muito ruim (Tabela 4.40). Ainda, foram encontradas correlações 
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entre os níveis de satisfação com o desempenho em geral do edifício e os níveis de 

privacidade acústica entre a amostra geral (Spearman, c. = 0,387, sig. = 0,014) e as pessoas 

que trabalham nos pavimentos baixos (Spearman, c. = 0,212, sig. = 0,014). Existem 

correlações também entre os níveis de satisfação com o pavimento em que a pessoa trabalha e 

os níveis de privacidade acústica entre a amostra geral (Spearman, c. = 0,415, sig. = 0,000) e 

as pessoas que trabalham nos pavimentos baixos (Spearman, c. = 0,692, sig. = 0,000), 

demonstrando que, para esses respondentes, quanto maiores os níveis de privacidade acústica 

em relação ao exterior do edifício, maiores os níveis de satisfação com o pavimento utilizado. 

Os níveis de privacidade acústica percebidos pelos respondentes de diferentes pavimentos, 

por sua vez, tendem a ser semelhantes aos dados da amostra total, não sendo encontradas 

diferenças estatisticamente significativas (K-W) (Tabela 4.40).  

A principal justificativa para a percepção desses níveis de privacidade acústica está 

relacionada à proximidade entre o escritório e a rua (43 de 75 – 57,3%). Por outro lado, a 

distância entre as janelas dos escritórios de outros edifícios (26 de 75 – 34,7%) é citada por 

parte expressiva da amostra. A proximidade das janelas do escritório de outros edifícios, por 

sua vez, é mencionada por somente 10,7% (8 de 75) dos respondentes e o isolamento acústico 

ruim por apenas 5,3% (4 de 75) das pessoas que trabalham em edifícios altos (Tabelas 4.41). 

Além disso, relações estatisticamente significativas (Tabulação cruzada, Phi) foram 

encontradas entre pessoas que trabalham em diferentes pavimentos e a menção das seguintes 

justificativas para os níveis de privacidade acústica em relação ao exterior do edifício (Tabela 

4.42): o edifício se localiza em área movimentada (Phi = 0,031, sig. = 0,031), citada por entre 

70 e 80% das pessoas que trabalham em pavimentos baixos e médios e por apenas 29,6%das 

que trabalham em pavimentos altos; a distância entre as janelas do escritório de outros 

edifícios do contexto (Phi = 0,336, sig. = 0,015), citada por 55,6% das pessoas que trabalham 

em pavimentos altos e apenas 17,6% das que trabalham em pavimentos médios; o isolamento 

acústico ruim (Phi = 0,031, sig. = 1,046), citado por 11,1% das pessoas que trabalham em 

pavimentos altos e por nenhuma das que trabalha em pavimentos baixos (Tabela 4.42). 

Por fim, foi encontradas diferença estatisticamente significativa (M-W, x² = 17,804, sig = 

0,000) entre as amostras totais de respondentes de edifícios altos residenciais e comerciais, 

demonstrando que os níveis de privacidade acústica em relação ao exterior do edifício são 

maiores em edifícios altos residenciais (Tabela 4.40). Foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significativa também de acordo com o pavimento utilizado pelo respondente 

(K-W, x² = 29,429, sig = 0,000), indicando que usuários dos pavimentos altos, em geral, são 
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os mais satisfeitos e os usuários dos pavimentos baixos são os menos insatisfeitos com a 

privacidade acústica em relação ao exterior de edifícios altos, principalmente em edifícios 

residenciais. 

Conclui-se, então, que os moradores de edifícios residenciais em geral acham a privacidade 

acústica em relação ao exterior do apartamento boa. No entanto, é significativo o número de 

moradores de pavimentos baixos que acham a privacidade acústica ruim. Essa insatisfação se 

deve principalmente a proximidade das áreas de uso coletivo dos condomínios. Por outro 

lado, se divide entre bom e ruim os níveis de privacidade percebidos por pessoas que 

trabalham em edifícios altos comerciais. Além disso, entre a amostra total, a insatisfação com 

a privacidade acústica está relacionada não só a características da edificação, mas também a 

barulhos vindos do contexto urbano em que o edifício se insere. Por fim, usuários de 

pavimentos altos de edifícios residenciais e comerciais são os mais satisfeitos com a 

privacidade acústica, enquanto os dos pavimentos baixos são os mais insatisfeitos. 

4.2.2.8 Avaliação do conforto térmico em edifícios altos residenciais e comerciais 

Em edifícios altos residenciais, os moradores em geral consideram o conforto térmico no 

interior do apartamento durante o verão confortável ou muito confortável (111 de 133 – 

83,5%) (Tabela 4.43). Entretanto, entre moradores de diferentes pavimentos foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas (K-W, x² = 5,991, sig. = 0,050), 

indicando que moradores dos pavimentos altos são os mais satisfeitos e os moradores dos 

pavimentos baixos são os mais insatisfeitos com o conforto térmico durante o verão no 

interior de edifícios altos residenciais.  

Além disso, foram encontradas correlações entre os níveis de satisfação com o desempenho 

de edifícios residenciais e os níveis de conforto térmico no interior do apartamento no verão 

entre a amostra total de respondentes (Spearman, c. = 0,232, sig. = 0,0070) e moradores dos 

pavimentos médios (Spearman, c. = 0,47, sig = 0,001), demonstrando que, para esses 

respondentes, quanto maiores os níveis de conforto térmico no interior do apartamento 

durante o verão, maiores os níveis de satisfação com o desempenho do edifício. Ainda, foi 

encontrada correlação (Spearman, c. = 0,271, sig. = 0,002) entre os níveis de satisfação com o 

pavimento de residência e os níveis de conforto térmico no interior do apartamento durante o 

verão. 
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Tabela 4.43 – Níveis de conforto térmico no verão em edifícios altos residenciais e comerciais 

Conforto 
térmico 

Edifícios residenciais Edifícios comerciais Amostras totais 
PB PM PA PB PM PA Total R Total C 

MC 2(5) 6(13,6) 7(14,3) 1(3,2) 1(5,9) 1(3,7) 15(11,3) 3(4) 
C 29(72,5) 28(63,6) 39(79,6) 21(67,7) 9(52,9) 15(55,6) 96(72,2) 45(60) 

NN 2(5) 4(9,1) 2(4,1) 0(0) 0(0) 2(7,4) 8(6) 2(7,7) 
D 6(15) 4(9,1) 1(2) 9(29) 5(29,4) 8(29,6) 11(8,3) 22(29,3) 

MD 1(2,5) 2(4,5) 0(0) 0(0) 2(11,8) 1(3,7) 3(2,3) 3(4) 
Total  40(100) 44(100) 49(100) 31(100) 17(100) 27(100) 133(100) 75(100) 

Média dos 
valores 
ordinais 

mvo K-W edifícios residenciais mvo K-W edifícios comerciais mvo M-W 
74,26 69,36 58,95 35,53 40,68 39,15  

95,23 
 

120,95 mvo K-W 
106,26 99,14 82,70 114,60 126,56 124,70 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; R = respondentes de edifícios altos 
residenciais; C = respondentes de edifícios altos comerciais; MC = Muito confortável; C = Confortável; NN = Nem 
confortável nem desconfortável; MD = Muito desconfortável; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); 
mvo K-W = médias dos valores ordinais obtidos através do teste Kruskal-Wallis (K-W) entre as amostras individuais onde os 
valores mais baixos correspondem aos maiores níveis de satisfação com o conforto térmico durante o verão; mvo M-W = 
médias dos valores ordinais obtidos através do teste Mann-Whitney (M-W) entre as amostras totais onde os valores mais 
baixos correspondem aos maiores níveis de satisfação com o conforto térmico durante o verão; os valores destacados 
apresentam diferenças significativas entre os grupos. 

A principal justificativa mencionada para a percepção dos níveis de conforto térmico no 

interior de edifícios altos residenciais durante o verão é a orientação adequada do apartamento 

(85 de 133 – 63,9%). Outros aspectos mencionados por uma parcela significativa dos 

respondentes são: a distância de outros edifícios (56 de 133 – 42,1%) e a presença de áreas 

com vegetação (40 de 133 – 30,1%) (Tabela 4.44).  

Tabela 4.44 – Comparação entre os níveis de conforto térmico do apartamento durante o verão de edifícios altos 
residenciais e comerciais e as justificativas para essa percepção 

Edifícios altos residenciais 
Justificativas MC C NN D MD Total 

Orientação solar adequada do apartamento 9(6,8) 70(52,6) 6(4,5) 0(0) 0(0) 85(63,9) 
Distância outros edifícios minimiza calor  12(9) 41(30,8) 3(2,3) 0(0) 0(0) 56(42,1) 
Áreas com vegetação minimizam o calor 7(5,3) 31(23,3) 2(1,5) 0(0) 0(0) 40(30,1) 
Orientação solar inadequada apartamento 0(0) 0(0) 0(0) 11(8,3) 3(2,3) 14(10,5) 

Proximidade outros edifícios minimiza calor  0(0) 6(4,5) 1(0,8) 0(0) 0(0) 7(5,3) 
Total 15(11,3) 96(72,2) 8(6) 11(8,3) 3(2,3) 133(100) 

Edifícios altos comerciais 
Justificativas MC C NN D MD Total 

Orientação solar adequada 2(2,7) 36(48) 1(1,3) 0(0) 0(0) 39(52) 
Edifício não possui sistema de proteção solar 0(0) 0(0) 1(1,3) 19(25,3) 3(4) 23(30,7) 

Distância de outros edifícios melhora o 
conforto térmico interno do escritório 

3 
(4) 

16 
(21,3) 

1 
(1,3) 

0 
 (0) 

0 
(0) 

20 
(26,7) 

Áreas com vegetação minimizam o calor 0(0) 19(25,3) 0(0) 0(0) 0(0) 19(25,3) 
Falta de áreas com vegetação aumenta o calor 0(0) 0(0) 0(0) 5(6,7) 1(1,3) 6(8) 
Proximidade de outros edifícios minimiza o 

calor 
0 

(0) 
6 

(8) 
0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 
6 

(8) 
Proximidade de outros edifícios aumenta o 

calor 
0 

(0) 
5 

(6,7) 
0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 
5 

(6,7) 
Total 3(4) 45(60) 2(2,7) 22(29,3) 3(4) 75(100) 

Notas: MC = Muito confortável; C = Confortável; NN = Nem confortável nem desconfortável; D = Desconfortável; 
MD = Muito desconfortável; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na horizontal entre cada grupo). 
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Ainda, relações estatisticamente significativas (Tabulação cruzada, Phi) foram encontradas 

entre moradores de diferentes pavimentos e a menção das seguintes justificativas para os 

níveis de conforto percebidos pelos respondentes no interior dos apartamentos durante o 

verão: a distância de outros edifícios do entorno (Phi = 0,320, sig. = 0,001), referida por 60% 

(24 de 133) dos moradores de pavimentos altos e apenas 22,4% (11 de 40) dos moradores de 

pavimentos baixos; a existência de áreas com vegetação nas proximidades (Phi = 0,213, sig. = 

0,049), mencionada por 42,9% (21 de 40) de moradores dos pavimentos baixos e somente 20 

a 30% dos moradores de pavimentos médios e altos; a orientação solar inadequada do 

apartamento (Phi = 0,273, sig. = 0,007), citada por 20,4% (10 de 4) dos moradores de 

pavimentos baixos e nenhum morador dos pavimentos altos (Tabela 4.45). 

Tabela 4.45 – Justificativas para os níveis de conforto térmico no interior de edifícios altos residenciais e 
comerciais durante o verão 

Edifícios altos residenciais 
Justificativas para os níveis de conforto 

térmico durante o verão 
PB 

40(100) 
PM 

44(100) 
PA 

49(100) 
Total 

133(100) Sig Phi 

Orientação solar adequada do apartamento 26(53,1) 28(63,6) 31(77,5) 85(63,9) 0,058 0,207 
Distância outros edifícios minimiza calor  11(22,4) 21(47,7) 24(60) 56(42,1) 0,001 0,320 
Áreas com vegetação minimizam o calor 21(42,9) 10(22,7) 9(22,5) 40(30,1) 0,049 0,213 
Orientação solar inadequada apartamento 10(20,4) 4(9,1) 0(0) 14(10,5) 0,007 0,273 
Proximidade de outros edifícios minimiza 

calor  
2 

(4,1) 
3 

(6,8) 
2 

(5) 
7 

(5,3) 0,837 0,052 

Edifícios altos comerciais 
Justificativas para os níveis de conforto 

térmico durante o verão 
PB 

31(100) 
PM 

17(100) 
PA 

27(100) 
Total 

75(100) Sig Phi 

Orientação solar adequada do escritório 15(48,4) 9(52,9) 15(55,6) 39(52) 0,859 0,064 
Edifício não possui sistema de proteção solar 9(29) 7(41,2) 7(25,9) 23(30,7) 0,547 0,127 

Distância de outros edifícios melhora o 
conforto térmico interno do escritório 

6 
(19,4) 

3 
(17,6) 

11 
(40,7) 

20 
(26,7) 0,117 0,239 

Áreas com vegetação minimizam o calor 12(38,7) 6(35,3) 1(3,7) 19(25,3) 0,005 0,374 
Falta de áreas com vegetação aumenta o calor 0(0) 0(0) 6(22,2) 6(8) 0,003 0,393 
Proximidade de outros edifícios minimiza os 

níveis de calor 
5 

(16,1) 
1 

(5,9) 
0 

(0) 
6 

(8) 0,073 0,264 

Proximidade de outros edifícios aumenta os 
níveis de calor 

4 
(12,9) 

1 
(5,9) 

0 
(0) 

5 
(6,7) 0,143 0,228 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação ao total das amostras individuais e total (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam 
diferenças significativas entre os grupos. 

Além disso, apesar da maioria dos moradores de edifícios altos considerarem os níveis de 

conforto térmico no interior do apartamento durante o verão confortável ou muito confortável, 

é expressivo o número de respondentes que utiliza algum equipamento para melhorar esses 

níveis de conforto (Tabela 4.46). Enquanto apenas 3% (4 de 133) dos respondentes não utiliza 

equipamentos para melhorar o conforto térmico no apartamento durante o verão, 91% (121 de 

133) utiliza aparelhos de ar condicionado e 39,8% (53 de 133) utiliza ventiladores e 37,2% 

(45 de 133) utiliza ambos os aparelhos.  
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Tabela 4.46 – Equipamento(s) utilizado(s) para melhorar o conforto térmico no verão no interior de edifícios 
altos residenciais e comerciais 

Edifícios altos residenciais 
Equipamento(s) 

utilizado(s)  
PB 

49 (100) 
PM 

44(100) 
PA 

40(100) 
Total 

133(100) sig. Phi 

Ar condicionado 46(93,9) 37(84,1) 38(95) 121(91) 0,147 0,170 
Ventilador 16(32,7) 20(45,5) 17(42,5) 53(39,8) 0,416 0,115 

Utiliza ambos 15(40,5) 16(39) 14(34,6) 45(37,2) 0,729 0,072 
Não utiliza equipamentos 2(5) 0(0) 2(4,1) 4(3) 0,349 0,126 

Edifícios altos comerciais 
Equipamento(s) 

utilizado(s) 
PB 

31(100) 
PM 

17(100) 
PA 

27(100) 
Total 

75(100) sig. Phi 

Ar condicionado 31(100) 17(100) 24(88,9) 72(96) 0,062 0,272 
Ventilador 0(0) 0(0) 3(11,1) 3(4) 0,062 0,272 

Utiliza ambos 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) - - 
Não utiliza equipamento 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) - - 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação às amostras individuais e total (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); os 
valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada. 

A maioria das pessoas que trabalha em edifícios altos comerciais, por sua vez, considera os 

níveis de conforto térmico no interior do escritório confortáveis ou muito confortáveis (48 de 

75 – 64%) durante o verão (Tabela 4.43). Ainda, não foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significativa (K-W) nos níveis de conforto térmico percebidos no interior de 

escritórios durante o verão entre pessoas que trabalham em diferentes pavimentos. Além 

disso, não existem correlações (Spearman) entre os níveis de satisfação com o desempenho do 

edifício e com o pavimento em que o usuário trabalha e os níveis de conforto térmico na 

edificação durante o verão. Todavia, uma parcela significativa dos respondentes acha 

desconfortável ou muito desconfortável o conforto no interior de edifícios comerciais durante 

o verão (25 de 75 – 32,3%). A principal justificativa para a percepção dos níveis de conforto 

térmico no interior do escritório durante o verão é a orientação solar adequada (39 de 133 – 

52%). Outros motivos citados por um percentual entre 20 e 50% dos respondentes, são a 

distância de outros edifícios do contexto (20 de 133 – 26,7%) e a existência de áreas com 

vegetação nas proximidades (20 de 133 – 26,7%). Entretanto, também é mencionada por um 

percentual entre 20 e 50% dos respondentes a inexistência de sistemas de proteção solar (23 

de 133 – 30,7%) (Tabela 4.44).  

Foram encontradas ainda relações estatisticamente significativas (Tabulação cruzada, Phi) 

entre pessoas que trabalham em diferentes pavimentos e a menção das seguintes justificativas 

para a percepção dos níveis de conforto térmico no interior do escritório durante o verão: a 

presença de áreas com vegetação, minimizando o calor (Phi = 0,374, sig. = 0,005), citada por 

entre 30 e 40% das pessoas que trabalham nos pavimentos baixos e médios e apenas 3,7% (1 

de 27) dos que trabalham nos pavimentos altos; a falta de áreas com vegetação, aumentando 



CAPÍTULO 4: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS                         145 

 

 

os níveis de calor no interior do escritório (Phi = 0,393, sig. = 0,003), referida por 22,2% (6 de 

27) das pessoas que trabalham em pavimentos altos e por nenhum dos respondentes dos 

demais pavimentos (Tabela 4.45). Ainda, mesmo que a maioria das pessoas que trabalham em 

edifícios altos comerciais considere os níveis de conforto térmico no interior do apartamento 

durante o verão confortável ou muito confortável, todos os respondentes utilizam algum 

equipamento para melhorar esses níveis (Tabela 4.46). Sendo assim, 96% (72 de 75) utiliza 

aparelhos de ar condicionado, 4% (3 de 75) utiliza ventiladores e nenhum dos respondentes 

utiliza ambos os aparelhos. 

Por fim, em relação aos níveis de conforto térmico durante o verão, foi encontrada uma 

diferença estatisticamente significativa entre as amostras totais de usuários de edifícios 

residenciais e comerciais (M-W, x² = 3754,000, sig = 0,000) (Tabela 4.43). Esses dados 

revelam que moradores de edifícios residenciais são os mais satisfeitos com o conforto 

térmico no interior do edifício durante o verão enquanto as pessoas que trabalham em 

edifícios comerciais são as mais insatisfeitas. Foram encontrada diferença estatisticamente 

significativa (K-W, x² = 19,024, sig = 0,002) também entre usuários de diferentes pavimentos 

de edifícios altos residenciais e comerciais e os níveis de conforto térmico percebidos durante 

o verão por esses respondentes (Tabela 4.43). Esses resultados indicam que moradores dos 

pavimentos altos de edifícios residenciais são os mais satisfeitos com o conforto térmico 

durante o verão enquanto pessoas que trabalham em pavimentos médios dos edifícios 

comerciais são as mais insatisfeitas. 

Conclui-se, portanto, que os níveis de conforto térmico durante o verão no interior de 

edifícios residenciais em Porto Alegre, cidade de clima subtropical úmido e com as quatro 

estações bem definidas, são considerados confortáveis ou muito confortáveis pela maioria dos 

respondentes. Entretanto, moradores dos pavimentos altos estão mais satisfeitos com o 

desempenho do conforto térmico no interior de edifícios altos durante o verão do que 

moradores dos pavimentos baixos. No que diz respeito a edifícios comerciais, apesar da 

maioria das pessoas que trabalham nessas edificações acharem o conforto térmico confortável 

ou muito confortável durante o verão, uma parcela significativa da amostra acha 

desconfortável ou muito desconfortável. Por fim, foi identificado também que moradores de 

edifícios residenciais estão mais satisfeitos com o conforto térmico durante o verão no interior 

dessas edificações do que pessoas que trabalham em edifícios, o que se deve principalmente a 

falta de proteção solar adequada, especialmente em edifícios altos comerciais. Ainda, de 

maneira geral, mesmo entre os usuários que estão satisfeitos com o conforto térmico no 
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interior de edifícios altos durante o verão, a maioria dos respondentes utiliza algum 

equipamento para melhorar os níveis de conforto térmico, o que pode influenciar nessa 

percepção. 

Os níveis de conforto térmico durante o inverno no interior de edifícios altos residenciais 

(Tabela 4.47) foram considerados confortáveis ou muito confortáveis pela maioria dos 

respondentes (115 de 133 – 86,5%). Essa percepção se repete entre moradores de diferentes 

pavimentos, não havendo diferenças estatisticamente significativas (K-W, x² = 5,050, sig = 

0,080). Ainda, foram encontradas correlações entre os níveis de conforto térmico durante o 

inverno com os níveis de satisfação com desempenho do edifício (Spearman, c. = 0,184, sig. = 

0,035) e com o pavimento em que o morador reside (Spearman, c. = 0,281, sig = 0,001) entre 

a amostra total de respondentes demonstrando que, quanto maiores os níveis de conforto 

térmico durante o inverno no interior de edifícios altos residenciais, maiores os níveis de 

satisfação com o desempenho em geral do edifício e com o pavimento de residência.  

Tabela 4.47 – Níveis de conforto térmico no inverno em edifícios altos residenciais e comerciais 

Conforto 
térmico 

Edifícios residenciais Edifícios comerciais Amostras totais 
PB PM PA PB PM PA Total R Total C 

MC 2(1,5) 8(6) 9(6,8) 0(0) 1(5,9) 1(3,7) 19(14,3) 2(2,7) 
C 30(22,6) 31(23,3) 35(26,3) 30(96,8) 15(88,2) 22(81,5) 96(72,2) 67(89,3) 

NN 4(3) 1(0,8) 4(3) 1(3,2) 1(5,9) 3(11,1) 9(6,8) 5(6,7) 
D 4(3) 3(2,3) 1(0,8) 0(0) 0(0) 1(3,7) 8(6) 1(1,3) 

MD 0(0) 1(0,8) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0,8) 0(0) 
Total  40(100) 44(100) 49(100) 31(100) 17(100) 27(100) 133(100) 75(100) 

Média dos 
valores 
ordinais 

mvo K-W edifícios residenciais mvo K-W edifícios comerciais mvo M-W 
75,98 63,89 62,47 37,16 36,09 40,17  

102,65 
 

107,78 mvo K-W 
117,25 97,49 95,37 105,85 102,79 113,13 

Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes 
(a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = 
pavimentos altos; R = respondentes de edifícios altos residenciais; C = respondentes de edifícios altos comerciais; MC = 
Muito confortável; C = Confortável; NN = Nem confortável nem desconfortável; MD = Muito desconfortável; mvo K-W= 
médias dos valores ordinais obtidos através do teste Kruskal-Wallis (K-W) entre as amostras individuais onde os valores 
mais baixos correspondem aos maiores níveis de satisfação com o conforto térmico durante o inverno; mvo  M-W= médias 
dos valores ordinais obtidos através do teste Mann-Whitney (M-W) entre as amostras totais onde os valores mais baixos 
correspondem aos maiores níveis de satisfação com o conforto térmico durante o inverno. 

A principal justificativa mencionada para os níveis percebidos de conforto térmico durante o 

inverno no interior dos apartamentos é a orientação solar adequada do apartamento (104 de 

133 – 78,2%). Outro aspecto citado por um percentual expressivo dos respondentes, é a 

distância de outros edifícios do entorno, aumentando a irradiação solar no interior do 

apartamento (36 de 133 – 27,1%) (Tabela 4.48). Além disso, foi encontrada uma relação 

estatisticamente significativa (Tabulação cruzada, Phi) entre moradores de diferentes 

pavimentos e a menção da maior proximidade de outros edifícios, afetando no conforto 

térmico no interior do apartamento durante o inverno (Phi = 0,226, sig. = 0,034) como 
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justificativa para os níveis de conforto térmico percebidos no interior de edifícios altos 

residenciais durante o inverno, citada por 12,5% (5 de 40) dos moradores de pavimentos 

baixos e por nenhum dos moradores dos demais pavimentos (Tabela 4.49).  

Tabela 4.48 – Comparação entre os níveis de conforto térmico do apartamento durante o inverno em edifícios 
altos residenciais e comerciais e as justificativas para essa percepção 

Edifícios altos residenciais 
Justificativas MC C NN D MD Total 

Orientação solar adequada do apartamento 17(12,8) 82(61,7) 5(3,8) 0(0) 0(0) 104(78,2) 
Distância de outros edifícios aumenta a 

irradiação solar no apartamento 
8 

 (6) 
27 

 (20,3) 
1 

(0,8) 
0 

(0) 
0 

(0) 
36 

(27,1) 
Orientação solar inadequada do apartamento 0(0) 1(0,8) 2(1,5) 7(5,3) 1(0,8) 11(8,3) 

Proximidade de outros edifícios causa 
sombreamento no apartamento 

0 
(0) 

4 
(3) 

2 
(1,5) 

1 
(0,8) 

0 
(0) 

7 
(5,3) 

Total 19(14,3) 96(72,2) 9(6,8) 8(6) 1(0,8) 133(100) 
Edifícios altos comerciais 

Justificativas MC C NN D MD Total 
Orientação solar adequada  2(2,7) 50(66,7) 3(4) 0(0) 0(0) 55(73,3) 

Distância de outros edifícios aumenta os níveis 
de calor no interior escritório 

1 
(1,3) 

12 
(16) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

13 
(17,3) 

Proximidade de outros edifícios aumenta os 
níveis de calor no interior do escritório 

0 
(0) 

5 
(6,7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5 
(6,7) 

Total 2(2,7) 67(89,3) 5(6,7) 1(1,3) 0(0) 75(100) 
Notas: MC = Muito confortável; C = Confortável; NN = Nem confortável nem desconfortável; D = Desconfortável; MD = 
Muito desconfortável; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes (a leitura 
dos valores deve ser feita na horizontal entre cada grupo). 

Tabela 4.49 – Justificativas para os níveis de conforto térmico no interior de edifícios altos residenciais e 
comerciais durante o inverno 

Edifícios altos residenciais 
Justificativas para os níveis de conforto 

térmico durante o inverno 
PB 

40(100) 
PM 

44(100) 
PA 

49(100) 
Total 

133(100) sig. Phi 

Orientação solar adequada do apartamento 31(77,5) 34(77,3) 39(79,6) 104(78,2) 0,956 0,026 
Distância de outros edifícios aumenta a 

irradiação solar no apartamento 
10 

(25) 
10 

(22,7) 
16 

(32,7) 
36 

(27,1) 0,527 0,098 

Orientação solar inadequada do apartamento 4(10) 54(9,1) 3(6,1) 11(8,3) 0,781 0,061 
Proximidade de outros edifícios causa 

sombreamento no apartamento 
5 

(12,5) 
0 

(0) 
2 

(4,1) 
7 

(5,3) 0,034 0,226 

Edifícios altos comerciais 
Justificativas para os níveis de conforto 

térmico durante o inverno 
PB 

31(100) 
PM 

17(100) 
PA 

27(100) 
Total 

75(100) Sig. Phi 

Orientação solar adequada  24(77,4) 11(64,7) 20(74,1) 55(73,3) 0,632 0,111 
Distância de outros edifícios aumenta os 

níveis de calor no interior escritório 
2 

(6,5) 
3 

(17,6) 
8 

(29,6) 
13 

(26,5) 0,067 0,269 

Proximidade de outros edifícios aumenta os 
níveis de calor no interior do escritório 

4 
(12,9) 

1 
(5,9) 

0 
(0) 

5 
(6,7) 0,143 0,228 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação ao total das amostras individuais e total (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam 
diferenças significativas entre os grupos. 

Por fim, apesar da maioria dos respondentes perceberem os níveis de conforto térmico no 

interior dos apartamentos durante o inverno como confortável, é expressiva a parcela de 

moradores que utiliza algum equipamento para melhorar o conforto térmico (Tabela 4.50). 
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Apenas 12,8% (17 de 133) dos respondentes não utiliza nenhum equipamento, enquanto 

63,9% (85 de 133) utilizam aparelhos de ar condicionado e 36,8% (49 de 133) utiliza 

aquecedores ou radiadores móveis. Ainda, 23,5% (20 de 133) dos respondentes utiliza ambos 

os aparelhos para melhoras os níveis de conforto térmico no interior do apartamento onde 

reside durante o inverno, sendo a maioria morador dos pavimentos baixos dos edifícios 

avaliados, conforme indica a relação estatisticamente significativa encontrada (Tabulação 

cruzada, Phi = 0,274, sig. = 0,041). 

Tabela 4.50 – Equipamento(s) utilizado(s) para melhorar o conforto térmico em edifícios altos residenciais e 
comerciais no inverno 

Edifícios altos residenciais 

Equipamento(s) utilizado(s) 
PB 

40(100) 
PM 

44(100) 
PA 

49(100) 
Total 

133(100) Sig Phi 

Ar condicionado 27(67,5) 26(59,1) 32(65,3) 85(63,9) 0,702 0,073 
Aquecedores ou radiadores móveis   18(45) 14(31,8) 17(34,7) 49(36,8) 0,423 0,114 

Utiliza ambos 10(37) 2(7,7) 8(25) 20(23,5) 0,274 0,041 
Não utiliza nenhum equipamento 5(12,5) 5(11,4) 7(14,3) 17(12,8) 0,913 0,037 

Edifícios altos comerciais 

Equipamento(s) utilizado(s) 
PB 

31(100) 
PM 

17(100) 
PA 

27(100) 
Total 

75(100) Sig Phi 

Ar condicionado 20(64,5) 10(58,8) 18(66,7) 48(64) 0,867 0,062 
Não utiliza nenhum equipamento 11(35,5) 7(41,2) 7(25,9) 25(33,3) 0,548 0,127 

Aquecedores ou radiadores móveis 0(0) 0(0) 3(11,1) 3(4) 0,062 0,272 
Utiliza ambos  0(0) 0(0) 1(5,6) 1(2,1) 0,427 0,188 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação às amostras individuais (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); os 
valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada. 

As pessoas que trabalham em edifícios altos comerciais também percebem, em sua maioria, 

os níveis de conforto térmico durante o inverno como confortáveis ou muito confortáveis (69 

de 75 – 92%) (Tabela 4.47). A percepção dos níveis de conforto térmico durante o inverno 

como confortáveis ou muito confortáveis tende a se repetir entre respondentes que trabalham 

em pavimentos baixos, médios e altos, sem haver diferenças estatisticamente significativas 

(K-W). Além disso, não foram encontradas correlações nem entre os níveis de satisfação com 

o desempenho do edifício em geral e os níveis de conforto térmico no inverno nem entre os 

níveis de satisfação com o pavimento utilizado e os níveis de conforto térmico no inverno.  

A principal justificativa citada pelos respondentes para os níveis de conforto térmico durante 

o inverno percebidos no interior de edifícios comerciais também é a orientação solar adequada 

do escritório (55 de 75 – 73,3%) (Tabela 4.48). Ainda, não foram encontradas relações 

estatisticamente significativas entre as justificativas citadas para a percepção dos níveis de 

conforto térmico durante o inverno e respondentes que trabalham em diferentes pavimentos 

de edifícios altos comerciais (Tabela 4.49). Ainda, apesar dos níveis de conforto térmico no 
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interior de edifícios altos comerciais durante o inverno ser considerado confortável ou muito 

confortável pela maioria dos respondentes, a maioria dos usuários utiliza algum equipamento 

para melhorar os níveis de conforto térmico no interior do escritório onde trabalha (Tabela 

4.50). Apesar de haver um percentual alto de respondentes que não utiliza equipamentos para 

melhorar o conforto térmico no interior de edifícios comerciais durante o inverno (25 de 75 – 

33,3%), 64% (48 de 75) dos respondentes utiliza aparelhos de ar condicionado e 4% (3 de 75) 

utiliza aquecedores ou radiadores móveis e apenas 2,1% (1 de 75) utiliza ambos os aparelhos. 

Por fim, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa (M-W) entre respondentes 

de edifícios altos residenciais e comerciais e os níveis de conforto térmico no interior dessas 

edificações durante o inverno (Tabela 4.47). Também não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa (K-W) entre usuários de diferentes pavimentos em edifícios 

altos residenciais e comerciais e os níveis de conforto térmico durante o inverno. Portanto, os 

níveis de conforto térmico durante o inverno em Porto Alegre são considerados confortáveis 

tanto em edifícios residenciais quanto em comerciais. Esses dados se repetem entre usuários 

que moram ou trabalham em diferentes pavimentos e estão relacionados principalmente à 

orientação solar adequada dos apartamentos e escritórios. Ainda, apesar dos níveis 

satisfatórios percebidos de conforto térmico durante o inverno, a maioria dos respondentes 

utiliza algum equipamento para melhorar o desempenho térmico, tanto em edifícios 

residenciais quanto comerciais, o que também pode influenciar na percepção dos usuários. 

4.2.2.9 Avaliação da ventilação natural em edifícios altos residenciais e comerciais 

Em geral, os moradores de edifícios altos residenciais estão satisfeitos ou muito satisfeitos 

com a ventilação natural no interior de seus apartamentos (118 de 133 – 88,7%) (Tabela 

4.51). Ainda, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa (K-W) entre os níveis 

de satisfação percebidos por moradores de diferentes pavimentos no tocante a ventilação 

natural, que também estão, em geral, satisfeitos ou muito satisfeitos. Foi encontrada, ainda, 

uma correlação entre os níveis de satisfação com o desempenho do edifício e a ventilação 

natural no interior do apartamento entre moradores dos pavimentos médios (Spearman, c. = 

0,304, sig. = 0,045), indicando que, para esses moradores, quanto maiores os níveis de 

satisfação com a ventilação natural do apartamento, maiores os níveis de satisfação com o 

desempenho do edifício. Além disso, existem correlações entre os níveis de satisfação com o 

pavimento em que o usuário reside e a ventilação natural no interior do apartamento entre o 

total de respondentes (Spearman, c. = 0,237, sig. = 0,006), moradores dos pavimentos baixos 
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(Spearman, c. = 0,506, sig. = 0,001) e médios (Spearman, c. = 0,410, sig. = 0,006),indicando 

que, para esses usuários, quanto maiores os níveis de satisfação com a ventilação natural do 

apartamento, maiores os níveis de satisfação com o pavimento de residência.  

Tabela 4.51 – Níveis de ventilação natural no interior de edifícios altos residenciais e comerciais 

Níveis de 
Satisfação 

Edifícios residenciais Edifícios comerciais Amostras totais 
PB PM PA PB PM PA Total R Total C 

MS 12(30) 12(27,3) 15(30,6) 1(3,2) 1(5,9) 4(14,8) 39(29,3) 6(8) 
Satisfatória 24(60) 29(65,9) 26(53,1) 7(22,6) 4(23,5) 13(48,1) 79(59,4) 24(32) 

NN 1(2,5) 1(2,3) 2(4,1) 13(41,9) 7(41,2) 6(22,2) 4(3) 26(34,7) 
I 2(5) 1(2,3) 5(10,2) 6(19,4) 4(23,5) 4(14,8) 8(6) 14(18,7) 

MI 1(2,5) 1(2,3) 1(2) 4(12,9) 1(5,9) 0(0) 3(2,3) 5(6,7) 
Total  40(100) 44(100) 49(100) 31(100) 17(100) 27(100) 133(100) 75(100) 

Média de 
valores 
ordinais 

mvo M-W edifícios residenciais mvo M-W edifícios comerciais mvo M-W 
66,04 66,14 68,56 44,24 41,71 28,50  

82,05 
 

144,31 mvo K-W 
80,79 86,64 78,97 159,68 154,50 120,24 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; R = respondentes de edifícios altos 
residenciais; C = respondentes de edifícios altos comerciais; MS = Muito satisfatória; NN = Nem satisfatória nem 
insatisfatória; MI = Muito insatisfatória; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às amostras 
individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); mvo K-W = médias 
dos valores ordinais obtidos através do teste Kruskal-Wallis (K-W) entre as amostras individuais onde os valores mais baixos 
correspondem aos maiores níveis de satisfação com a ventilação natural no interior de edifícios; mvo M-W = médias dos 
valores ordinais obtidos através do teste Mann-Whitney (M-W) entre as amostras totais onde os valores mais baixos 
correspondem aos maiores níveis de satisfação com a ventilação natural no interior de edifícios; os valores destacados 
apresentam diferenças significativas entre os grupos. 

Tabela 4.52 – Comparação entre os níveis de satisfação com a ventilação natural no interior de edifícios altos 
residenciais e comerciais e as justificativas para essa percepção 

Edifícios residenciais 
Justificativas MS S NN I MI Total 

Impacto dos ventos não dificulta /impedem 
a abertura das janelas 

25 
(18,8) 

68 
(51,1) 

1 
(0,8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

94 
(70,7) 

Não é necessário o uso de sistemas de 
climatização artificial 

12 
(9) 

6 
(4,5) 

0 
(0) 

1 
(0,8) 

0 
(0) 

19 
(14,3) 

Impacto dos ventos dificulta / impedem a 
abertura das janelas 

4 
(3) 

7 
(5,3) 

2 
(1,5) 

6 
(4,5) 

2 
(1,5) 

21 
(15,8) 

Ventilação cruzada no interior do 
apartamento 

6 
(4,5) 

5 
(3,8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

11 
(8,3) 

É necessário o uso de sistemas de 
climatização artificial 

1 
(0,8) 

2 
(1,5) 

3 
(2,3) 

3 
(2,3) 

2 
(1,5) 

11 
(8,3) 

Total 39(29,3) 79(59,4) 4(3) 8(6) 3(2,3) 133(100) 
Edifícios comerciais 

Justificativas MS S NN I MI Total 
É necessário o uso de climatização artificial 1(1,3) 7(9,3) 22(29,3) 13(17,3) 5(6,7) 48(64) 
Impacto dos ventos não dificulta/ impede a 

abertura de janelas 
6 

(8) 
19 

(25,3) 
13 

(17,3) 
2 

(2,7) 
1 

(1,3) 
41 

(54,7) 
Abertura das janelas é inviável devido ao 

barulho vindo da rua 
0 

(0) 
0 

(0) 
7 

(9,3) 
7 

(9,3) 
3 

(4) 
17 

(22,7) 
Impacto dos ventos dificulta /impede a 

abertura de janelas 
0 

(0) 
1 

(1,3) 
0 

(0) 
7 

(9,3) 
3 

(4) 
11 

(14,7) 
Total 6(8) 24(32) 26(34,7) 14(18,7) 5(6,7) 75(100) 

Notas: MS = Muito satisfatória; S = Satisfatório; NN = Nem satisfatória nem insatisfatória; I = Insatisfatória; MI = Muito 
insatisfatória; Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes (a leitura dos 
valores deve ser feita na horizontal entre cada grupo). 
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A principal justificativa para esses níveis de satisfação é o impacto dos ventos não dificultar 

ou impedir a abertura das janelas do apartamento (94 de 133 – 70,7%) (Tabela 4.52). Ainda, 

foram encontradas relações estatisticamente significativas (Tabulação cruzada, Phi) entre 

moradores de diferentes pavimentos e a menção das seguintes justificativas para os níveis de 

satisfação com a ventilação natural em edifícios altos residenciais: o impacto dos ventos não 

dificulta ou impede a abertura de janelas (Phi = 0,265, sig. = 0,009), mencionado por 82,5% 

(33 de 40) dos moradores de pavimentos baixos e apenas 55,1% (27 de 49) dos moradores de 

pavimentos altos; o impacto dos ventos dificulta ou impede a abertura das janelas (Phi = 

0,325, sig. = 0,001), citada por 30,6% (15 de 49) dos moradores dos pavimentos altos e 

apenas 2,5% (1 de 40) dos moradores dos pavimentos baixos (Tabela 4.53). 

Tabela 4.53  – Justificativas para os níveis de satisfação com a ventilação natural em edifícios altos residenciais 
e comerciais 

  Edifícios residenciais 
Justificativas para os níveis de satisfação com 

a ventilação natural 
PB 

40(100) 
PM 

44(100) 
PA 

49(100) 
Total 

133(100) Sig Phi 

Impacto dos ventos não dificulta /impede a 
abertura das janelas 

33 
(82,5) 

34 
(77,3) 

27 
(55,1) 

94 
(70,7) 0,009 0,265 

Não é necessário o uso de sistemas de 
climatização artificial 

5 
(12,5) 

5 
(11,4) 

9 
(18,4) 

19 
(14,3) 0,583 0,090 

Impacto dos ventos dificulta / impede a abertura 
das janelas 

1 
(2,5) 

5 
(11,4) 

15 
(30,6) 

21 
(15,8) 0,001 0,325 

Ventilação cruzada no interior do apartamento 4(10) 6(13,6) 1(2,0) 11(8,3) 0,379 0,284 
É necessário o uso de sistemas de climatização 

artificial 
4 

(10) 
2 

(4,5) 
5 

(10,2) 
11 

(8,3) 0,548 0,095 

Edifício comercial 
Justificativas para os níveis de satisfação com 

a ventilação natural 
PB 

31(100) 
PM 

17(100) 
PA 

27(100) 
Total 

75(100) Sig Phi 

É necessário o uso de climatização artificial 23(30,7) 12(16) 13(17,3) 48(64) 0,097 0,249 
Impacto dos ventos não dificulta/ impede a 

abertura de janelas 
16 

(21,3) 
8 

(10,7) 
17 

(22,7) 
41 

(54,7) 0,532 0,130 

Abertura das janelas é inviável devido ao 
barulho vindo da rua 

11 
(35,5) 

5 
(29,4) 

1 
(3,7) 

17 
(22,7) 0,055 0,616 

Impacto dos ventos dificulta /impede a abertura 
de janelas 

5 
(6,7) 

3 
(4) 

3 
(4) 

11 
(14,7) 0,800 0,077 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação ao total das amostras individuais e total (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam 
diferenças significativas entre os grupos. 

A ventilação natural no interior de edifícios altos comerciais também é considerada, de 

maneira geral, satisfatória ou muito satisfatória (30 de 75 – 40%) (Tabela 4.51). Entretanto, 

parcela expressiva dos respondentes, considera os níveis de ventilação no interior do 

apartamento satisfatória ou muito satisfatória (19 de 75 – 25,4%). Foi encontrada, ainda, uma 

diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 8,889, sig = 0,012) entre respondentes que 

trabalham em diferentes pavimentos de edifícios altos comerciais e os níveis de satisfação 

com a ventilação natural no interior do escritório, demonstrando que pessoas que trabalham 
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nos pavimentos altos estão mais satisfeitas e as mais insatisfeitas com a ventilação natural no 

interior do escritório são as que trabalham nos pavimentos baixos.  

Além disso, foi encontrada uma correlação entre os níveis de satisfação com o desempenho do 

edifício e a ventilação natural no interior do escritório entre o total de respondentes 

(Spearman, c. = 0,369, sig. = 0,001) e pessoas que trabalham nos pavimentos médios 

(Spearman, c. = 0,716, sig. = 0,001). Dados esses que indicam que, para esses respondentes, 

quanto maiores os níveis de satisfação com a ventilação natural no interior do escritório, 

maiores os níveis de satisfação com o desempenho do edifício em geral. Além disso, foram 

encontradas correlações entre os níveis de satisfação com o pavimento em que o respondente 

trabalha e os níveis de satisfação com a ventilação natural no tocante ao total de respondentes 

(Spearman, c. = 0,491, sig. = 0,000) e entre pessoas que trabalham nos pavimentos médios 

(Spearman, c. = 0,848, sig. = 0,000). Esses resultados indicam que, para esses usuários, 

quanto maiores os níveis de satisfação com a ventilação natural no interior do escritório, 

maiores os níveis de satisfação com o pavimento utilizado.  

O principal motivo relacionado aos níveis de satisfação com a ventilação natural no interior 

de edifícios altos comerciais segundo a percepção dos respondentes é a necessidade do uso de 

climatização artificial no interior dos escritórios (48 de 75 – 64%) (Tabela 4.52). Ainda, a 

dificuldade de abrir as janelas devido ao barulho vindo da rua é mencionada por uma parcela 

de 20 a 50% dos respondentes (18 de 75 – 24%). Esses aspectos são citados principalmente 

por pessoas que trabalham nos pavimentos baixos dos edifícios avaliados. Por outro lado, o 

fato de o impacto dos ventos não dificultar ou impedir a abertura de janelas (41 de 75 – 

54,7%) também é mencionado por parcela expressiva dos respondentes.  Por fim, não foram 

encontradas relações estatisticamente significativas (Tabulação cruzada, Phi) entre 

respondentes que trabalham em pavimentos baixos, médios e altos e a menção das 

justificativas para os níveis de satisfação com a ventilação natural no interior do 

escritório(Tabela 4.53). Esses resultados revelam que as justificativas mencionadas por 

pessoas que trabalham em diferentes pavimentos se repetem entre a amostra geral de 

respondentes. 

Sendo assim, constata-se que, em geral, usuários de edifícios altos residenciais e comerciais 

estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a ventilação natural no interior do apartamento ou 

escritório. Os principais motivos que justificam essa percepção estão relacionados a não haver 

dificuldade ou impossibilidade de abrir janelas. Todavia, foi encontrada ainda, uma diferença 

estatisticamente significativa (M-W, x² = 2002,000, sig. = 0,000) no tocante aos níveis de 
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satisfação com a ventilação natural no interior entre usuários de edifícios altos residenciais e 

comerciais (Tabela 4.51), indicando que moradores de edifícios residenciais estão mais 

satisfeitos e pessoas que trabalham em edifícios comerciais mais insatisfeitas com a 

ventilação natural no interior dessas edificações. Esses dados se justificam devido ao número 

de usuários de edifícios comerciais que destacam a necessidade de utilizar sistemas de 

climatização artificial no interior da edificação.  

Ainda, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 68,839, sig = 

0,000) entre usuários de diferentes pavimentos de edifícios altos residenciais e comerciais, 

demonstrando que moradores dos pavimentos altos estão mais satisfeitos com a ventilação 

natural no interior do apartamento, apesar de uma parcela expressiva desses respondentes (15 

de 49 - 30,6%) citar a dificuldade ou impossibilidade de abrir as janelas (Tabela 4.51).  Por 

fim, constata-se que pessoas que trabalham nos pavimentos baixos mais insatisfeitos com a 

ventilação natural no interior do escritório devido, principalmente, a necessidade de usar 

climatização artificial devido a impossibilidade de abrir as janelas uma vez que se está mais 

próximo dos barulhos vindos da rua.  

4.2.2.10 Avaliação da iluminação natural em edifícios altos residenciais e comerciais 

Em edifícios residenciais, os moradores da amostra total de respondentes em sua maioria 

acham a iluminação natural muito satisfatória ou satisfatória (120 de 133 – 90,2%) (Tabela 

4.54). Ainda, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 7,129, 

sig = 0,028) entre os níveis de satisfação com a iluminação natural no interior de edifícios 

altos residenciais e respondentes que moram em pavimentos baixos, médios e altos. Dessa 

forma, constata-se que os moradores dos pavimentos médios são os mais satisfeitos e os 

moradores dos pavimentos baixos os mais insatisfeitos com a iluminação natural no interior 

do apartamento.  

Além disso, foram encontradas correlações entre os níveis de satisfação com o desempenho 

do edifício em geral e os níveis de iluminação interior do apartamento entre a amostra total de 

respondentes (Spearman, c. = 0,254, sig.= 0,003) e moradores dos pavimentos médios 

(Spearman, c. = 0,318, sig. = 0,035). Dados esses que indicam que, para esses respondentes, 

quanto maiores os níveis de satisfação com a iluminação natural do apartamento, maiores os 

níveis de satisfação com o desempenho em geral do edifício. Ainda, existem correlações entre 

os níveis de satisfação com o pavimento em que o morador reside e os níveis de iluminação 

natural no interior do apartamento também entre a amostra total de respondentes (Spearman, 
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c. = 0,284, sig. = 0,001) e moradores dos pavimentos médios (Spearman, c. = 0,471, sig. = 

0,001). Sendo assim, quanto maiores os níveis de satisfação com a iluminação natural no 

interior do apartamento, maiores os níveis de satisfação com o pavimento de residência. 

Tabela 4.54 – Níveis de satisfação com a iluminação natural em edifícios altos residenciais e comerciais 

Níveis de 
iluminação 

Edifícios residenciais Edifícios comerciais Amostras totais 
PB PM PA PB PM PA Total R Total C 

MS 11(27,5) 18(40,9) 15(30,6) 1(3,2) 1(5,9) 8(29,6) 44(33,1) 10(13,3) 
S 18(45) 25(56,8) 33(67,3) 25(80,6) 13(76,5) 18(66,7) 76(57,1) 56(74,7) 

NN 1(2,5) 0(0) 1(2) 1(3,2) 2(11,8) 1(3,7) 2(1,5) 4(5,3) 
I 8(20) 1(2,3) 0(0) 4(12,9) 1(5,9) 0(0) 9(6,8) 5(6,7) 

MI 2(5) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(1,5) 0(0) 
Total  40(100) 44(100) 49(100) 31(100) 17(100) 27(100) 133(100) 75(100) 

Média dos 
valores 
ordinais 

mvo K-W edifícios residenciais mvo K-W edifícios comerciais mvo M-W 
78,38 58,97 64,93 42,85 42,12 29,83  

95,56 
 

120,35 mvo K-W 
104,46 86,74 96,21 133,47 131,41 98,33 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; R = respondentes de edifícios altos 
residenciais; C = respondentes de edifícios altos comerciais; MC = Muito confortável; C = Confortável; NN = Nem 
confortável nem desconfortável; MD = Muito desconfortável; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); 
mvo K-W = médias dos valores ordinais obtidos através do teste Kruskal-Wallis (K-W) entre as amostras individuais onde os 
valores mais baixos correspondem aos maiores níveis de satisfação com a iluminação natural; mvo M-W = médias dos 
valores ordinais obtidos através do teste Mann-Whitney (M-W) entre as amostras totais onde os valores mais baixos 
correspondem aos maiores níveis de satisfação com a iluminação natural; os valores destacados apresentam diferenças 
significativas entre os grupos. 

Tabela 4.55 – Comparação entre os níveis de satisfação com a iluminação natural no interior de edifícios altos 
residenciais e comerciais e as justificativas para essa percepção 

Edifícios altos residenciais 
Justificativas MS S NN I MI Total 

Distância de outros edifícios do entorno não 
impede a iluminação natural  

43 
(32,3) 

67 
(50,4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

110 
(82,7) 

Não há necessidade de acender luzes durante o dia 22(16,5) 21(15,8) 0(0) 0(0) 0(0) 43(32,3) 
Proximidade de outros edifícios do entorno 

impede a iluminação natural 
0 

(0) 
0 

(0) 
1 

(0,8) 
9 

(6,8) 
2 

(1,5) 
12 
(9) 

Necessidade de acender luzes durante o dia  0(0) 4(3) 1(0,8) 2(1,5) 2(1,5) 9(6,8) 
Total 44(33,1) 76(57,1) 2(1,5) 9(6,8) 2(1,5) 133(100) 

Edifícios altos comerciais 
Justificativas MS S NN I MI Total 

Distância de outros edifícios do entorno não 
impede a iluminação natural  

9 
(12) 

52 
(69,3) 

3 
(4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

64 
(85,3) 

Não é necessário acender luzes durante o dia 5(6,7) 6(8) 1(1,3) 0(0) 0(0) 12(16) 
É necessário acender luzes durante o dia  0(0) 3(4) 1(1,3) 5(6,7) 0(0) 9(12) 

Proximidade de outros edifícios do entorno 
impede a iluminação natural 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5 
(6,7) 

0 
(0) 

5 
(6,7) 

Total 10(13,3) 57(74,7) 4(5,3) 5(6,7) 0(0) 75(100) 
Notas: MS = Muito satisfatória; C = Satisfatório; NN = Nem satisfatória nem insatisfatória; I = Insatisfatória; MI = Muito 
insatisfatória; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de 
respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na horizontal entre cada grupo). 

A principal justificativa mencionada para os níveis de satisfação com a iluminação natural no 

interior de edifícios altos residenciais percebidos pelos respondentes está relacionada à 

distância de outros edifícios, não impedindo a iluminação natural no interior do apartamento 

(110 de 133 – 82,7%) (Tabela 4.55). Ainda, parcela expressiva dos respondentes menciona o 
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fato de não haver necessidade de acender luzes no interior do apartamento durante o dia (43 

de 133 – 32,3%). Por outro lado, apenas 9% (12 de 133) dos respondentes menciona a 

proximidade de outros edifícios, impedindo a iluminação natural do apartamento e somente 

6,8% (9 de 133) cita a necessidade de acender luzes no interior do apartamento durante o dia.  

Tabela 4.56  – Justificativas para os níveis de satisfação com a iluminação natural no interior de edifícios altos 
residenciais e comerciais 

Edifícios altos residenciais 
Justificativas para os níveis de satisfação com a 

iluminação natural 
PB 

40(100) 
PM 

44(100) 
PA 

49(100) 
Total 

133(100) sig. Phi 

Distância de outros edifícios do entorno não 
impede a iluminação natural  

27 
(67,5) 

40 
 (90,9) 

43 
(87,8) 

110 
(82,7) 0,009 0,266 

Não há necessidade de acender luzes durante o dia  9(22,5) 13(30) 21(43) 43(32,3) 0,111 0,182 
Proximidade de outros edifícios do entorno impede 

a iluminação natural 
11 

(27,5) 
1 

(2,3) 
0 

(0) 
12 
(9) 0,000 0,424 

Necessidade de acender luzes durante o dia  5(12,5) 0(0) 4(8,2) 9(6,8) 0,066 0,202 
Edifícios altos comerciais 

Justificativas para os níveis de satisfação com a 
iluminação natural 

PB 
31(100) 

PM 
17(100) 

PA 
27(100) 

Total 
75(100) sig. Phi 

Distância de outros edifícios do entorno não 
impede a iluminação natural  

27 
(87,1) 

16 
(94,1) 

21 
(77,8) 

64 
(85,6) 0,308 0,177 

Não é necessário acender luzes durante o dia 1(3,2) 1(5,9) 10(37) 12(16) 0,001 0,431 
É necessário acender luzes durante o dia  4(12,9) 2(11,8) 3(11,1) 9(12) 0,978 0,025 

Proximidade de outros edifícios do entorno impede 
a iluminação natural 

4 
(12,9) 

1 
(5,9) 

0 
(0) 

5 
(6,7) 0,143 0,228 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam 
diferenças significativas entre os grupos. 

Foram encontradas também relações estatisticamente significativas (Tabulação cruzada, Phi) 

entre respondentes residentes de diferentes pavimentos de edifícios altos residenciais e a 

menção das seguintes justificativas para os níveis de satisfação com a iluminação natural no 

interior do apartamento (Tabela 4.56): a distância de outros edifícios do entorno, não 

impedindo a iluminação natural do apartamento (Phi = 0,266, sig. = 0,009), mencionada por 

cerca de 90% dos moradores de pavimentos médios e altos e apenas 67,5% (27 de 40) dos 

moradores de pavimentos baixos; a proximidade de outros edifícios do entorno, impedindo a 

iluminação natural do apartamento (Phi = 0,424, sig. = 0,000), citada por 27,5% (11 de 40) 

dos moradores de pavimentos baixos e por menos de 5% dos demais respondentes. Logo, 

constata-se que a maior insatisfação dos moradores dos pavimentos baixos com a iluminação 

natural do apartamento está relacionada à maior proximidade de outros edifícios do entorno. 

Pessoas que trabalham em edifícios altos comerciais também estão em geral muito satisfeitas 

ou satisfeitas com a iluminação natural no interior do escritório (67 de 75 – 88%) (Tabela 

4.54). Ainda, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (K-W, x² = 10,217, 

sig = 0,006) entre respondentes que trabalham em pavimentos baixos, médios e altos e os 



CAPÍTULO 4: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS                         156 

 

 

níveis de satisfação com a iluminação natural no interior de edifícios altos comerciais. 

Constata-se, dessa forma, que pessoas que trabalham nos pavimentos altos são as mais 

satisfeitas e as que trabalham nos pavimentos baixos as mais insatisfeitas com a iluminação 

natural no interior de escritórios em edifícios altos comerciais. 

Além disso, foi encontrada uma correlação entre os níveis de satisfação com o desempenho do 

edifício e os níveis de iluminação natural no interior do escritório entre pessoas que trabalham 

nos pavimentos baixos (Spearman, c. = -0,556, sig. = 0,001). Sendo assim, para esses 

respondentes, quanto maiores os níveis de satisfação com a iluminação natural do escritório, 

maiores os níveis de satisfação com o desempenho do edifício. Foram encontradas correlações 

também entre os níveis de satisfação com o pavimento em que a pessoa trabalha e os níveis de 

satisfação com a iluminação natural em edifícios altos comerciais entre os respondentes que 

trabalham nos pavimentos baixos (Spearman, c. = -0,508, sig. = 0,004) e nos pavimentos altos 

(c. = 0,414, sig. = 0,032). Dessa forma, para esses usuários, quanto maiores os níveis de 

satisfação com a iluminação natural no interior de edifícios altos comerciais, maiores os 

níveis de satisfação com o pavimento onde o usuário trabalha.  

A principal justificativa mencionada para a percepção desses níveis de satisfação com a 

iluminação natural em edifícios altos comerciais está relacionada à maior distância de outros 

edifícios do entorno, não impedindo a iluminação natural do interior dos escritórios (64 de 75 

– 85,3%) (Tabela 4.55). Ainda, a maior proximidade de edifícios do entorno, impedindo a 

iluminação natural do interior dos escritórios é citada apenas por 6,7% (5 de 75) das pessoas 

que trabalham em edifícios altos comerciais. Foi encontrada, ainda, uma relação 

estatisticamente significativa (Tabulação cruzada, Phi) entre respondentes que trabalham em 

diferentes pavimentos e a menção de não haver necessidade de acender luzes durante o dia no 

escritório (Phi = 0,431, sig. = 0,001) como justificativa para os níveis de satisfação com a 

iluminação natural no interior de edifícios altos comerciais (Tabela 4.56). Esses dados 

indicam que, esse aspecto é mencionado por 37% (10 de 27) das pessoas que trabalham em 

pavimentos altos e apenas cerca de 5% dos demais respondentes.  

Por fim, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (M-W, x²= 3798,500, sig 

= 0,001) entre os respondentes de edifícios altos residenciais e comerciais (Tabela 4.54). 

Constata-se, dessa forma, que os moradores de edifícios altos residenciais são os mais 

satisfeitos e as pessoas que trabalham em edifícios altos comerciais as mais insatisfeitas com 

os níveis de iluminação natural no interior dessas edificações. Foram encontradas diferenças 
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estatisticamente significativas também (K-W, x² = 22,099, sig = 0,001) entre as percepções de 

usuários de diferentes pavimentos de edifícios altos residenciais e comerciais.  

Sendo assim, os moradores de pavimentos médios em edifícios altos residenciais são as mais 

satisfeitas e as pessoas que trabalham em pavimentos baixos de edifícios altos comerciais as 

mais insatisfeitas com os níveis de iluminação natural no interior dessas edificações. Conclui-

se, portanto, que os níveis de satisfação com a iluminação natural no interior de edifícios altos 

residenciais e comerciais tendem a ser considerados satisfatórios pela maioria dos 

respondentes. Entretanto, é expressivo o número de usuários que moram ou trabalham em 

pavimentos baixos que estão insatisfeitos com a iluminação natural no interior de edifícios 

altos, devido principalmente à proximidade de outros edifícios do entorno. Esses dados 

também estão relacionados ao fato dos edifícios avaliados terem sido construídos segundo o 

que indicam as legislações vigentes e em áreas com maiores concentrações de edifícios altos.  

4.3 AVALIAÇÃO DAS RELAÇÕES DOS EDIFÍCIOS ALTOS COM O ESPAÇO 

URBANO 

Neste item são avaliados os resultados referentes ao Objetivo 2: analisar a relação entre as 

características físico-espaciais de edifícios altos e os impactos causados na qualidade do 

contexto urbano onde se inserem segundo a percepção de usuários desses edifícios.  

4.3.1 Avaliação das relações entre a altura dos edifícios e a largura das vias e demais 

espaços urbanos adjacentes 

A maioria dos respondentes de edifícios altos residenciais considera alto ou muito alto (85 de 

133 – 63,9%) o edifício onde mora ou trabalha (38 de 75 – 50,7%) (Tabela 4.57). Entretanto, 

foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 58,034, sig. = 0,000) 

entre moradores de edifícios altos e a percepção em relação à altura do edifício, indicando que 

respondentes de edifícios de 10 pavimentos são os que mais identificam o edifício onde 

moram como baixo, enquanto respondentes de edifícios de 18 pavimentos são os que mais 

identificam o edifício onde moram como alto ou muito alto. Também foi encontrada uma 

diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 34,069, sig. = 0,000) entre a percepção de 

respondentes que trabalham em edifícios, indicando que pessoas que trabalham em edifícios 

de 10 pavimentos são as que mais percebem seu edifício como baixo e pessoas que trabalham 

em edifícios de 18 pavimentos são as que mais os percebem como altos.  
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Tabela 4.57  – Percepção dos respondentes em relação à altura de edifícios altos residenciais e comerciais 

 Edifícios residenciais Edifícios comerciais Amostras totais 
10 pav. 14 pav. 18 pav. 10 pav. 14 pav. 18 pav. Total R Total C 

MA 1(2) 7(15,9) 12(30) 0(0) 5(21,7) 9(33,3) 20(15) 14(18,7) 
Alto 10(20,4) 28(63,6) 27(67,5) 2(8) 6(26,1) 16(59,3) 65(48,9) 24(32) 
NN 31(63,3) 9(20,5) 1(2,5) 18(72) 11(47,8) 2(7,4) 41(30,8) 31(41,3) 

Baixo 7(14,3) 0(0) 0(0) 5(20) 1(4,3) 0(0) 7(5,3) 6(8) 
MB 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

Total 49(100) 44(100) 40(100) 25(100) 23(100) 27(100) 133(100) 75(100) 

Média dos 
valores 
ordinais 

mvo K-W edifícios residenciais mvo K-W edifícios residenciais mvo M-W 
96,66 57,08 41,58 55,50 37,52 22,20  

101,04 
 

110,63 mvo K-W 
146,24 85,68 62,56 161,56 109,48 64,46 

Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; R = respondentes de edifícios altos residenciais; C = 
respondentes de edifícios altos comerciais; MA = Muito alto; NN = Nem alto nem baixo; MB = Muito baixo; os valores entre 
parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes das amostras residenciais e comerciais; mvo K-W 
= médias dos valores ordinais obtidos através do teste Kruskal Wallis (K-W) entre as amostras individuais onde os valores 
mais baixos correspondem a maior percepção do edifício como alto; mvo M-W = médias dos valores ordinais obtidos através 
do teste Mann-Whitney (M-W) entre as amostras totais onde os valores mais baixos correspondem a maior percepção do 
edifício como alto; os valores destacados apresentam diferenças significativas entre os grupos. 

Considerando a relação entre a altura dos edifícios avaliados (10, 14 e 18 pavimentos) e a 

largura das vias e contextos urbanos adjacentes (12,50 metros a 22,50 metros em áreas com 

edifícios de 10 e 14 pavimentos e 30 metros em áreas com edifícios de 18 pavimentos), a 

maioria dos respondentes de edifícios altos residenciais considera agradáveis ou muito 

agradáveis (102 de 133 – 76,7%) a rua e os espaços públicos em frente ao seu edifício (Tabela 

4.58). Esses resultados se repetem entre moradores de edifícios altos de diferentes alturas, não 

sendo encontrada diferença estatisticamente significativa entre as amostras (K-W).  

Tabela 4.58 – Percepção dos respondentes a respeito da relação entre a altura dos edifícios residenciais e 
comerciais e a largura das vias e espaços urbanos adjacentes 

 Edifícios residenciais Edifícios comerciais Amostras totais 
10 pav. 14 pav. 18 pav. 10 pav. 14 pav. 18 pav. Total R Total C 

MA 10(20,4) 4(9,1) 3(7,5) 1(4) 1(4,3) 2(7,4) 17(12,8) 4(5,3) 
Agradáveis 31(63,3) 26(59,1) 28(70) 24(96) 17(73,9) 10(37) 85(63,9) 51(68) 

NN 7(14,3) 12(27,3) 8(20) 0(0) 5(21,7) 11(40,7) 27(20,3) 16(21,3) 
D 1(2) 2(4,5) 1(2,5) 0(0) 0(0) 4(14,8) 4(3) 4(5,3) 

MD 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
Total 49(100) 44(100) 40(100) 25(100) 23(100) 27(100) 133(100) 75(100) 

 

Média dos 
valores 
ordinais 

mvo K-W edifícios residenciais mvo K-W edifícios comerciais mvo M-W 
59,05 73,89 69,16 28,90 36,09 48,06  

101,09 
 

110,54 mvo K-W 
88,61 112,00 104,39 86,36 105,54 137,19 

Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; R = respondentes de edifícios altos residenciais; C = 
respondentes de edifícios altos comerciais; MA = Muito alto; NN = Nem alto nem baixo; MB = Muito baixo; os valores entre 
parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes das amostras residenciais e comerciais; mvo K-W 
= médias dos valores ordinais obtidos através do teste Kruskal Wallis (K-W) entre as amostras individuais onde os valores 
mais baixos correspondem a melhores percepções da relação entre a altura dos edifícios e a largura das vias e espaços 
urbanos adjacentes; mvo K-W = médias dos valores ordinais obtidos através do teste Mann-Whitney (M-W) entre as 
amostras totais onde os valores mais baixos correspondem as melhores percepções da relação entre a altura dos edifícios e a 
largura das vias e espaços urbanos adjacentes; os valores destacados apresentam diferenças significativas entre os 
grupos. 
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As principais razões relacionadas à percepção dos respondentes da relação entre a altura dos 

edifícios e a largura das vias e espaços urbanos adjacentes ao edifício onde moram são 

(Tabela 4.59): a facilidade de visualizar o edifício ou condomínio por inteiro (102 de 133 – 

76,7%) e a largura da rua adequada em relação à altura do edifício ou condomínio (82 de 133 

– 61,7%). Outro aspecto citado por um percentual significativo dos respondentes são a 

distância adequada do edifício ou condomínio de outros edifícios da rua (60 de 133 – 45,1%). 

Entretanto, a proximidade do edifício ou condomínio de outros edifícios da rua (27 de 133 – 

20,3%) também é citada por um percentual expressivo dos respondentes. 

Tabela 4.59 – Principal (is) razão (ões) citadas para a percepção da relação entre a altura dos edifícios 
residenciais e a largura das vias e espaços urbanos adjacentes 

Principais razões citadas  
10 pav. 
49(100) 

14 pav. 
44(100) 

18 pav. 
40(100) 

Total 
133(100) sig. Phi 

Facilidade de visualizar o edifício/ condomínio 
por inteiro 

41 
(83,7) 

30 
(68,2) 

31 
(77,5) 

102 
(76,7) 0,209 0,153 

Largura da rua adequada em relação à altura do 
edifício/condomínio 

26 
(53,1) 

25 
(36,8) 

31 
(77,5) 

82 
(61,7) 0,045 0,216 

Distância adequada do edifício/condomínio a 
outros da rua 

28 
(57,1) 

14 
(31,8) 

18 
(45) 

60 
(45,1) 0,050 0,212 

Edifício/condomínio é muito próximo dos outros 
edifícios da rua 

4 
(8,2) 

16 
(36,4) 

7 
(17,5) 

27 
(20,3) 0,003 0,296 

Largura da rua é pequena em relação à altura do 
edifício/condomínio 

2 
(4,1) 

12 
(27,3) 

2 
(5) 

16 
(12) 0,001 0,330 

Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre os 
motivos citados por cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados 
apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

Os respondentes que moram em edifícios de 18 pavimentos em geral são os que mais 

mencionam a largura da rua adequada (30 metros) em relação à altura do edifício ou 

condomínio (52 metros). Os que moram em edifícios de 10 pavimentos, por sua vez, são os 

que mais citam a distância adequada do edifício ou condomínio de outros edifícios da rua, o 

que está relacionado aos recuos permitidos pelo Plano Diretor, inferiores a 18% da altura em 

edificações de até 27 metros (10 pavimentos). Por outro lado, moradores de edifícios de 14 

pavimentos (52 metros de altura) são os que mais destacam a proximidade do edifício ou 

condomínio de outros edifícios da rua (o que, segundo o PDDUA, equivale a 20% da altura 

do edifício) e a largura pequena da rua em relação à altura do edifício ou condomínio, que 

varia de 12,50 metros a 22,50 metros. Logo, os respondentes que moram em edifícios de 14 

pavimentos são os que mais mencionam uma relação desproporcional entre a altura do 

edifício e a largura das vias e demais espaços urbanos adjacentes (Tabela 4.59 e 4.60). 
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Tabela 4.60 – Síntese das relações estatisticamente significativas entre moradores de edifícios altos de diferentes 
alturas e as razões para a percepção da relação entre a altura dos edifícios e a largura das vias 

Razões para a percepção das relações entre 
altura dos edifícios e largura das vias 

Edifícios de 10 
pavimentos 

Edifícios de 14 
pavimentos 

Edifícios de 18 
pavimentos 

Largura da rua adequada em relação à altura do 
edifício/condomínio de 50 a < 80% de 20 a < 50% de 50 a < 80% 

Distância adequada do edifício/condomínio a 
outros da rua de 50 a < 80% de 20 a < 50% de 20 a < 50% 

Edifício/condomínio é muito próximo dos outros 
edifícios da rua Menos de 20% de 20 a < 50% Menos de 20% 

Largura da rua é pequena em relação à altura do 
edifício/condomínio Menos de 20% de 20 a < 50% Menos de 20% 

Notas: Menos de 20% = aspectos muito pouco mencionados; de 20 a < 50% = aspectos pouco mencionados; de 50 a < 80% = 
aspectos mencionados por parcela expressiva dos respondentes; de 80 a 100% = aspectos mencionados por parcela muito 
expressiva dos respondentes. 

A maioria das pessoas que trabalha em edifícios altos comerciais também considera 

agradáveis ou muito agradáveis (55 de 75 – 73,3%) a rua e os espaços públicos em frente ao 

seu edifício (Tabela 4.58). Entretanto, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas (K-W, x² =15,219, sig. = 0,000) entre respondentes de edifícios altos de 

diferentes alturas, indicando que pessoas que trabalham em edifícios de 10 pavimentos são as 

que acham mais agradáveis, enquanto pessoas que trabalham em edifícios de 18 pavimentos 

são as que acham menos agradáveis a rua e os espaços públicos em frente ao seu edifício. A 

principal razão relacionada à percepção dos respondentes da relação entre a altura dos 

edifícios do local onde trabalha e a largura das vias e espaços urbanos adjacentes (Tabela 

4.61) é a facilidade em visualizar o edifício por inteiro (54 de 75 – 72%). Outros aspectos 

citados por um percentual expressivo dos respondentes são a largura da rua adequada em 

relação à altura do edifício (34 de 75 – 45,3%) e a distância adequada do edifício em relação a 

outros edifícios da rua (21 de 75 – 28%).  

Ainda, foram encontradas relações estatisticamente significativas (Tabulação cruzada, Phi) 

entre a menção das seguintes razões para a percepção da relação da altura dos edifícios e a 

largura dos espaços urbanos adjacente de pessoas que trabalham em edifícios de diferentes 

alturas (Tabela 4.61): a facilidade de visualizar o edifício por inteiro (Phi = 0,388, sig. = 

0,004), citada por 96% (24 de 31) dos respondentes de edifícios de 10 pavimentos e apenas 

55.6% (15 de 27) dos respondentes de edifícios de 18 pavimentos; a proximidade entre os 

edifícios do entorno (Phi = 0,347, sig. = 0,011), referida por 26,1% (6 de 17) dos usuários de 

edifícios de 14 pavimentos e por nenhum dos de 10 pavimentos; a dificuldade de visualizar o 

edifício por inteiro (Phi = 0,337, sig. = 0,014), citada por 22,2% (6 de 27) dos usuários de 

edifícios de 18 pavimentos e por nenhum dos de 14 pavimentos.  Assim, são as pessoas que 

trabalham em edifícios de 14 e 18 pavimentos as que mais identificam uma relação 
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desproporcional entre a altura de edifícios comerciais e a largura dos espaços urbanos 

adjacentes. 

Tabela 4.61 – Principal (is) razão (ões) citadas para a percepção da relação entre a altura dos edifícios 
comerciais e a largura das vias e espaços urbanos adjacentes 

Principais razões citadas  
10 pav. 
31(100) 

14 pav. 
17(100) 

18 pav. 
27(100) 

Total 
75(100) sig. Phi 

Facilidade de visualizar edifício por inteiro 24(96) 15(65,2) 15(55,6) 54(72) 0,004 0,388 
A largura da rua é adequada em relação à 

altura do edifício  
8 

(32) 
14 

 (60,9) 
12 

(44,4) 
34 

(45,3) 0,133 0,232 

Distância do edifício a outros edifícios da rua é 
adequada 

7 
(28) 

3 
(13) 

11 
(40,7) 

21 
(28) 0,094 0,251 

Edifício é muito próximo dos outros edifícios 
da rua 

0 
(0) 

6 
(26,1) 

2 
(7,4) 

8 
(10,7) 0,011 0,347 

Dificuldade de visualizar edifício por inteiro 1(4) 0(0) 6(22,2) 7(9,3) 0,014 0,337 
Largura da rua pequena em relação à altura do 

edifício 
0 

(0) 
1 

(4,3) 
3 

(11,1) 
4 

(5,3) 0,198 0,208 

Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre os 
motivos citados por cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados 
apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

Ainda, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa (M-W) entre a percepção de 

respondentes de edifícios residenciais e comerciais no tocante a relação da altura dos edifícios 

e a largura das vias e espaços urbanos adjacentes (Tabela 4.58). Todavia, foi encontrada uma 

diferença estatisticamente significativa (K-W, x² =20,178, sig. = 0,001) entre respondentes de 

edifícios altos residenciais e comerciais de diferentes alturas, indicando que os respondentes 

de edifícios de 10 pavimentos residenciais e comerciais são os que acham o contexto urbano 

onde o edifício se insere mais agradável. Por outro lado, moradores de edifícios de 14 

pavimentos e pessoas que trabalham em edifícios de 18 pavimentos são as que consideram o 

entorno adjacente ao seu edifício menos agradável. 

Sendo assim, constata-se a diferença de percepção da altura dos edifícios residenciais e 

comerciais avaliados, sendo os de 18 pavimentos considerados como os mais altos e os de 10 

pavimentos considerados como baixos por parte expressiva das amostras. Ainda, a relação 

entre a altura do edifício e a largura das vias e espaços urbanos adjacentes é considerada como 

mais satisfatória por respondentes de edifícios residenciais de 10 e 18 pavimentos e edifícios 

comerciais de 10 pavimentos. Todavia, em edifícios residenciais, os moradores de edifícios de 

14 pavimentos são os que mais mencionam a proximidade de outros edifícios do entorno e a 

largura pequena das vias e espaços urbanos adjacentes, o que pode estar relacionado à 

construção de novos empreendimentos de condomínios com diversos edifícios próximos uns 

dos outros no interior de bairros predominantemente residenciais, entre vias de acesso locais 

com larguras entre 12,50 metros e 22,50 metros. Por fim, em edifícios comerciais, as pessoas 
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que trabalham em edifícios de 14 e 18 pavimentos são as que mais identificam aspectos 

relacionados à proximidade entre os edifícios e a dificuldade em visualizar o edifício por 

inteiro.  

Conclui-se, então, que no contexto avaliado da cidade de Porto Alegre, as relações entre a 

altura do edifício e a largura do contexto urbano adjacente não configuram espaços de 

qualidade em algumas situações de contextos com edifícios de 14 e 18 pavimentos. Esses 

dados se devem a proximidade entre os edifícios, relacionada aos recuos permitidos pelo 

Plano Diretor de acordo com a altura da edificação e a pequena largura das vias, chegando a 

um máximo 22,50 metros em áreas com edifícios de 10 a 14 pavimentos e a 30 metros de 

largura apenas em áreas com edifícios de 18 pavimentos. 

4.3.2 Avaliação das relações entre a densidade construtiva de edifícios altos e o espaço 

urbano adjacente 

A seguir são apresentados os resultados da avaliação da preferência das simulações de locais 

que configuram quarteirões com densidades iguais e blocos de edifícios altos com diferentes 

alturas e diferentes implantações, considerando o contexto local de Porto Alegre (Figuras 3.10 

a 3.19, páginas 79 a 81). Na análise do ordenamento de preferência (Tabela 4.62) da 

simulação dos 10 locais com diferentes configurações de edifícios altos, do mais para o menos 

preferido, foi encontrada diferença estatisticamente significativa (K, x² = 112,947, sig = 

0,000) entre os locais avaliados pela amostra total de respondentes.  

O local mais preferido pelos respondentes em geral foi o local 2 (32,7%, P = 1106 – Tabela 

4.62), que corresponde a edifícios de 10 pavimentos implantados no perímetro dos quarteirões 

(com um desenho urbano mais tradicional ou não modernista), em razão, principalmente, da 

baixa altura dos edifícios, dos edifícios configurarem espaços abertos e da distância entre os 

edifícios (Tabela 4.63). Em segundo lugar aparece a preferência pelo local 4 (28,4%, P = 967 

– Tabela 4.62), que apresenta edifícios de 12 pavimentos implantados no perímetro dos 

quarteirões, seguido dos locais 6 (22,1%, P = 1046 – Tabela 4.62) e 5 (22,1%, P = 1043 – 

Tabela 4.62), que correspondem a edifícios de 14 pavimentos implantados, respectivamente, 

no perímetro e no interior dos quarteirões simulados. O local 8 ficou em quarto lugar (26,4%, 

P = 1137 – Tabela 4.62), representando edifícios de 18 pavimentos dispostos no perímetro do 

quarteirão, seguido do local 3 (18,7%, P = 1074 – Tabela 4.62), composto por edifícios de 12 

pavimentos dispostos no interior do quarteirão.  
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Tabela 4.62 – Ordem de preferência dos locais simulados segundo a amostra total de respondentes 

Amostra total de respondentes de edifícios altos 208(100) 
 L1 L 2 L 3 L4 L5 L6 L 7 L8 L9 L10 

P 1223 1106 1074 967 1043 1056 1052 1137 1492 1293 
K 5,88 5,35 5,17 4,62 5,02 5,06 5,06 5,46 7,17 6,21 
1º 

lugar 
16 

(7,7) 
68 

(32,7) 
16 

(7,7) 
4 

(1,9) 
9 

(4,3) 
8 

(3,8) 
14 

(6,7) 
7 

(3,4) 
13 

(6,3) 
52 

(25) 
2º 

lugar 
33 

(15,9) 
10 

(4,8) 
14 

(6,7) 
59 

(28,4) 
16 

(7,7) 
9 

(4,3) 
39 

(18,8) 
7 

(3,4) 
17 

(8,2) 
3 

(1,4) 
3º 

lugar 
4 

(1,9) 
9 

(4,3) 
15 

(7,2) 
37 

(17,8) 
46 

(22,1) 
46 

(22,1) 
26 

(12,5) 
13 

(6,3) 
9 

(4,3) 
4 

(1,9) 
4º 

lugar 
11 

(5,3) 
10 

(4,8) 
41 

(19,7) 
15 

(7,2) 
20 

(9,6) 
26 

(12,5) 
12 

(5,8) 
55 

(26,4) 
16 

(7,7) 
4 

(1,9) 
5º 

lugar 
36 

(17,3) 
9 

(4,8) 
20 

(9,6) 
15 

(7,2) 
16 

(7,7) 
37 

(17,8) 
29 

(13,8) 
18 

(8,7) 
8 

(3,8) 
19 

(9,1) 
6º 

lugar 
17 

(8,2) 
6 

(12,9) 
38 

(18,3) 
10 

(4,8) 
41 

(19,7) 
30 

(14,4) 
6 

(12,9) 
37 

(17,8) 
16 

(7,7) 
8 

 (3,8) 
7º 

lugar 
7 

(3,4) 
8 

(3,8) 
34 

(16,3) 
20 

(9,6) 
36 

(17,3) 
13 

(6,3) 
14 

(6,7) 
44 

(21,1) 
10 

(4,8) 
17 

(8,2) 
8º 

lugar 
29 

(13,9) 
9 

(4,3) 
16 

(7,7) 
33 

(15,9) 
16 

(7,7) 
23 

(11,1) 
58 

(27,9) 
11 

(5,3) 
7 

(3,4) 
7 

(3,4) 
9º 

lugar 
28 

(13,5) 
39 

(18,8) 
13 

(6,3) 
15 

(7,2) 
2 

(1) 
12 

(5,8) 
9 

(4,3) 
11 

(5,3) 
28 

(13,5) 
51 

(24,5) 
10º 

lugar 
27 

(13) 
40 

(19,2) 
1 

(0,5) 
0 

(0) 
6 

(2,9) 
4 

(1,9) 
1 

(0,5) 
5 

(2,4) 
84 

(40,4) 
43 

(20,7) 
Notas: L = local; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada 
local; P = pontuação total recebida variando da maior (1 ponto) para  a menor (10 pontos) preferência por cada respondente; 
K = média dos valores ordinais obtida pelo teste Kendall’s W (K) (os valores menores correspondem às vistas mais 
preferidas); a comparação entre os valores mvo K deve ser feita na horizontal entre os locais. 

Tabela 4.63 – Principais razões que justificam a escolha pelo local mais preferido 

 L1 L 2 L 3 L4 L5 L6 L 7 L8 L9 L10 Total 
Indique a(s) razão(ões) que justifique(m) a escolha pelo local mais preferido 208(100) 

Distância entre 
edifícios 

8 
(6) 

28 
(21,1) 

1 
(0,8) 

1 
(0,8) 

5 
(3,8) 

7 
(5,3) 

2 
(1,5) 

4 
(3) 

7 
(5,3) 

22 
(16,5) 

85 
(63,9) 

Edifícios formam 
espaços  abertos  1 

(0,8) 
44 

(33,1) 
0 

(0) 
0 

(0) 
1 

(0,8) 
1 

(0,8) 
0 

(0) 
2 

(1,5) 
0 

(0) 
6 

(4,5) 
55 

(41,4) 
Edifícios são 

baixos 
8 

(6) 
54 

(40,6) 
0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 
1 

(0,8) 
0 

(0) 
0 

(0) 
3 

(2,3) 
0 

(0) 
66 

(49,6) 
Edifícios são 

altos 
1 

(0,8) 
4 

(3) 
1 

(0,8) 
3 

(2,3) 
4 

(3) 
6 

(4,5) 
2 

(1,5) 
2 

(1,5) 
4 

(3) 
20 

(15) 
47 

(35,3) 
Existe relação 
edifícios/ rua 

2 
(1,5) 

28 
(21,1) 

1 
(0,8) 

1 
(0,8) 

2 
(1,5) 

6 
(4,5) 

1 
(0,8) 

1 
(0,8) 

0 
(0) 

3 
(2,3) 

45 
(33,8) 

Edifícios no 
perímetro do 

quarteirão 

0 
(0) 

21 
(15,8) 

0 
(0) 

3 
(2,3) 

0 
(0) 

1 
(0,8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(0,8) 

26 
(19,5) 

Não existe 
relação edifícios/  

rua 

1 
(0,8) 

1 
(0,8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(0,8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3 
(2,3) 

3 
(2,3) 

9 
(6,8) 

Proximidade 
entre edifícios 

0 
(0) 

5 
(3,8) 

0 
(0) 

2 
(1,5) 

0 
(0) 

1 
(0,8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(0,8) 

9 
(6,8) 

Edifícios no 
interior do 
quarteirão 

1 
(0,8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(0,8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(0,8) 

1 
(0,8) 

3 
(2,3) 

8 
(6) 

Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes 
(a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre os motivos citados por cada grupo). 

Em antepenúltimo lugar na preferência aparece o local 7 (27,9%, P = 1052 – Tabela 4.62), 

representando edifícios de 18 pavimentos dispostos no interior do quarteirão e em penúltimo 
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lugar o local 10 (24,5%, P = 1293 – Tabela 4.62), que simula edifícios de 100 metros de altura 

dispostos no interior do quarteirão. Em último lugar aparece o local 9 (40,4%, P = 1492 – 

Tabela 4.62), que representa edifícios de 18 pavimentos implantados no interior dos 

quarteirões (seguindo o modelo de desenho urbano modernista), o que se justifica, 

principalmente, pela proximidade entre os edifícios avaliados e pelos edifícios serem 

considerados altos pelos respondentes (Tabela 4.64). Todavia, o local 9 representa a 

configuração de edifícios altos que vem sido construída atualmente no contexto local de Porto 

Alegre, contradizendo a percepção dos respondentes desta investigação (Figura 3.9). 

Tabela 4.64 – Principais razões que justificam a escolha pelo local menos preferido 

Indique a(s) razão(ões) que justifique(m) a escolha pelo local menos preferido 208(100) 
Proximidade entre 

edifícios 
15 

(11,3) 
13 

(9,8) 
0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 
1 

(0,8) 
3 

(2,3) 
40 

(30,1) 
36 

(27,1) 
108 

(81,2) 
Edifícios são altos 1 

(0,8) 
0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 
1 

(0,8) 
0 

(0) 
34 

(25,6) 
40 

(30,8) 
76 

(57,1) 
Edifícios são 

baixos 
11 

(8,3) 
13 

(9,8) 
0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 
2 

(1,5) 
1 

(0,8) 
0 

(0) 
27 

(20,3) 
Não existe relação 

edifícios/  rua 
3 

(2,3) 
0 

(0) 
0 

(0) 
0 

(0) 
1 

(0,8) 
0 

(0) 
1 

(0,8) 
0 

(0) 
13 

(9,8) 
12 
(9) 

30 
(20,6) 

Edifícios não forma 
espaços abertos 

3 
(2,3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(0,8) 

0 
(0) 

1 
(0,8) 

0 
(0) 

6 
(4,5) 

14 
(10,5) 

25 
(18,8) 

Edifícios no 
interior do 
quarteirão 

2 
(1,5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(0,8) 

0 
(0) 

4 
(3) 

6 
(4,5) 

13 
(9,8) 

Distância entre 
edifícios 

4 
(3) 

2 
(1,5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2 
(1,5) 

 2 
(1,5) 

1 
(0,8) 

11 
(8,3) 

Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes 
(a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre os motivos citados por cada grupo). 

Ainda, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (K, x² = 136,956, sig = 

0,000) entre os respondentes de edifícios altos residenciais. O local mais preferido foi o local 

2 (46,6%, P = 542),  que representa edifícios altos de 12 pavimentos dispostos no perímetro 

dos quarteirões, enquanto que o local menos preferido foi o local 9 (36,8%, P = 946), que 

simula edifícios de 18 pavimentos de forma não linear no interior dos quarteirões (Tabela 

4.65). Esses resultados corroboram os encontrados entre a amostra total de respondentes. 

Também foi encontrada diferença estatisticamente significativa (K, x² = 132,747, sig = 0,000) 

entre a amostra de pessoas que trabalham em edifícios altos comerciais. Todavia, 

diferentemente das demais amostras, o local mais preferido pelos respondentes de edifícios 

altos comerciais foi o local 10 (33,3%, P = 363), que simula edifícios de 100 metros de altura 

dispostos no interior do quarteirão. Por outro lado, o local menos preferido é o local 9 (46,7%, 

P = 546), confirmado como mais insatisfatório por todas as amostras de respondentes (Tabela 

4.65). 
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Tabela 4.65 – Ordem de preferência dos locais simulados segundo a amostra total de respondentes de edifícios 
altos residenciais e comerciais 

Amostra total de respondentes de edifícios altos residenciais 133(100) 
 L1 L 2 L 3 L4 L5 L6 L 7 L8 L9 L10 

P 719 542 720 554 729 634 796 745 946 930 
K 5,41 4,08 5,41 4,17 5,48 4,77 5,98 5,60 7,11 6,99 

M-W 96,06 84,28 109,2 94,87 118,4 96,41 125,5 108,6 102,1 120,1 

1º lugar 
9 

(6,8) 
62 

(46,6) 
1 

(0,8) 
3 

(2,3) 
5 

(3,8) 
8 

(6) 
2 

(1,5) 
5 

(3,8) 
11 

(8,3) 
27 

(20,3) 

2º lugar 
32 

(24,1) 
7 

(5,3) 
8 

(6) 
40 

(30,1) 
9 

(6,8) 
4 

(3) 
15 

(11,3) 
3 

(2,3) 
14 

(10,5) 
1 

(0,8) 

3º lugar 
2 

(1,5) 
7 

(5,3) 
9 

(6,8) 
34 

(25,6) 
9 

(6,8) 
39 

(29,3) 
16 

(12) 
7 

(5,3) 
7 

(5,3) 
3 

(2,3) 

4º lugar 
6 

(4,5) 
5 

(3,8) 
32 

(24,1) 
9 

(6,8) 
16 

(12) 
8 

(6) 
9 

(6,8) 
44 

(33,1) 
3 

(2,3) 
1 

(0,8) 

5º lugar 
24 

(18) 
6 

(4,5) 
16 

(12) 
10 

(7,5) 
11 

(8,3) 
31 

(23,3) 
14 

(10,5) 
6 

(4,5) 
6 

(4,5) 
9 

(6,8) 

6º lugar 
14 

(10,5) 
4 

(3) 
31 

(23,3) 
7 

(5,3) 
39 

(29,3) 
13 

(9,8) 
3 

(2,3) 
8 

(6) 
7 

(5,3) 
7 

(5,3) 

7º lugar 
5 

(3,8) 
8 

(6) 
18 

(13,5) 
9 

(6,8) 
29 

(21,8) 
9 

(6,8) 
11 

(8,3) 
39 

(29,3) 
3 

(2,3) 
2 

(1,5) 

8º lugar 
12 
(9) 

7 
(5,3) 

6 
(4,5) 

11 
(8,3) 

13 
(9,8) 

16 
(12) 

53 
(39,8) 

8 
(6) 

6 
(4,5) 

  1 
(0,8) 

9º lugar 9(6,8) 11(8,3) 12(9) 10(7,5) 1(0,8) 5(3,8) 9(6,8) 8(6) 27(20,3) 41(30,8) 

10º lugar 
20 

(15) 
16 

(12) 
0 

(0) 
0 

(0) 
1 

(0,8) 
0 

(0) 
1 

(0,8) 
5 

(3,8) 
49 

(36,8) 
41 

(30,8) 
Amostra total de edifícios comerciais 75(100) 

 L1 L 2 L 3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 
P 504 573 354 413 314 422 256 392 546 363 
K 6,71 7,61 4,73 5,43 4,19 5,57 3,43 5,21 7,28 4,83 

M-W 119,4 140,3 96,17 121,58 79,85 118,85 67,15 97,13 108,7 76,72 
1º  lugar 7(9,3) 6(8) 15(20) 1(1,3) 4(5,3) 0(0) 12(16) 2(2,7) 2(2,7) 25(33,3) 
2º  lugar 1(1,3) 3(4) 6(8) 19(25,3) 7(9,3) 5(6,7) 24(32) 4(5,3) 3(4) 2(2,7) 

3º  lugar 
2 

(2,7) 
2 

(2,7) 
6 

(8) 
3 

(4) 
37 

(49,3) 
7 

(9,3) 
10 

(13,3) 
6 

(8) 
2 

(2,7) 
1 

(1,3) 

4º lugar 
5 

(6,7) 
5 

(6,7) 
9 

(12) 
6 

(8) 
4 

(5,3) 
18 

(24) 
3 

(4) 
11 

(14,7) 
13 

(17,3) 
3 

(4) 

5º lugar 
12 

(16) 
3 

(4) 
4 

(5,3) 
5 

(6,7) 
5 

(6,7) 
6 

(8) 
15 

(20) 
12 

(16) 
2 

(2,7) 
10 

(13,3) 

6º lugar 
3 

(4) 
2 

(2,7) 
7 

(9,3) 
3 

(4) 
2 

(2,7) 
17 

(22,7) 
3 

(4) 
29 

(38,7) 
9 

(12) 
1 

(1,3) 

7º lugar 
2 

(2,7) 
0 

(0) 
16 

(21,3) 
11 

(14,7) 
7 

(9,3) 
4 

(5,3) 
3 

(4) 
5 

(6,7) 
7 

(9,3) 
15 

(20) 
8º lugar 17(22,7) 2(2,7) 10(13,3) 22(29,3) 3(4) 7(9,3) 5(6,7) 3(4) 1(1,3) 6(8) 

9º lugar 
19 

(25,3) 
28 

(37,3) 
1 

(1,3) 
5 

(6,7) 
1 

(1,3) 
7 

(9,3) 
0 

(0) 
3 

(4) 
1 

(1,3) 
10 

(13,3) 
10º lugar 7(9,3) 24(32) 1(1,3) 0(0) 5(6,7) 4(5,3) 0(0) 0(0) 35(46,7) 2(2,7) 

Notas: L = local; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada 
local; P = pontuação total recebida variando da maior (1 ponto) para  a menor (10 pontos) preferência por cada respondente; 
K = média dos valores ordinais obtida pelo teste Kendall’s W (K) (os valores menores correspondem às vistas mais 
preferidas); a comparação entre os valores mvo K deve ser feita na horizontal entre os locais; M-W = média dos valores 
ordinais obtidos através do teste Mann-Whitney (M-W) entre as amostras totais onde os valores menores correspondem ao 
grupo que mais prefere o local. 

Em seguida, foram avaliadas as percepções dos respondentes em relação à altura e densidade 

construtiva dos edifícios altos do contexto urbano onde o usuário mora ou trabalha. Entre a 

amostra de respondentes de edifícios altos residenciais, a maioria dos moradores acha a altura 

dos edifícios do contexto satisfatória ou muito satisfatória (102 de 133 – 76,7%) (Tabela 
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4.66). Entretanto, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (K-W, x² = 

31,715, sig. = 0,000) entre moradores de edifícios altos de diferentes alturas, indicando que os 

respondentes de edifícios de 10 pavimentos são os mais satisfeitos e os de 14 pavimentos são 

os mais insatisfeitos com a altura dos edifícios inseridos no contexto urbano adjacente ao 

edifício onde moram. Esses dados condizem com os encontrados a respeito da relação entre a 

altura do edifício e a largura das vias e espaços urbanos adjacentes, em que contextos com 

edifícios altos residenciais de 14 pavimentos foram considerados os mais desagradáveis. 

Tabela 4.66 – Níveis de satisfação com a altura dos edifícios dos contextos de edifícios altos residenciais e 
comerciais 

 Edifícios residenciais Edifícios comerciais Amostras totais 
10 pav. 14 pav. 18 pav. 10 pav. 14 pav. 18 pav. Total R Total C 

MS 23(46,9) 2(4,5) 3(7,5) 3(12) 2(8,7) 2(7,5) 28(21,1) 7(9,3) 
Satisfatória 21(42,9) 22(50) 31(77,5) 19(76) 11(47,8) 4(14,8) 74(55,6) 34(45,3) 

NN 3(6,1) 10(22,7) 3(7,5) 3(12) 2(8,7) 14(51,9) 16(12) 19(25,3) 
I 2(4,1) 7(15,9) 2(5) 0(0) 8(34,8) 7(25,9) 11(8,3) 15(20) 

MI 0(0) 3(6,8) 1(2,5) 0(0) 0(0) 0(0) 4(3) 0(0) 
Total 49(100) 44(100) 40(100) 25(100) 23(100) 27(100) 133(100) 75(100) 

Média dos 
valores 
ordinais 

mvo K-W edifícios residenciais mvo K-W edifícios comerciais mvo M-W 
46,70 87,22 69,63 25,22 40,15 48,00  

94,01 
 

123,10 mvo K-W 
64,87 124,55 96,13 89,86 126,98 150,57 

Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes das amostras residenciais e 
comerciais; R = respondentes de edifícios altos residenciais; C = respondentes de edifícios altos comerciais; MS = Muito 
satisfatória; NN = Nem satisfatória nem insatisfatória; I = insatisfatória; MI = Muito insatisfatória; mvo K-W = médias dos 
valores ordinais obtidos através do teste Kruskal-Wallis (K-W) entre as amostras individuais onde os valores mais baixos 
correspondem aos maiores níveis de satisfação com a altura dos edifícios; mvo K-W = médias dos valores ordinais obtidos 
através do teste Mann-Whitney entre as amostras totais onde os valores mais baixos correspondem aos maiores níveis de 
satisfação com a altura dos edifícios; os valores destacados apresentam diferenças significativas entre os grupos. 

As principais razões citadas pelos respondentes para os níveis de satisfação percebidos em 

relação à altura dos edifícios altos do contexto onde moram (Tabela 4.67) são: o fato desses 

edifícios altos qualificarem a imagem do bairro (77 de 133 – 57,9%) e não sobrecarregarem a 

infraestrutura existente (74 de 133 – 55,6%). Outros aspectos citados por um percentual entre 

20 e 50% dos respondentes foram: o fato desses edifícios não aumentarem o tráfego de 

veículos nas ruas adjacentes ( 51 de 133 – 38,3%), o número suficiente de vagas de 

estacionamento (50 de 133 – 37,6%), esses edifícios não causam sombreamento nos espaços 

públicos adjacentes (31 de 133 – 23,3%) e o fato de tornarem a área mais agradável para viver 

(30 de 133 – 23,1%). Por outro lado, também são mencionados por uma porcentagem 

expressiva de 20 a 50% dos respondentes o número insuficiente de vagas de estacionamento 

(33 de 133 – 24,8%) e o fato de aumentarem o fluxo de veículos (29 de 133 – 21,8%) nas ruas 

adjacentes aos edifícios altos avaliados. 



CAPÍTULO 4: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS                         167 

 

 

Tabela 4.67 – Principais razões citadas para os níveis de satisfação dos respondentes com a altura dos edifícios 
altos do contexto onde moram 

Principais razões citadas  
10 pav. 
49(100) 

14 pav. 
44(100) 

18 pav. 
40(100) 

Total 
133(100) sig. Phi 

Qualificam a imagem do bairro      33(67,3) 21(47,7) 23(57,5) 77(57,9) 0,160 0,166 
Não sobrecarregam a infraestrutura existente 33(67,3) 26(59,1) 15(37,5) 74(55,6) 0,016 0,249 

Não aumentam o tráfego de veículos nas 
ruas adjacentes  

25 
(51) 

15 
(34,1) 

11 
(27,5) 

51 
(38,3) 0,059 0,206 

Número de vagas de estacionamento  nas 
ruas é suficiente 

25 
(51) 

10 
(22,7) 

15 
(37,5) 

50 
(37,6) 0,019 0,244 

Número vagas estacionamento não é 
suficiente 

7 
(14,3) 

18 
(40,9) 

8 
(20) 

33 
(24,8) 0,009 0,268 

Não causam sombreamento na rua/outros 
espaços públicos adjacentes 

20 
(40,8) 

8 
(18,2) 

3 
(7,5) 

31 
(23,3) 0,001 0,332 

Tornam a área mais agradável para viver                    19(38,8) 9(20,5) 7(17,5) 30(23,1) 0,043 0,218 
Aumentam o tráfego de veículos na rua  7(14,3) 16(36,4) 6(15) 29(21,8) 0,017 0,248 
Aumentam a segurança da área quanto a 

crimes 
12 

(24,5) 
4 

(9,1) 
3 

(7,5) 
19 

(14,3) 0,036 0,223 

Sobrecarregam a infraestrutura existente 4(8,2) 7(15,9) 5(12,5) 16(12) 0,515 0,100 
Tornam a área menos agradável para espaços 

urbanos adjacentes                 
8 

(16,3) 
2 

(4,5) 
3 

(7,5) 
13 

(9,8) 0,136 0,173 

Aumentam os ventos na rua /outros espaços 
públicos 

3 
(6,1) 

4 
(9,1) 

5 
(12,5) 

12 
(9) 0,579 0,091 

Causam sombreamento na rua/ outros 
espaços urbanos adjacentes 

2 
(4,1) 

6 
(13,6) 

2 
(5) 

10 
(7,5) 0,168 0,164 

Diminuem a segurança da área quanto a 
crimes    

2 
(4,1) 

6 
(13,6) 

2 
(5) 

10 
(7,5) 0,168 0,164 

Descaracterizam a imagem do bairro 2(4,1) 3(6,8) 2(5) 7(5,3) 0,837 0,052 
Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre os 
motivos citados por cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados 
apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

Tabela 4.68 – Síntese das relações estatisticamente significativas entre respondentes de edifícios altos de 
diferentes alturas e as razões para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde moram 

Razões para os níveis de satisfação com a altura 
dos edifícios do contexto adjacente 

Edifícios  de 10 
pavimentos 

Edifícios  de 14 
pavimentos 

Edifícios  de 18 
pavimentos 

Não sobrecarregam a infraestrutura existente de 50 a < 80% de 50 a < 80% de 20 a < 50% 
Número de vagas de estacionamento  nas ruas é 

suficiente 
de 50 a < 80% de 20 a < 50% de 20 a < 50% 

Número vagas estacionamento não é suficiente Menos de 20% de 20 a < 50% de 20 a < 50% 
Não causam sombreamento nos espaços urbanos 

adjacentes 
de 20 a < 50% Menos de 20% Menos de 20% 

Tornam a área mais agradável para viver                    de 20 a < 50% de 20 a < 50% Menos de 20% 
Aumentam o tráfego de veículos na rua  Menos de 20% de 20 a < 50% Menos de 20% 

Aumentam a segurança da área quanto à crimes de 20 a < 50% Menos de 20% Menos de 20% 
Notas: Menos de 20% = aspectos muito pouco mencionados; de 20 a < 50% = aspectos pouco mencionados; de 50 a < 80% = 
aspectos mencionados por parcela expressiva dos respondentes; de 80 a 100% = aspectos mencionados por parcela muito 
expressiva dos respondentes. 

Os respondentes que moram em edifícios altos de 10 pavimentos são os que mais mencionam 

a não sobrecarga da infraestrutura existente da área, número de vagas suficientes nas ruas 

adjacentes, o não sombreamento da rua e outros espaços urbanos adjacentes, o fato dos 

edifícios tornarem a área mais agradável para viver e o aumento da segurança da área quanto 

a crimes. Todavia, os moradores de edifícios altos de 14 pavimentos são os que mais se 
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referem ao número insuficiente de vagas nas ruas adjacentes e o aumento de tráfego de 

veículos nas ruas (Tabela 4.67 e 4.68). Esses dados corroboram os resultados das análises 

anteriores, de que contextos com edifícios de 10 pavimentos são os que apresentam maior 

número de respondentes satisfeitos. Por outro lado, contextos com edifícios altos de 14 

pavimentos apresentam maior número de usuários insatisfeitos devido à relação entre a altura 

dos edifícios e a largura dos espaços urbanos e a densidade construtiva dos edifícios. 

A maioria das pessoas que trabalha em edifícios altos comerciais também acha a altura dos 

edifícios do contexto satisfatória ou muito satisfatória (41 de 75 – 54,6%) (Tabela 4.66). 

Entretanto, parcela expressiva dos respondentes em geral considera insatisfatória a altura dos 

edifícios do contexto (15 de 75 – 20%). Ainda, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas (K-W, x² = 16,447, sig. = 0,000) entre pessoas que trabalham em edifícios altos 

de diferentes alturas. Dados esses que indicam que pessoas que trabalham em edifícios de 10 

pavimentos são as mais satisfeitas com a altura dos edifícios do contexto, seguindo das 

pessoas que trabalham nos edifícios de 14 pavimentos. Por outro lado, as pessoas que 

trabalham em edifícios de 18 pavimentos são as mais insatisfeitas com a altura dos edifícios 

do contexto adjacente. 

As principais razões citadas para os níveis de satisfação dos respondentes com a altura dos 

edifícios do contexto onde trabalham (Tabela 4.69) são o número insuficiente de vagas de 

estacionamento nas ruas adjacentes (43 de 75 – 57,3%), o aumento do tráfego de veículos nas 

ruas adjacentes (38 de 75 – 50,7%) e o fato dos edifícios terem sido construídos onde antes 

havia edificações de valor histórico (18 de 75 – 24%). Por outro lado, outros aspectos bastante 

mencionados são o fato desses edifícios qualificarem a imagem do bairro (39 de 75 – 52%), a 

não sobrecarga da infraestrutura existente (26 de 75 – 34,7%), o fato dos edifícios não 

causarem sombreamento nas ruas e espaços urbanos adjacentes (20 de 75 – 26,7%) e o  fato 

dos edifícios tornarem a área mais agradável de viver (18 de 75 – 24%). Ainda, respondentes 

que trabalham em edifícios altos de 10 pavimentos são os que mais mencionam que esses 

edifícios qualificam a imagem do bairro, tornam a área mais agradável para viver e não 

aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes. Por outro lado, pessoas que trabalham 

em edifícios altos de 18 pavimentos são as que mais destacam o número insuficiente de vagas 

de estacionamento nas ruas adjacentes, aumento de tráfego de veículos nas ruas e o fato 

desses edifícios terem sido construídos onde antes havia edificações de valor histórico (Tabela 

4.69 e 4.70).   
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Tabela 4.69 – Principais razões citadas para os níveis de satisfação dos respondentes com a altura dos edifícios 
altos do contexto onde trabalham 

Principais razões citadas  
10 pav. 
31(100) 

14 pav. 
17(100) 

18 pav. 
27(100) 

Total 
75(100) 

sig. Phi 

Número de vagas de estacionamento não é 
suficiente 

7 
(28) 

12 
(52,2) 

24 
(88,9) 

43 
(57,3) 0,000 0,517 

Qualificam a imagem do bairro      24(96) 6(26,1) 9(33,3) 39(52) 0,000 0,626 
Aumentam o tráfego de veículos na rua  4(16) 11(47,8) 23(85,2) 38(50,7) 0,000 0,577 

Não sobrecarregam a infraestrutura existente 9(36) 7(30,4) 10(37) 26(34,7) 0,060 0,874 
Não causam sombreamento na rua/outros 

espaços urbanos adjacentes 
7 

(28) 
5 

(21,7) 
8 

(29,6) 
20 

(26,7) 0,076 0,807 

Tornam a área mais agradável para viver                    15(60) 3(13) 0(0) 18(24) 0,000 0,609 
Foram construídos onde antes havia 

edificações de valor histórico 
1 

(4) 
7 

(30,4) 
10 

(37) 
18 

(24) 0,014 0,337 

Descaracterizam a imagem do bairro 0(0) 8(34,8) 4(14,8) 12(16) 0,004 0,380 
Não aumentam o tráfego de veículos na rua  7(28) 0(0) 3(11,1) 10(13,3) 0,016 0,333 
Tornam a área menos agradável para viver                  4(16) 1(4,3) 3(11,1) 8(10,7) 0,424 0,151 
Sobrecarregam a infraestrutura existente 0(0) 1(4,3) 4(14,8) 5(6,7) 0,088 0,255 

Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre os 
motivos citados por cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados 
apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

Tabela 4.70 – Síntese das relações estatisticamente significativas  entre respondentes de edifícios altos de 
diferentes alturas e as razões  para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde trabalham 

Razões para os níveis de satisfação com a altura 
dos edifícios do contexto adjacente 

Edifícios de 10 
pavimentos 

Edifícios de 14 
pavimentos 

Edifícios de 18 
pavimentos 

Número de vagas de estacionamento nas ruas 
adjacentes não é suficiente 

de 20 a < 50% de 50 a < 80% de 80 a 100% 

Qualificam a imagem do bairro      de 80 a 100% de 50 a < 80% de 50 a < 80% 
Aumentam o tráfego de veículos na rua  Menos de 20% de 50 a < 80% de 80 a 100% 

Tornam a área mais agradável para viver                    de 50 a < 80% Menos de 20% Menos de 20% 
Foram construídos onde antes havia edificações de 

valor histórico 
Menos de 20% de 20 a < 50% de 20 a < 50% 

Descaracterizam a imagem do bairro Menos de 20% de 20 a < 50% Menos de 20% 
Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas  de 20 a < 50% Menos de 20% Menos de 20% 

Notas: Menos de 20% = aspectos muito pouco mencionados; de 20 a < 50% = aspectos pouco mencionados; de 50 a < 80% = 
aspectos mencionados por parcela expressiva dos respondentes; de 80 a 100% = aspectos mencionados por parcela muito 
expressiva dos respondentes. 

Por fim, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (M – W, x² = 3592,500, 

sig. = 0,000) entre a amostra total de respondentes de edifícios altos residenciais e comerciais 

(Tabela 4.66). Esses dados indicam que respondentes de edifícios altos residenciais estão mais 

satisfeitos com os edifícios do contexto onde moram do que pessoas que trabalham em 

edifícios altos comerciais. Foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (K-W, 

x² = 56,034, sig. = 0,000) entre respondentes de edifícios altos residenciais e comerciais de 

diferentes alturas e os níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde esses 

edifícios se inserem (Tabela 4.66). Sendo assim, respondentes de edifícios altos de 10 

pavimentos são os mais satisfeitos com a altura dos edifícios do contexto onde moram 
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enquanto que pessoas que trabalham em edifícios altos de 18 pavimentos são as mais 

insatisfeitas. 

Conclui-se, portanto, que configurações de edifícios residenciais dispostos ao longo do 

perímetro dos quarteirões são mais satisfatórias, de acordo com os usuários, mantendo relação 

entre o espaço urbano adjacente e as edificações, ao contrário do modelo modernista de 

edifícios isolados no interior do quarteirão. Por outro lado, para pessoas que trabalham em 

edifícios altos, o modelo mais satisfatório mostrou ser o de edifícios de 100 metros de altura 

isolados no interior do quarteirão, remetendo a ideia de edifícios altos como pontos de 

referencia do poder econômico. Ainda, para todas as amostras de respondentes a simulação da 

situação real de edifícios de 18 pavimentos dispostos de forma não linear se mostrou a mais 

insatisfatória, apesar de refletir o que tem sido construído atualmente na cidade. 

Por fim, respondentes de contextos com edifícios altos de 10 pavimentos se mostraram mais 

satisfeitos com os impactos dos edifícios do contexto adjacente. Para os moradores de 

edifícios altos residenciais, contextos com edifícios de 14 pavimentos foram identificados 

como os mais insatisfatórios, o que pode estar relacionado à construção de novos 

empreendimentos de condomínios com diversos edifícios próximos uns dos outros no interior 

de bairros predominantemente residenciais, entre vias de acesso locais, onde o limite de altura 

permitido pelo Plano Diretor vigente é, normalmente, de 14 pavimentos. Ainda, para pessoas 

que trabalham em edifícios altos comerciais, contextos com edifícios altos de 18 pavimentos 

foram considerados os mais insatisfatórios.  

4.3.3 Avaliação das relações entre a altura dos edifícios e o uso do espaço urbano 

adjacente 

A maioria do total de respondentes que mora nos edifícios altos residenciais avaliados utiliza 

os espaços urbanos adjacentes (72 de 133 – 54,1%), sendo expressivo o número de 

respondentes que não utiliza (61 de 133 – 45,9%) (Tabela 4.71). Ainda, foram encontradas 

relações estatisticamente significativas (Tabulação cruzada, Phi = 0,238, sig. = 0,023) entre 

moradores de diferentes pavimentos e o uso do espaço urbano adjacente. Sendo assim, 

moradores dos pavimentos médios são os que mais utilizam o espaço urbano adjacente ao 

edifício onde moram (31 de 44 – 70,5%) e moradores dos pavimentos altos são os que menos 

utilizam esses espaços (21 de 49 – 42,9%). 
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Tabela 4.71 – Uso dos espaços urbanos adjacentes a edifícios altos residenciais e comerciais pelos respondentes 

Utiliza o 
espaço? 

Edifícios residenciais Edifícios comerciais Amostras totais 
PB PM PA PB PM PA Total R Total C 

Sim 20(50) 31(70,5) 21(42,9) 12(38,7) 5(29,4) 5(18,5) 72(54,1) 22(29,3) 
Não 20(50) 13(29,5) 28(57,1) 19(61,3) 12(70,6) 22(81,5) 61(45,9) 53(70,7) 
Total 40 (100) 44 (100) 49 (100) 31(100) 17(100) 27(100) 133(100) 75(100) 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; R = respondentes de edifícios altos 
residenciais; C = respondentes de edifícios altos comerciais; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre os 
motivos citados por cada grupo). 

A maioria dos respondentes, em geral, costuma utilizar os espaços urbanos adjacentes aos 

edifícios onde moram durante os períodos da manhã (63 de 72 – 87,5%) e tarde (63 de 72 – 

87,5%), enquanto apenas 43,1% (31 de 72) dos respondentes utilizam esses espaços durante a 

noite (Tabela 4.72). Esses dados tendem a se repetir entre moradores de diferentes pavimentos 

dos edifícios altos avaliados, não sendo encontradas diferenças estatisticamente significativas 

(Tabulação cruzada, Phi).  

Tabela 4.72 – Período(s) do dia em que os respondentes utilizam o espaço urbano adjacente aos edifícios altos 
onde residem e trabalham 

Períodos 
do dia 

Pavimentos baixos 
20(100) 

Pavimentos médios 
31(100) 

Pavimentos altos 
21(100) 

Total 
72(100) sig. Phi 

Manhã 18(90) 27(87,1) 18(85,7) 63(87,5) 0,914 0,050 
Tarde 20(100) 25(80,6) 18(85,7) 63(87,5) 0,119 0,243 
Noite 8(40) 14(45,2) 9(42,9) 31(43,1) 0,936 0,043 

Edifícios altos residenciais 
Períodos 

do dia 
Pavimentos baixos 

12(100) 
Pavimentos médios 

5(100) 
Pavimentos altos 

5(100) 
Total 

22(100) sig. Phi 

Manhã 1(8,3) 0(0) 0(0) 1(4,5) 0,646 0,199 
Tarde 11(91,7) 5(100) 5(100) 21(95,5) 0,646 0,199 
Noite 1(8,3) 0(0) 3(60) 4(18,2) 0,021 0,594 

Notas: As amostras correspondem ao número de usuários que utiliza o espaço urbano adjacente ao edifício ou condomínio 
onde reside; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes (a comparação entre 
os valores deve ser feita na vertical entre os motivos citados por cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de 
tabulação cruzada. 

Ainda, 94,4% (68 de 72) dos respondentes utilizam esses espaços durantes os fins de semana 

e feriados, enquanto 58,3% (42 de 72) utiliza durante os dias úteis, de segunda a sexta-feira 

(Tabela 4.73), não sendo encontradas relações estatisticamente significativas entre moradores 

de diferentes pavimentos dos edifícios avaliados (Tabulação cruzada, Phi).  As principais 

razões citadas para os usuários utilizarem ou não os espaços urbanos adjacentes ao edifícios 

altos onde residem são (Tabela 4.74): o fato dessas áreas serem amplas (48 de 72 – 66,7%), as 

áreas possuem vegetação (48 de 72 – 66,7%) e as áreas são seguras (41 de 72 – 56,9%).  
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Tabela 4.73 – Dia(s) da semana em que os respondentes utilizam o espaço urbano adjacente aos edifícios altos 
onde residem e trabalham 

Edifícios altos residenciais 

Dia(s) da semana  
PB 

20(100) 
PM 

31(100) 
PA 

21(100) 
Total 

72(100) sig. Phi 

Segunda a sexta 11(55) 19(61,3) 12(57,1) 42(58,3) 0,898 0,055 
Fins de semana/feriados 20(100) 29(93,5) 19(90,5) 68(94,4) 0,396 0,160 

Edifícios altos comerciais 

 Dias da semana  
PB 

12(100) 
PM 

5(100) 
PA 

5(100) 
Total 

22(100) sig. Phi 

Segunda a sexta 11(91,7) 5(100) 4(80) 20(90,9) 0,541 0,236 
Fins de semana/feriados 1(8,3) 1(20) 1(20) 3(13,6) 0,730 0,169 

Notas: As amostras correspondem ao número de usuários que utiliza o espaço urbano adjacente ao edifício ou condomínio 
onde reside; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes (a comparação entre 
os valores deve ser feita na vertical entre os motivos citados por cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de 
tabulação cruzada. 

Tabela 4.74 – Principal (is) razão (ões) citadas para os respondentes utilizarem ou não os espaços urbanos 
adjacentes aos edifícios altos onde residem e trabalham 

Edifícios altos residenciais 

Principais razões citadas  
PB 

20(100) 
PM 

31(100) 
PA 

21(100) 
Total 

72(100) sig. Phi 

São áreas amplas 14(70) 23(74,2) 11(52,4) 48(66,7) 0,244 0,198 
São áreas com vegetação 10(50) 22(71) 16(76,2) 48(66,7) 0,164 0,224 

São áreas seguras 14(70) 20(64,5) 7(33,3) 41(56,9) 0,032 0,309 
São áreas com iluminação 8(40) 15(40,8) 10(47,6) 33(45,8) 0,826 0,073 

Muitas pessoas usam a área 7(35) 16(51,6) 10(47,6) 33(45,8) 0,499 0,139 

Edifícios altos comerciais 

Principais razões citadas  
PB 

12(100) 
PM 

5(100) 
PA 

5(100) 
Total 

22(100) sig. Phi 

Muitas pessoas usam a área 10(83,3) 2(40) 3(60) 15(68,2) 0,196 0,385 
São áreas amplas 6(50) 0(0) 3(60) 9(40,9) 0,099 0,459 
São áreas seguras 5(41,7) 0(0) 2(40) 7(31,8) 0,220 0,371 

São áreas sem iluminação 3(25) 0(0) 0(0) 3(13,6) 0,235 0,363 
São áreas com iluminação 1(8,3) 0(0) 1(20) 2(9,1) 0,541 0,236 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; as amostras correspondem ao número de 
usuários que utiliza o espaço urbano adjacente ao edifício ou condomínio onde reside; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação ao total de respondentes (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre os motivos 
citados por cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados 
apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

Outros aspectos mencionados por um percentual significativo dos respondentes são: a 

existência de iluminação nessas áreas (33 de 42 – 45,8%) e o fato de muitas pessoas 

utilizarem essas áreas (33 de 72 - 45,8%). Ainda, foi encontrada relação estatisticamente 

significativa (Tabulação cruzada, Phi) entre moradores de diferentes pavimentos e a menção 

das áreas adjacentes serem consideradas seguras (Phi = 0,309, sig. = 0,032), referida por 70% 

(14 de 20) dos moradores de pavimentos baixos e apenas 33,3% (7 de 21) dos moradores de 

pavimentos altos. 

A maioria das pessoas que trabalham em edifícios não costuma utilizar os espaços urbanos 

adjacentes aos edifícios (53 de 75 – 70,7%), enquanto apenas 29,3% (22 de 75) desses 
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respondentes utilizam essas áreas (Tabela 4.71). Esses resultados tendem a se repetir entre 

pessoas que trabalham em diferentes pavimentos, não sendo encontradas relações 

estatisticamente significativas (Tabulação cruzada, Phi). Entre os respondentes que utilizam 

os espaços urbanos adjacentes aos edifícios onde trabalham, 95,5% (21 de 22) utiliza durante 

o período da tarde, 18,2% (22 de 4) durante a noite e apenas 4,5% (1 de 22) durante a manhã 

(Tabela 4.72). Ainda, foi encontrada uma relação estatisticamente significativa (Tabulação 

cruzada, Phi) entre respondentes de diferentes pavimentos e o uso do espaço urbano adjacente 

durante a noite. Esses dados indicam que, enquanto 60% (3 de 5) dos respondentes que 

trabalham em pavimentos altos utilizam esses espaços durante a noite, nenhuma das pessoas 

que trabalha em pavimentos médios utiliza essas áreas neste período. 

Ao contrário dos moradores de edifícios altos residenciais, 90,9% (20 de 22) dos respondentes 

utilizam esses espaços durante os dias úteis, de segunda a sexta-feira, enquanto 13,6% (3 de 

22) utilizam durante os fins de semana e feriados (Tabela 4.73). Além disso, não foram 

encontradas relações estatisticamente significativas entre pessoas que trabalham em diferentes 

pavimentos dos edifícios avaliados (Tabulação cruzada, Phi) e os dias da semana em que os 

respondentes utilizam o espaço urbano adjacente. A principal justificativa para os 

respondentes utilizarem ou não os espaços urbanos adjacentes aos edifícios altos onde 

trabalham (Tabela 4.74) está relacionada a muitas pessoas utilizarem essas áreas (15 de 22 – 

68,2%). Outros aspectos mencionados por um percentual expressivo dos respondentes, são: o 

fato desses espaços urbanos serem amplos (9 de 22 – 40,9%) e de serem áreas seguras (7 de 

22 – 31,8%). Ainda, não foram encontradas relações estatisticamente significativas 

(Tabulação cruzada, Phi) entre pessoas que trabalham em diferentes pavimentos e as 

principais razões citadas para os respondentes utilizarem ou não os espaços urbanos 

adjacentes aos edifícios onde trabalham. 

Por fim, foi encontrada relação estatisticamente significativa (Tabulação cruzada, Phi = 0,239, 

sig. = 0,001) entre respondentes de edifícios altos residenciais e comerciais e o fato de 

utilizarem ou não os espaços urbanos adjacentes a essas edificações (Tabela 4.71). Esses 

dados indicam que, enquanto 54,1% (72 de 133) dos moradores de edifícios altos residenciais 

utilizam o espaço urbano adjacente, apenas 29,3% (22 de 75) das pessoas que trabalham em 

edifícios altos utilizam as áreas do entorno imediato a essas edificações. Ainda, foi encontrada 

uma relação estatisticamente significativa (Tabulação cruzada, Phi = 0,324, sig. = 0,001) entre 

respondentes que utilizam diferentes pavimentos de edifícios altos residenciais e comerciais. 

Dessa forma, moradores dos pavimentos médios de edifícios altos comerciais são os que mais 



CAPÍTULO 4: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS                         174 

 

 

utilizam o contexto adjacente e as pessoas que trabalham em pavimentos altos de edifícios 

comerciais são as que menos utilizam as áreas do entorno. 

Dessa forma, são os usuários que moram ou trabalham nos pavimentos altos dos edifícios os 

que menos utilizam os espaços urbanos adjacentes a essas edificações. Entretanto, o uso do 

espaço urbano adjacente aos edifícios altos está relacionado não apenas ao pavimento 

utilizado, mas principalmente a aspectos que dizem respeito ao tipo de uso do edifício e as 

características das áreas adjacentes a essas edificações. 

4.3.4 Avaliação das relações entre os edifícios altos e a segurança do espaço urbano 

adjacente 

A maioria dos respondentes considera o espaço urbano adjacente ao edifício onde mora ou 

trabalha como segura ou muito segura (110 de 208 – 53,1%) (Tabela 4.75). Todavia, é 

expressiva a parcela de respondentes que considera esses espaços inseguros ou muito 

inseguros (55 de 208 – 26,6%). Foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa 

(M-W, x² = 3322,500, sig. = 0,000) entre respondentes de edifícios altos residenciais e 

comerciais e a percepção de segurança no espaço urbano adjacente. Sendo assim, o espaço 

urbano adjacente é percebido como mais seguro por pessoas que trabalham em edifícios altos 

e menos seguro por moradores de edifícios altos residenciais. As principais razões 

mencionadas por parcela expressiva dos respondentes, para a percepção em relação aos níveis 

de segurança no espaço urbano adjacente aos edifícios avaliados são (Tabela 4.76): não haver 

pessoas circulando nas ruas adjacentes (88 de 208 – 42,3%) e a falta de iluminação na rua (42 

de 208 – 20,2%). Por outro lado, também são mencionadas por entre 20 e 50% dos 

respondentes o fato de haver pessoas circulando nas ruas adjacentes (65 de 208 – 31,1%) e a 

existência de grades nos edifícios (56 de 208 – 26,9%), aspectos que tendem a estar 

relacionados a percepção de segurança. 

Tabela 4.75 – Relação entre a altura dos edifícios e a percepção de segurança do espaço urbano adjacente 

Níveis de segurança Edifícios altos residenciais Edifícios altos comerciais Total 
Muito segura 2(1,5) 4(5,3) 6(2,9) 

Segura 55(41,4) 49(66,2) 104(50,2) 
Nem seguro nem insegura 29(21,8) 14(18,9) 43(20,8) 

Insegura 46(34,6) 8(10,8) 54(26,1) 
Muito insegura 1(0,8) 0(0) 1(0,5) 

Total 133(100) 75(100) 208(100) 
mvo K-W 117,02 82,30 - 

Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes 
(a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre os motivos citados por cada grupo); mvo K-W = médias dos 
valores ordinais obtidos através do teste Kruskal-Wallis (K-W) entre as amostras individuais onde os valores mais baixos 
correspondem aos maiores níveis de segurança do espaço urbano adjacente aos edifícios avaliados; os valores destacados 
apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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Tabela 4.76 – Principal (is) razão (ões) citadas para a percepção de segurança no espaço urbano adjacente aos 
edifícios avaliados 

Principais razões citadas para a percepção de 
segurança no espaço urbano adjacente 

Residenciais 
133(100) 

Comerciais 
75(100) 

Total 
208(100) sig. Phi 

Não existem pessoas circulando nas ruas 33(24,8) 55(73,3) 88(42,3) 0,000 0,472 
Existem pessoas circulando nas ruas 63(47,4) 2(2,7) 65(31,1) 0,000 -0,463 

Existência de grades nos edifícios 53(39,8) 3(4) 56(26,9) 0,000 -0,388 
Falta de iluminação na rua 12(9) 30(40) 42(20,2) 0,000 0,371 

Inexistência de portas e janelas de edificações 
voltadas para a rua 

28 
(21,1) 

9 
(12) 

37 
(17,8) 0,101 -1,114 

Existência de portas e janelas de edificações 
voltadas para a rua 

36 
(27,1) 

0 
(0) 

36 
(17,3) 0,000 -0,344 

Existência de iluminação na rua 28(21,1) 1(1,3) 29(13,9) 0,000 -0,273 
Impossibilidade de ser socorrido 12(9) 15(20) 27(13) 0,024 0,157 

Existência de árvores na rua 21(15,8) 1(1,3) 22(10,6) 0,001 -0,226 
Ausência de local para fugir 7(5,3) 15(20) 22(10,6) 0,001 0,213 

Possibilidade de ser socorrido 21(15,8) 0(0) 21(10,1) 0,000 -0,252 
Existência de muros no edifício 15(11,3) 0(0) 15(7,2) 0,003 -0,209 

Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e total (a comparação entre 
os valores deve ser feita na vertical entre os motivos citados por cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de 
tabulação cruzada; os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

Tabela 4.77 – Síntese das relações estatisticamente significativas entre as percepções dos respondentes em 
relação à segurança no contexto urbano adjacente aos edifícios altos avaliados 

Principais razões para os níveis de percepção de segurança no espaço 
urbano adjacente aos edifícios altos 

Edifícios altos 
residenciais 

Edifícios altos 
comerciais 

Não existem pessoas circulando nas ruas de 20 a < 50% de 50 a < 80% 
Existem pessoas circulando nas ruas de 20 a < 50% Menos de 20% 

Existência de grades nos edifícios de 20 a < 50% Menos de 20% 
Falta de iluminação na rua Menos de 20% de 20 a < 50% 

Existência de portas e janelas de edificações voltadas para a rua de 20 a < 50% Menos de 20% 
Existência de iluminação na rua de 20 a < 50% Menos de 20% 
Impossibilidade de ser socorrido Menos de 20% de 20 a < 50% 

Existência de árvores na rua Menos de 20% Menos de 20% 
Ausência de local para fugir Menos de 20% de 20 a < 50% 

Possibilidade de ser socorrido Menos de 20% Menos de 20% 
Existência de muros no edifício Menos de 20% Menos de 20% 

Notas: Menos de 20% = aspectos muito pouco mencionados; de 20 a < 50% = aspectos pouco mencionados; de 50 a < 80% = 
aspectos mencionados por parcela expressiva dos respondentes; de 80 a 100% = aspectos mencionados por parcela muito 
expressiva dos respondentes. 

Os moradores de edifícios altos residenciais são os que mais mencionam a existência de 

pessoas circulando nas ruas adjacentes, existência de grades nos edifícios, portas e janelas 

voltadas pras ruas, iluminação e vegetação nas ruas, possibilidade de ser socorrido e 

existência de muros nos edifícios. As pessoas que trabalham em edifícios altos comerciais, 

por sua vez, são as que mais mencionam a falta de pessoas circulando nas ruas adjacentes, a 

falta de iluminação nas ruas, impossibilidade de ser socorrido e ausência de lugares para fugir 

(Tabelas 4.76 e 4.77). 

Os respondentes que trabalham em edifícios altos comerciais que perceberem os espaços 

urbanos adjacentes ao edifício como mais seguros. Entretanto, são esses respondentes os que 

mais identificam aspectos negativos em relação ao contexto onde trabalham, tais como falta 
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de pessoas circulando nas ruas, falta de iluminação, impossibilidade de ser socorrido e 

ausência de lugares para fugir. Por outro lado, são os moradores de edifícios altos residenciais 

os que mais utilizam os espaços urbanos adjacentes a essas edificações (Tabela 4.71), fazendo 

com que esses respondentes estejam mais aptos a avaliar os níveis de segurança do contexto 

onde o edifício se insere. Além disso, são os moradores de edifícios altos os que mais 

mencionam a existência de muros nos edifícios, atuando como barreiras visuais, o que impede 

a conexão visual entre os edifícios e a rua, afetando negativamente os níveis de segurança 

percebidos em relação ao espaço urbano adjacente. 

4.3.5 Identificação dos edifícios altos como referenciais urbanos 

Apesar da maioria dos moradores de edifícios altos residenciais não os identificar como 

referenciais urbanos (74 de 133 – 55,6%), é expressiva a parcela de respondentes que 

identifica esses edifícios como referenciais urbanos (59 de 133 – 44,4%) (Tabela 4.78). Além 

disso, foi encontrada uma relação estatisticamente significativa (Tabulação cruzada, Phi = 

0,385, sig. = 0,000) entre respondentes de edifícios altos de diferentes alturas e a percepção 

dessas edificações como pontos de referência no contexto onde se insere. Dessa forma, 

moradores de edifícios altos de 18 pavimentos são os que mais identificam esses edifícios 

como referenciais urbanos (29 de 40 – 72,5%), enquanto moradores de edifícios de 10 

pavimentos são os que menos identificam (13 de 49 – 26,5%) (Tabela 4.78).  

Tabela 4.78 – Percepção dos respondentes em relação aos edifícios altos residenciais e comerciais como 
referenciais urbanos 

 Edifícios residenciais Edifícios comerciais Amostras totais 
10 pav. 14 pav. 18 pav. 10 pav. 14 pav. 18 pav. Total R Total C 

Sim 13(26,5) 17(38,6) 29(72,5) 16(64) 10(43,5) 27(100) 59(44,4) 53(70,7) 
Não 36(73,5) 27(61,4) 11(27,5) 9(36) 13(56,5) 0(0) 74(55,6) 22(29,3) 
Total 49(100) 44(100) 40(100) 25(100) 23(100) 27(100) 133(100) 75(100) 

Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; R = respondentes de edifícios altos residenciais; C = 
respondentes de edifícios altos comerciais; MS = Muito satisfatória; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais 
em relação ao total de respondentes das amostras residenciais e comerciais. 

As principais razões mencionadas para justificar a identificação ou não dos edifícios altos 

avaliados como referenciais urbanos por parte expressiva dos respondentes, são (Tabela 4.79): 

os edifícios ou condomínios são da mesma altura de outros edifícios da rua (57 de 133 – 

42,9%) e as cores e formas dos edifícios os condomínios são semelhantes das de outros 

edifícios da rua (51 de 133 – 38,3%). São também mencionados os seguintes aspectos: os 

edifícios ou condomínios são altos em relação aos outros edifícios da rua (32 de 133 – 24,1%) 

e as cores e formas dos edifícios ou condomínios são diferentes das de outros edifícios da rua 

(28 de 133 – 21,1%). 
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Tabela 4.79 – Principal (is) razão(ões) citadas para a identificação dos edifícios residenciais como referenciais 
urbanos 

Principais razões citadas  
10 pav. 
49(100) 

14 pav. 
44(100) 

18 pav. 
40(100) 

Total 
133(100) sig. Phi 

Edifício ou condomínio é da mesma altura 
dos outros edifícios da rua 

27 
(55,1) 

21 
(47,7) 

9 
(22,5) 

57 
(42,9) 0,006 0,277 

Cores e formas do edifício ou condomínio 
semelhantes das de outros edifícios da rua 

25 
(51) 

19 
(43,9) 

7 
(17,5) 

51 
(38,3) 0,004 0,289 

Edifício ou condomínio é alto em relação aos 
outros edifícios da rua 

4 
(8,2) 

12 
(27,3) 

16 
(40) 

32 
(24,1) 0,002 0,308 

Cores e formas do edifício ou condomínio 
diferentes das de outros edifícios da rua 

7 
(14,3) 

3 
(6,8) 

18 
(45) 

28 
(21,1) 0,000 0,393 

Edifício ou condomínio é largo em relação 
aos outros edifícios da rua 

2 
(4,1) 

2 
(4,5) 

9 
(22,5) 

13 
(9,8) 0,005 0,281 

Edifício ou condomínio é da mesma largura 
dos outros edifícios da rua 

2 
(4,1) 

3 
(6,8) 

2 
(5) 

7 
(5,3) 0,837 0,052 

Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes 
(a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre os motivos citados por cada grupo); os valores de sig. e Phi 
foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas 
entre os grupos. 

Tabela 4.80 – Síntese das relações estatisticamente significativas entre respondentes de edifícios altos de 
diferentes alturas e as razões para a percepção de edifícios altos residenciais como referenciais urbanos 

Razões para os níveis de satisfação com a altura 
dos edifícios do contexto adjacente 

Edifícios  de 10 
pavimentos 

Edifícios  de 14 
pavimentos 

Edifícios  de 18 
pavimentos 

Edifício ou condomínio é da mesma altura dos outros 
edifícios da rua de 50 a < 80% de 20 a < 50% de 20 a < 50% 

Cores e formas do edifício ou condomínio 
semelhantes das de outros edifícios da rua de 50 a < 80% de 20 a < 50% Menos de 20% 

Edifício ou condomínio é alto em relação aos outros 
edifícios da rua Menos de 20% de 20 a < 50% de 20 a < 50% 

Cores e formas do edifício ou condomínio diferentes 
das de outros edifícios da rua Menos de 20%  Menos de 20% de 20 a < 50% 

Edifício ou condomínio é largo em relação aos outros 
edifícios da rua Menos de 20%  Menos de 20% de 20 a < 50% 

Notas: Menos de 20% = aspectos muito pouco mencionados; de 20 a < 50% = aspectos pouco mencionados; de 50 a < 80% = 
aspectos mencionados por parcela expressiva dos respondentes; de 80 a 100% = aspectos mencionados por parcela muito 
expressiva dos respondentes. 

Os moradores de edifícios altos de 10 pavimentos ou condomínios de edifícios com essa 

altura são os que mais destacam o fato dessas edificações serem da mesma altura, cores e 

formas de outros edifícios da rua. Por outro lado, moradores de edifícios altos de 18 

pavimentos ou de condomínios com edifícios dessa altura são os que mais mencionam o fato 

dessas edificações serem mais altas, de cores e formas diferentes e de maior largura em 

relação a outros edifícios da rua. Sendo assim, são os edifícios residenciais de 18 pavimentos 

que são identificados como pontos de referência no contexto local de Porto Alegre. Essa 

percepção se deve não só a altura desses edifícios, como a outras características relacionadas 

às cores, formas e largura dessas edificações (Tabelas 4.79 e  4.80). 

A maioria das pessoas que trabalha em edifícios altos, por sua vez, considera o edifício onde 

trabalha como um referencial urbano (53 de 75 - 70,7%) (Tabela 4.78). Ainda, parcela 

expressiva dessa amostra não considera o edifício onde trabalha como um ponto de referência 
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(22 de 75 – 29,3%). Além disso, foi encontrada uma relação estatisticamente significativa 

(Tabulação cruzada, Phi = 0,516, sig. = 0,000) entre respondentes que trabalham em edifícios 

altos de diferentes alturas e a percepção desses edifícios como referenciais urbanos. Esses 

dados indicam que enquanto todos os respondentes que trabalham em edifícios altos de 18 

pavimentos identificam esses edifícios como pontos de referência no contexto onde estão 

inseridos, apenas 43,5% (10 de 23) das pessoas que trabalham em edifícios de 14 pavimentos 

os identificam como referenciais urbanos. 

Ainda, foi encontrada uma relação estatisticamente significativa (Tabulação cruzada, Phi = -

0,253, sig. = 0,000) entre respondentes de edifícios altos residenciais e comerciais, indicando 

que as pessoas que trabalham em edifícios comerciais são as que mais identificam o seu 

edifício como um referencial urbano. Além disso, foi encontrada uma relação estatisticamente 

significativa (Tabulação cruzada, Phi = -0,488, sig. = 0,000)  entre respondentes de edifícios 

altos residenciais e comerciais de diferentes alturas. Esses dados indicam que os respondentes 

de edifícios de 18 pavimentos são as que mais identificam o seu edifício como um ponto de 

referencia no contexto onde se insere, principalmente em relação a edifícios comerciais. Por 

outro lado, os moradores de edifícios altos de 10 pavimentos são as que menos identificam o 

edifício onde residem como um referencial urbano (Tabela 4.78). A principal razão para a 

percepção dos respondentes em relação aos  edifícios altos comerciais serem considerados 

referenciais urbanos ou não está relacionada às cores e formas dos edifícios serem diferentes 

das de outros edifícios da rua (Tabela 4.81). Outro aspecto mencionado por um percentual 

expressivo dos respondentes é o fato de o edifício ser alto em relação aos outros edifícios da 

rua (36 de 75 – 48%). Entretanto, também é citado por parte expressiva dos respondentes o 

fato de o edifício ser da mesma altura dos outros edifícios da rua (19 de 75 – 25,3%).  

Ainda, foram encontradas relações estatisticamente significativas (Tabulação cruzada, Phi) 

entre respondentes de edifícios altos comerciais de diferentes alturas e a menção das seguintes 

razões para a percepção dos edifícios avaliados como referenciais urbanos ou não (Tabela 

4.81): as cores e formas dos edifícios são diferentes das de outros edifícios da rua (Phi = 

0,301, sig. = 0,034), mencionada por 66,7% (27 de 75) dos respondentes de edifícios de 18 

pavimentos e apenas 30,4% (7 de 23) dos respondentes de edifícios de 14 pavimentos; o 

edifício é alto em relação aos outros edifícios da rua (Phi = 0,469, sig. = 0,000), citado por 

entre 60 e 70% das pessoas que trabalham em edifícios de 14 e 18 pavimentos e apenas 13% 

(3 de 23) dos que trabalham em edifícios de 14 pavimentos; o edifício é da mesma altura dos 

outros edifícios da rua (Phi = 0,502, sig. = 0,000), referida por 56,5% (23 de 75) das pessoas 
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que trabalham em edifícios de 14 pavimentos e por menos de 5% das que trabalham em 

edifícios de 18 pavimentos. Logo, constata-se que o contexto em que edifícios altos 

comerciais se inserem influenciam na percepção desses edifícios como referenciais urbanos. 

Tabela 4.81 – Principal (is) razão(ões) citadas para a identificação dos edifícios comerciais como referenciais 
urbanos 

Principais razões citadas  
10 pav. 
25(100) 

14 pav. 
23(100) 

18 pav. 
27(100) 

Total 
75(100) sig. Phi 

Cores e formas do edifício diferentes das de 
outros edifícios da rua 

14 
(56) 

7 
(30,4) 

18 
(66,7) 

39 
(52) 0,034 0,301 

Edifício é alto em relação aos outros edifícios da 
rua 

15 
(60) 

3 
(13) 

18 
(66,7) 

36 
(48) 0,000 0,469 

Edifício é da mesma altura dos outros edifícios 
da rua 

5 
(20) 

13 
(56,5) 

1 
(3,7) 

19 
(25,3) 0,000 0,502 

Edifício é largo em relação aos outros edifícios 
da rua 

2 
(8) 

1 
(4,3) 

6 
(22,2) 

9 
(12) 0,115 0,240 

Cores e formas do edifício semelhantes das de 
outros edifícios da rua 

4 
(16) 

2 
(8,7) 

2 
(7,4) 

8 
(10,7) 0,565 0,123 

Edifício é baixo em relação aos outros edifícios 
da rua 

3 
(12) 

1 
(4,3) 

1 
(3,7) 

5 
(6,7) 0,423 0,152 

Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre os 
motivos citados por cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados 
apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

Conclui-se que os edifícios de 18 pavimentos residenciais e comerciais são os que mais atuam 

como referenciais urbanos, de acordo com a percepção dos respondentes, indicando a 

influencia da altura dos edifícios nessa percepção. Todavia, a identificação de edifícios altos 

como pontos de referencia não está relacionada apenas a altura dessas edificações, mas 

também com outras características como cores, formas e largura, principalmente em relação a 

edifícios altos comerciais. Ainda, o contexto em que esses edifícios se inserem também 

interfere nessa percepção e, quando edifícios altos estão inseridos em contextos com edifícios 

de mesma altura, tendem a deixar de serem pontos de referência para os usuários.  

4.4 AVALIAÇÃO DE VARIÁVEIS COMPOSICIONAIS (CARACTERÍSTICAS DOS 

USUÁRIOS) QUE AFETAM O DESEMPENHO DE EDIFÍCIOS ALTOS 

Neste item são avaliados os resultados dos questionários referentes ao Objetivo 3:  investigar 

como as características dos usuários interferem na na preferência na escolha do pavimento 

utilizado, nos níveis de satisfação com o desempenho das características físico-espaciais 

desses edifícios de acordo com o pavimento em que o respondente reside ou trabalha e na 

percepção dos impactos  causados na qualidade do contexto urbano em que essas edificações 

se inserem. 
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4.4.1 Relações entre a faixa etária dos usuários e os níveis de satisfação com o 

desempenho de edifícios residenciais e comerciais 

Entre os respondentes moradores de edifícios altos residenciais, 17,3% (23 de 133) tem entre 

19 e 29 anos, 57,9% (77 de 133) tem de 30 a 59 anos e 24,8% (33 de 133) tem 60 ou mais 

anos (Tabela 4.82). Os respondentes de diferentes faixas etárias estão em geral satisfeitos ou 

muito satisfeitos com o pavimento onde residem, não sendo encontradas relações 

estatisticamente significativas (K-W) entre pessoas de diferentes idades (Tabela 4.83). Em 

relação aos níveis de satisfação com o pavimento de residência, foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significativa (K-W, x² = 14,106, sig. = 0,001) entre respondentes de 19 a 29 

anos, demonstrando que quanto mais alto o pavimento em que o usuário mora, maior o nível 

de satisfação com o edifício (Tabela 4.83). Esses níveis de satisfação estão relacionados 

principalmente a ventilação natural no interior do apartamento (11 de 23 – 47,8%) (Tabela 

4.84). Entre moradores com idade de 30 a 59 anos não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas (K-W), indicando que, independentemente do pavimento de 

residência, esses usuários estão em geral satisfeitos ou muito satisfeitos com o desempenho do 

edifício (Tabela 4.83).  

Tabela 4.82 – Faixa etária dos respondentes de edifícios altos residenciais e comerciais 

Faixa etária Pavimentos Baixos Pavimentos Médios Pavimentos Altos Total 
19 a 29 anos 10(25) 8(18,2) 5(10,2) 23(17,3) 
30 a 59 anos 19(47,5) 30(68,2) 28(57,1) 77(57,9) 
60 ou mais 11(27,5) 6(13,6) 16(32,7) 33(24,8) 

Total 40(100) 44(100) 49(100) 133(100) 
Faixa etária Pavimentos Baixos Pavimentos Médios Pavimentos Altos Total 
19 a 29 anos 8(25,8) 4(23,5) 5(18,5) 17(22,7) 
30 a 59 anos 23(74,2) 13(76,5) 19(70,4) 55(73,3) 
60 ou mais 0(0) 0(0) 3(11,1) 3(4) 

Total 31(100) 17(100) 27(100) 75(100) 
Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes 
(a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo). 

Por fim, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 7,129, sig. = 

0,028) entre pessoas com mais de 60 anos, indicando que moradores dos pavimentos altos são 

os mais satisfeitos e dos pavimentos baixos os mais insatisfeitos com o pavimento de 

residência (Tabela 4.83). Para os respondentes com idade entre 30 e 59 anos e com mais de 60 

anos a principal justificativa para os níveis de satisfação com o pavimento de residência são as 

visuais satisfatórias para o exterior do edifício. Ainda, apenas esses dois grupos de 

respondentes é mencionada por parcela significativa das amostras a independência do uso de 

elevadores, o que parece estar relacionado à sua faixa etária (Tabela 4.84). 
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Tabela 4.83 - Níveis de satisfação do respondente com o pavimento de residência de acordo com a faixa etária 

Níveis de satisfação Pavimentos baixos Pavimentos médios Pavimentos altos Total 
19 a 29 anos  

Muito satisfatório 0(0) 3(37,5) 5(100) 8(34,8) 
Satisfatório 6(60) 5(62,5) 0(0) 11(47,8) 

NN 2(20) 0(0) 0(0) 2(8,7) 
Insatisfatório 2(20) 0(0) 0(0) 2(8,7) 

Total 10(100) 8(100) 5(100) 23(100) 
mvo K-W 17,00 10,44 4,50 - 

30 a 59 anos  
Muito satisfatório 6(31,6) 10(33,3) 12(42,9) 28(36,4) 

Satisfatório 11(57,9) 16(53,3) 16(57,1) 43(55,8) 
NN 2(10,5) 4(13,3) 0(0) 6(7,8) 

Total 19(100) 30(100) 28(100) 77(100) 
mvo K-W 41,37 41,43 34,79 - 

60 ou mais  
Muito satisfatório 1(9,1) 2(33,3) 6(37,5) 9(27,3) 

Satisfatório 5(45,5) 4(66,7) 9(56,3) 18(54,5) 
NN 5(45,5) 0(0) 1(6,3) 6(18,2) 

Total 11(100) 6(100) 16(100) 33(100) 
mvo K-W 22,73 14,00 14,19 - 

Notas: NN = nem satisfatório nem insatisfatório; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às 
amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); mvo K-W = 
médias dos valores ordinais obtidos no teste Kruskal-Wallis (K-W), onde os valores mais baixos representam os maiores 
níveis de satisfação com o pavimento de residência; os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente 
significativas entre os grupos. 

Tabela 4.84 – Principais justificativas para os níveis de satisfação do respondente com o pavimento de 
residência (de acordo com a faixa etária) (continua) 

19 a 29 anos 
Principais justificativas para os níveis de 

satisfação com o pavimento 
PB 

10(100) 
PM 

8(100) 
PA 

5(100) 
Total 

23(100) sig. Phi 

Ventilação do apartamento 2(20) 7(87,5) 2(40) 11(47,8) 0,016 0,600 
Privacidade visual nos dormitórios  2(20) 6(75) 2(40) 10(43,5) 0,064 0,489 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala 0(0) 5(62,5) 4(80) 9(39,1) 0,003 0715 
Visuais satisfatórias janela(s) dormitório(s) 1(10) 4(50) 4(80) 9(39,1) 0,024 0,570 
Privacidade visual na sala do apartamento 1(10) 6(75) 2(40) 9(39,1) 0,012 0,586 
Privacidade acústica no seu apartamento 2(20) 4(50) 2(40) 8(34,8) 0,399 0,283 

Conforto térmico do apartamento 1(10) 5(62,5) 2(40) 8(34,8) 0,065 0,488 
Iluminação natural do apartamento 1(10) 4(50) 2(40) 7(30,4) 0162 0,398 

30 a 59 anos 
Principais justificativas para os níveis de 

satisfação com o pavimento 
PB 

19(100) 
PM 

30(100) 
PA 

28(100) 
Total 

77(100) sig. Phi 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala 6(31,6) 25(83,3) 23(82,1) 54(70,1) 0,000 0,482 
Iluminação natural do apartamento 7(36,8) 17(56,7) 20(71,4) 44(57,1) 0,063 0,268 

Visuais satisfatórias janela(s) dormitório(s) 3(15,8) 20(66,7) 18(64,3) 41(53,2) 0,001 0,483 
Privacidade visual na sala do apartamento 7(36,8) 14(46,7) 17(60,7) 38(49,4) 0,256 0,188 

Ventilação do apartamento 4(21,1) 14(46,7) 20(71,4) 38(49,4) 0,003 0,389 
Privacidade visual nos dormitórios  7(36,8) 13(43,3) 17(60,7) 37(48,1) 0,221 0,198 
Conforto térmico do apartamento 1(5,3) 12(40) 15(53,6) 28(36,4) 0,003 0,390 

Privacidade acústica no seu apartamento 3(15,8) 8(26,3) 13(46,4) 24(31,2) 0,067 0,265 
Não depender do uso de elevadores 12(63,2) 4(13,3) 0(0) 16(20,8) 0,000 0,615 

60 ou mais 
Principais justificativas para os níveis de 

satisfação com o pavimento 
PB 

11(100) 
PM 

6(100) 
PA 

16(100) 
Total 

33(100) sig. Phi 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala 7(63,6) 6(100) 11(68,8) 24(72,7) 0,242 0,293 
Visuais satisfatórias janela(s) dormitório(s) 7(63,6) 4(66,7) 10(62,5) 21(63,6) 0,984 0,031 

Iluminação natural do apartamento 2(18,2) 3(50) 11(68,8) 16(48,5) 0,035 0,450 
Privacidade visual na sala do apartamento 3(27,3) 2(33,3) 11(68,8) 16(48,5) 0,076 0,396 
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Tabela 4.85 – Principais justificativas para os níveis de satisfação do respondente com o pavimento de 
residência (de acordo com a faixa etária) (conclusão) 

60 ou mais 
Principais justificativas para os níveis de 

satisfação com o pavimento 
PB 

11(100) 
PM 

6(100) 
PA 

16(100) 
Total 

33(100) sig. Phi 

Conforto térmico do apartamento 0(0) 3(50) 11(68,8) 14(42,4) 0,002 0,622 
Segurança quanto a crimes  1(9,1) 2(33,3) 1(6,3) 14(42,4) 0,207 0,309 
Ventilação do apartamento 0(0) 3(50) 10(62,5) 13(39,4) 0,004 0,578 

Não depender do uso de elevadores 10(90,9) 0(0) 0(0) 10(30,3) 0,000 0,933 
Privacidade acústica no seu apartamento 4(36,4) 2(33,3) 4(25) 10(30,3) 0,806 0,114 

Proximidade de áreas com vegetação  3(27,3) 3(50) 1(6,3) 7(21,2) 0,069 0,403 
Notas: PB = pavimentos baixos, PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos os valores entre parênteses referem-se aos 
percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre 
cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam 
diferenças significativas entre os grupos. 

Os níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde o usuário mora também 

são considerados satisfatórios ou muito satisfatórios pelos respondentes, independentemente 

da sua faixa etária, não sendo encontradas diferenças estatisticamente significativas (K-W) 

(Tabela 4.85).  

Tabela 4.86 – Níveis de satisfação dos respondentes (de acordo com a faixa etária) com a altura dos edifícios 
altos do contexto onde moram 

Níveis de satisfação 10 pavimentos 14 pavimentos 18 pavimentos Total 
19 a 29 anos  

Muito satisfatória 0(0) 0(0) 1(25) 1(4,3) 
Satisfatória 6(85,7) 9(75) 2(50) 17(73,9) 

NN 1(14,3) 0(0) 1(25) 2(8,7) 
Insatisfatória 0(0) 3(25) 0(0) 3(13) 

Total 7(100) 12(100) 4(100) 23(100) 
mvo K-W 11,36 13,00 10,13 - 

30 a 59 anos  
Muito satisfatória 16(55,2) 0(0) 1(3,4) 17(22,1) 

Satisfatória 9(31) 8(42,1) 24(82,8) 41(53,2) 
NN 2(6,9) 4(21,1) 2(6,9) 8(10,4) 

Insatisfatória 2(6,9) 4(21,1) 1(3,4) 7(9,1) 
Muito insatisfatória 0(0) 3(15,8) 1(3,4) 4(5,2) 

Total 29(100) 19(100) 29(100) 77(100) 
mvo K-W 25,90 55,82 41,09 - 

60 ou mais  
Muito satisfatória 7(53,8) 2(15,4) 1(14,3) 10(30,3) 

Satisfatório 6(46,2) 5(38,5) 5(71,4) 16(48,5) 
NN 0(0) 6(46,2) 0(0) 6(18,2) 

Insatisfatória 0(0) 0(0) 1(14,3) 1(3) 
Total 13(100) 13(100) 7(100) 33(100) 

mvo K-W 11,50 21,58 18,71 - 
Notas: NN = nem satisfatória nem insatisfatória; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às 
amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); mvo K-W = 
médias dos valores ordinais obtidos no teste Kruskal-Wallis (K-W), onde os valores mais baixos representam os maiores 
níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto; os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente 
significativas entre os grupos. 
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Tabela 4.87 – Principais razões citadas para os níveis de satisfação dos respondentes (de acordo com sua faixa 
etária) com a altura dos edifícios altos do contexto onde moram 

19 a 29 anos 
Principais razões citadas para os níveis de 

satisfação com a altura dos edifícios 
10 pav. 
7(100) 

14 pav. 
12(100) 

18 pav. 
4(100) 

Total 
23(100) sig. Phi 

Não sobrecarregam a infraestrutura  5(71,4) 8(66,7) 2(50) 15(65,2) 0,764 0,153 
Qualificam a imagem do bairro      5(71,4) 3(25) 2(50) 10(43,5) 0,138 0,415 

Não aumentam o tráfego de veículos nas 
ruas adjacentes  

3 
(42,9) 

4 
(33,3) 

1 
(25) 

8 
(34,8) 0,827 0,129 

Aumentam a segurança da área quanto à 
crimes 

2 
(28,6) 

4 
(33,3) 

1 
(25) 

7 
(30,4) 0,944 0,071 

Número de vagas de estacionamento nas ruas 
é suficiente 

1 
(14,3) 

3 
(25) 

1 
(25) 

5 
(21,7) 0,848 0,120 

Não causam sombreamento na rua/outros 
espaços públicos adjacentes 

2 
(28,6) 

3 
(25) 

0 
(0) 

5 
(21,7) 0,502 0,245 

Sobrecarregam a infraestrutura 1(14,3) 3(25) 1(25) 5(21,7) 0,848 0,120 
Aumentam o movimento de ventos na rua 

/outros espaços públicos adjacentes 
1 

(14,3) 
3 

(25) 
1 

(25) 
5 

(21,7) 0,848 0,120 

30 a 59 anos 
Principais razões citadas para os níveis de 

satisfação com a altura dos edifícios 
10 pav. 
29(100) 

14 pav. 
19(100) 

18 pav. 
29(100) 

Total 
77(100) sig. Phi 

Qualificam a imagem do bairro      19(65,5) 9(47,4) 17(58,6) 45(58,4) 0,459 0,142 
Não sobrecarregam a infraestrutura  19(65,5) 10(52,6) 9(31) 38(49,4) 0,030 0,302 

Número de vagas de estacionamento nas ruas 
é suficiente 

15 
(51,7) 

4 
(21,1) 

10 
(34,5) 

29 
(37,7) 0,091 0,250 

Não aumentam o tráfego de veículos nas 
ruas adjacentes  

15 
(51,7) 

4 
(21,1) 

9 
(31) 

28 
(36,4) 0,073 0,261 

Número vagas estacionamento não é 
suficiente 

6 
(20,7) 

9 
(47,4) 

6 
(20,7) 

21 
(27,3) 0,077 0,258 

Tornam a área mais agradável para viver                    12(41,4) 5(26,3) 4(13,8) 21(27,3) 0,062 0,269 
Não causam sombreamento na rua/outros 

espaços públicos adjacentes 
13 

(44,8) 
3 

(15,8) 
0 

(0) 
16 

(20,8) 0,000 0,485 

Aumentam o tráfego de veículos nas ruas 
adjacentes  

6 
(20,7) 

10 
(52,6) 

4 
(13,8) 

20 
(26) 0,008 0,355 

60 ou mais 
Principais razões citadas para os níveis de 

satisfação com a altura dos edifícios 
10 pav. 
13(100) 

14 pav. 
13(100) 

18 pav. 
7(100) 

Total 
33(100) sig. Phi 

Qualificam a imagem do bairro      9(69,2) 9(69,2) 4(57,1) 22(66,7) 0,834 0,105 
Não sobrecarregam a infraestrutura  9(69,2) 8(61,5) 4(57,1) 21(63,6) 0,849 0,100 

Número vagas estacionamento não é 
suficiente 

9 
(69,2) 

3 
(23,1) 

4 
(57,1) 

16 
(48,5) 0,055 0,420 

Não aumentam o tráfego de veículos nas 
ruas adjacentes  

7 
(53,8) 

7 
(53,8) 

1 
(14,3) 

15 
(45,5) 0,175 0,325 

Tornam a área mais agradável para viver                    6(46,2) 2(15,4) 2(28,6) 10(30,3) 0,232 0,298 
Não causam sombreamento na rua/outros 

espaços públicos adjacentes 
5 

(38,5) 
2 

(15,4) 
3 

(42,9) 
10 

(30,3) 0,316 0,264 

Número de vagas de estacionamento nas ruas 
é suficientes 

0 
(0) 

8 
(61,5) 

1 
(14,3) 

9 
(27,3) 0,001 0,632 

Notas: Pav; número aproximado de pavimentos do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); os 
valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam diferenças 
significativas entre os grupos. 

Entre os moradores com idade entre 19 e 29 anos os níveis de satisfação com a altura dos 

edifícios são considerados em geral, satisfatórios, independentemente da altura do edifício (K-

W). A principal razão relacionada a essa percepção é o fato desses edifícios não 

sobrecarregarem a infraestrutura existente na área (Tabela 4.86). Por outro lado, foi 
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encontrada uma diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 25,030, sig. = 0,000) entre 

respondentes com idade entre 30 e 59 anos, indicando níveis maiores de satisfação entre 

moradores de contextos com edifícios de 10 pavimentos e menores entre moradores de 

contextos com 18 pavimentos (Tabela 1.85). As principais razões citadas para essa percepção 

estão relacionadas ao fato desses edifícios qualificarem a imagem do bairro. Entretanto, os 

respondentes de edifícios de 10 pavimentos são os que mais mencionam aspectos como a não 

sobrecarga da infraestrutura da área e não sombreamento das ruas e espaços urbanos 

adjacentes, enquanto moradores de edifícios de 18 pavimentos são os que mais mencionam 

esses aspectos (Tabela 4.86).  

Foi encontrada também uma diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 8,604, sig. = 

0,014) entre moradores de edifícios de diferentes alturas com idade de 60 anos ou superior, 

indicando que, para esses respondentes, contextos com edifícios de 10 pavimentos são 

considerados mais satisfatórios e contextos com edifícios de 14 pavimentos mais 

insatisfatórios (Tabela 4.85). Para esses respondentes, de modo geral, os níveis de satisfação 

com a altura dos edifícios do contexto está relacionada principalmente a essas edificações 

qualificarem a imagem do bairro. Entretanto, os moradores de contextos com edifícios de 10 

pavimentos são os que menos mencionam a falta de vagas de estacionamento nas ruas 

adjacentes, enquanto os moradores de edifícios de 14 pavimentos são os que mais citam esse 

aspecto (Tabela 4.86).  

Entre a amostra de pessoas que trabalham em edifícios comerciais a maioria dos respondentes 

tem entre 30 e 59 anos (55 de 75 – 73,3%), 22,7% (17 de 75) têm entre 19 e 29 anos e apenas 

4% (3 de 75) tem 60 anos ou mais (Tabela 4.82). Os níveis de satisfação com a altura dos 

edifícios do contexto onde o usuário mora também são consideradas satisfatórias ou muito 

satisfatórias pelos respondentes, independentemente da faixa etária, não sendo encontradas 

diferenças estatisticamente significativas (M-W) (Tabela 4.87). Entre os respondentes com 19 

a 29 anos de idade, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 

7,238, sig. = 0,027) entre pessoas que trabalham em diferentes pavimentos, indicando que os 

que trabalham em pavimentos médios são os mais satisfeitos e os que trabalham nos 

pavimentos baixos os menos satisfeitos como pavimento onde trabalham. Esses níveis de 

satisfação estão relacionados principalmente aos níveis de iluminação natural e as visuais do 

escritório para o exterior do edifício (Tabela 4.88).  
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Tabela 4.88 - Níveis de satisfação com o pavimento onde o respondente trabalha (de acordo com a faixa etária) 

Níveis de satisfação Pavimentos baixos Pavimentos médios Pavimentos altos Total 
19 a 29 anos  

Muito satisfatório 0(0) 2(50) 0(0) 2(11,8) 

Satisfatório 3(37,5) 2(50) 4(80) 9(52,9) 
NN 5(62,5) 0(0) 1(20) 6(35,3) 

Total 8(100) 4(100) 5(100) 17(100) 
mvo K-W 11,68 4,25 8,50 - 

30 a 59 anos  
Muito satisfatório 0(0) 1(7,7) 7(36,8) 8(14,5) 

Satisfatório 6(26,1) 5(38,5) 10(52,6) 21(38,2) 
NN 17(73,9) 7(53,8) 2(10,5) 26(47,3) 

Total 23(100) 13(100) 19(100) 55(100) 
mvo K-W 36,37 30,54 16,13 - 

60 ou mais  
Muito satisfatório 0(0) 0(0) 2(66,7) 2(66,7) 

Satisfatório 0(0) 0(0) 1(33,3) 1(33,3) 
Total 0(0) 0(0) 3(100) 3(100) 

Notas: NN = nem satisfatório nem insatisfatório; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às 
amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); mvo K-W = 
médias dos valores ordinais obtidos no teste Kruskal-Wallis (K-W), onde os valores mais baixos representam os maiores 
níveis de satisfação com o pavimento onde o respondente trabalha; os valores destacados apresentam diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos. 

Tabela 4.89 – Justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento onde o respondente trabalha de acordo 
com a sua faixa etária 

19 a 29 anos 
Justificativas para os níveis de 

satisfação com o pavimento utilizado 
PB 

8(100) 
PM 

4(100) 
PA 

5(100) 
Total 

17(100) sig. Phi 

Iluminação natural do escritório 2(25) 3(75) 2(40) 7(41,2) 0,252 0,403 
Visuais satisfatórias da(s) janela(s)  1(12,5) 2(50) 4(80) 7(41,2) 0,051 0,592 
Não depender do uso de elevadores 6(75) 0(0) 0(0) 6(35,3) 0,005 0,783 

Privacidade visual no escritório 0(0) 1(25) 3(60) 4(23,5) 0,046 0,602 
Privacidade acústica no escritório 2(25) 2(50) 0(0) 4(23,5) 0,212 0,427 

Conforto térmico do escritório no verão 2(25) 0(0) 2(40) 4(23,5) 0,369 0,343 
30 a 59 anos 

Justificativas para os níveis de 
satisfação com o pavimento utilizado 

PB 
23(100) 

PM 
13(100) 

PA 
19(100) 

Total 
55(100) sig. Phi 

Privacidade visual no escritório 6(26,1) 5(38,5) 15(78,9) 26(47,3) 0,002 0,471 
Visuais satisfatórias da(s) janela(s)  1(4,3) 4(30,8) 17(89,5) 22(40) 0,000 0,763 
Privacidade acústica no escritório 7(30,4) 4(30,8) 9(47,4) 20(36,4) 0,468 0,166 

Menor deslocamento até o escritório 14(60,9) 6(46,2) 0(0) 20(36,4) 0,000 0,562 
Segurança quanto a crimes  9(39,1) 6(46,2) 3(15,8) 18(32,7) 0,137 0,269 

Iluminação natural do escritório 2(8,7) 4(30,8) 11(57,9) 17(30,9) 0,003 0,463 
Não depender do uso de elevadores 9(39,1) 5(38,5) 0(0) 14(25,5) 0,007 0,425 

Conforto térmico do escritório no verão 5(21,7) 3(23,1) 4(21,1) 12(21,8) 0,991 0,018 
60 ou mais 

Justificativas para os níveis de 
satisfação com o pavimento utilizado 

PB 
0(0) 

PM 
0(0) 

PA 
3(100) 

Total 
3(100) sig. Phi 

Privacidade visual no escritório 0(0) 0(0) 3(100) 3(100) - - 
Privacidade acústica no escritório 0(0) 0(0) 2(66,7) 2(66,7) - - 
Iluminação natural do escritório 0(0) 0(0) 1(33,3) 1(33,3) - - 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s)  0(0) 0(0) 1(33,3) 1(33,3) - - 
Conforto térmico do escritório no verão 0(0) 0(0) 1(33,3) 1(33,3) - - 

Ventilação natural do escritório 0(0) 0(0) 1(33,3) 1(33,3) - - 
Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam 
diferenças significativas entre os grupos. 
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Foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa também (K-W, x² = 20,374, sig. = 

0,000) entre pessoas que trabalham em diferentes pavimentos de edifícios altos comerciais 

com idade entre 30 e 59 anos, indicando que os que trabalham nos pavimentos altos são os 

mais satisfeitos e os que trabalham nos pavimentos baixos são os mais insatisfeitos com o 

pavimento utilizado (Tabela 4.87). Para esses respondentes, os níveis de satisfação com o 

pavimento estão relacionados principalmente com a privacidade visual e as visuais 

satisfatórias para o exterior, aspectos mais mencionados por pessoas que trabalham nos 

pavimentos altos e menos mencionados pelas que trabalham nos pavimentos baixos (Tabela 

4.88). Por fim, apesar do pequeno número de respondentes com idade de 60 anos ou mais, os 

usuários estão, em geral, satisfeitos ou muito satisfeitos com o pavimento em que trabalham, o 

que se deve, principalmente a privacidade visual em relação ao exterior do edifício. 

As alturas dos edifícios do contexto onde o usuário trabalha também são consideradas 

satisfatórias ou muito satisfatórias pelos respondentes, independentemente da sua faixa etária, 

não sendo encontradas diferenças estatisticamente significativas (K-W) (Tabela 4.89). Entre 

respondentes com idade entre 19 e 29 anos foi encontrada uma diferença estatisticamente 

significativa (K-W, x² = 8,826, sig. = 0,012), indicando que as pessoas que trabalham em 

edifícios altos de 10 pavimentos são as mais satisfeitas e as que trabalham em edifícios de 18 

pavimentos as menos satisfeitas com a altura dos edifícios do contexto onde trabalham.  

Tabela 4.90 – Níveis de satisfação dos respondentes (de acordo com a faixa etária) com a altura dos edifícios 
altos do contexto onde trabalham 

Níveis de satisfação 10 pavimentos 14 pavimentos 18 pavimentos Total 
19 a 29 anos  

Muito satisfatória 3(42,9) 0(0) 0(0) 3(17,6) 

Satisfatória 4(57,1) 1(50) 2(25) 7(41,2) 
NN 0(0) 0(0) 4(50) 4(23,5) 

Insatisfatória 0(0) 1(50) 2(25) 3(17,6) 
Total 7(100) 2(100) 8(100) 17(100) 

mvo K-W 4,86 11,50 12,00 - 
30 a 59 anos  

Muito satisfatória 0(0) 2(10,5) 2(11,1) 4(7,3) 
Satisfatória 15(83,3) 8(42,1) 1(5,6) 24(43,6) 

NN 3(16,7) 2(10,5) 10(55,6) 15(27,3) 
Insatisfatória 0(0) 7(36,8) 5(27,8) 12(21,8) 

Total 18(100) 19(100) 18(100) 55(100) 
mvo K-W 19,75 29,24 34,94 - 

60 ou mais  
Satisfatória 0(0) 2(100) 1(100) 3(100) 

Total 0(0) 2(100) 1(100) 3(100) 
Notas: NN = nem satisfatória nem insatisfatória; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às 
amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); mvo K-W = 
médias dos valores ordinais obtidos no teste Kruskal-Wallis (K-W), onde os valores mais baixos representam os maiores 
níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde o respondente trabalha; os valores destacados apresentam 
diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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Dados esses que se justificam pela maior menção do aumento do tráfego de veículos nas ruas 

adjacentes aos edifícios avaliados por respondentes de edifícios de 18 pavimentos enquanto os 

respondentes de edifícios de 10 pavimentos são os que menos citam esse aspecto (Tabela 

4.90). Ainda, pessoas que trabalham em edifícios de 10 pavimentos são as que mais se 

referem ao fato dos edifícios não sobrecarregarem a infraestrutura existente, qualificar a 

imagem do bairro e não aumentar o tráfego de veículos nas ruas adjacentes.  

Tabela 4.91 – Principais justificativas para os níveis de satisfação dos respondentes (de acordo com a sua faixa 
etária) com a altura dos edifícios altos do contexto onde trabalham 

19 a 29 anos 
Principais razões citadas para os níveis de 

satisfação com a altura dos edifícios 
10 pav. 
7(100) 

14 pav. 
2(100) 

18 pav. 
8(100) 

Total 
17(100) 

sig. Phi 

Número de vagas de estacionamento nas ruas 
adjacentes não são suficientes 

3 
(42,9) 

1 
(50) 

7 
(87,5) 

11 
(64,7) 0,176 0,452 

Aumentam o tráfego de veículos nas ruas  1(14,3) 1(50) 8(100) 10(58,8) 0,003 0,819 
Não causam sombreamento na rua/outros 

espaços urbanos adjacentes 
6 

(85,7) 
1 

(50) 
2 

(25) 
9 

(52,9) 0,063 0,570 

Não sobrecarregam a infraestrutura  7(100) 0(0) 2(25) 9(52,9) 0,004 0,804 
Qualificam a imagem do bairro      6(85,7) 0(0) 2(25) 8(47,1) 0,023 0,666 

Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas  6(85,7) 0(0) 0(0) 6(35,3) 0,001 0,883 
30 a 59 anos 

Principais razões citadas para os níveis de 
satisfação com a altura dos edifícios 

10 pav. 
18(100) 

14 pav. 
19(100) 

18 pav. 
18(100) 

Total 
55(100) sig. Phi 

Número de vagas de estacionamento nas ruas 
adjacentes não é suficiente 

4 
(22,2) 

10 
(52,6) 

16 
(88,9) 

30 
(54,5) 0,000 0,542 

Qualificam a imagem do bairro      18(100) 5(26,3) 6(33,3) 29(52,7) 0,000 0,663 
Aumentam o tráfego de veículos nas ruas  3(16,7) 9(47,4) 14(77,8) 26(47,3) 0,001 0,495 

Foram construídos onde antes havia 
edificações de valor histórico 

1 
(5,6) 

7 
(36,8) 

10 
(55,6) 

18 
(32,7) 0,005 0,436 

Não sobrecarregam a infraestrutura  2(11,1) 7(36,8) 7(38,9) 16(29,1) 0,122 0,277 
Tornam a área mais agradável para viver                    14(77,8) 2(10,5) 0(0) 16(29,1) 0,000 0,754 

Descaracterizam a imagem do bairro 0(0) 7(36,8) 4(22,2) 11(20) 0,019 0,380 
60 ou mais 

Principais razões citadas para os níveis de 
satisfação com a altura dos edifícios 

10 pav. 
0(0) 

14 pav. 
2(100) 

18 pav. 
1 (100) 

Total 
3(100) 

sig. Phi 

Número de vagas de estacionamento nas ruas 
adjacentes não é suficiente 

0 
(0) 

1 
(50) 

1 
(100) 

2 
(66,7) 0,386 0,500 

Qualificam a imagem do bairro      0(0) 1(50) 1(100) 2(66,7) 0,386 0,500 
Aumentam o tráfego de veículos nas ruas  0(0) 1(50) 1(100) 2(66,7) 0,386 0,500 

Não sobrecarregam a infraestrutura  0(0) 0(0) 1(100) 1(33,3) 0,083 1,000 
Não causam sombreamento na rua/outros 

espaços urbanos adjacentes 
0 

(0) 
2 

(100) 
0 

(0) 
2 

(66,7) 0,083 -1,000 

Aumenta os níveis de calor na rua e espaços 
urbanos adjacentes 

0 
 (0) 

1 
(50) 

0 
(0) 

1 
(33,3) 0,386 -0,500 

Número de vagas de estacionamento nas ruas 
adjacentes é suficientes 

0 
(0) 

1 
(50) 

0 
(0) 

1 
(33,3) 0,386 -0,500 

Diminuem o movimento de ventos nas ruas e 
espaços urbanos adjacentes 

0 
(0) 

1 
 (50) 

0 
(0) 

1 
(33,3) 0,386 -0,500 

Tornam a área menos agradável para viver                    0(0) 1(50) 0(0) 1(33,3) 0,386 -0,500 
Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre os 
motivos citados por cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados 
apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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Entre respondentes entre 30 e 59 anos também foi encontrada uma diferença estatisticamente 

significativa (K-W, x² = 9,331, sig. = 0,009) em relação aos níveis de satisfação com os 

edifícios altos inseridos no contexto onde o usuário trabalha (Tabela 4.89). Sendo assim, 

pessoas que trabalham em contextos com edifícios de 10 pavimentos são as mais satisfeitas e 

as que trabalham em edifícios de 18 pavimentos as menos satisfeitas com a altura dos 

edifícios do contexto adjacente. Esses resultados se justificam devido ao fato de que, para 

respondentes que trabalham em edifícios de 10 pavimentos serem os que mais consideram que 

esses edifícios qualificam a imagem do bairro e tornam a área mais agradável de viver (Tabela 

4.90). Por outro lado, pessoas com idade entre 30 e 59 anos que trabalham em contextos com 

edifícios de 18 pavimentos são as que mais mencionam o número insuficiente de vagas de 

estacionamento nas ruas adjacentes, aumento do tráfego de veículos na área e o fato desses 

edifícios altos terem sido construídos em áreas onde antes havia edificações de valor 

histórico. Por fim, os usuários com mais de 60 anos estão satisfeitos com a altura dos edifícios 

do contexto onde trabalham (Tabela 4.89), apesar do pequeno número de respondentes.  

Sendo assim, os níveis de satisfação dos moradores com o pavimento onde residem é 

considerado satisfatório, independentemente da faixa etária dos usuários. Entretanto, os 

moradores com 30 anos ou mais são os que mais mencionam a independência do uso de 

elevadores como um aspecto significativo em relação aos níveis de satisfação com o 

pavimento de residência, devido à facilidade de locomoção. Também não foram encontradas 

diferenças significativas nos níveis de satisfação com a altura total dos edifícios situados no 

contexto onde o respondente reside, considerados satisfatórios pela amostra em geral, 

independentemente da faixa etária dos usuários. Os níveis de satisfação de pessoas que 

trabalham em edifícios altos também são, em geral, satisfatórios ou muito satisfatórios, 

independentemente da sua faixa etária. Também não foram encontradas diferenças 

significativas nos níveis de satisfação com a altura total dos edifícios situados no contexto 

onde o respondente reside, consideradas satisfatórias ou muito satisfatórias pela amostra em 

geral, independentemente da faixa etária dos usuários.  

4.4.2 Relações entre os níveis socioeconômicos e os níveis de satisfação com o 

desempenho de edifícios altos residenciais e comerciais 

A maioria da amostra de respondentes que mora em edifícios altos residenciais se divide entre 

os que tem uma renda familiar entre 5 a 15 salários mínimos (92 de 133 – 69,2%), 22,6% (30 

de 133) que tem um rendimento acima de 15 salários mínimos e apenas 8,3% (11 de 133) que 

possuem uma renda de até 5 salários mínimos (Tabela 4.91).  
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Tabela 4.92 – Nível socioeconômico dos respondentes de edifícios altos residenciais e comerciais 

  Edifícios altos residenciais 
Nível socioeconômico PB PM PA Total 
Até 5 salários mínimos  2(5) 3(6,8) 6(12,2) 11(8,3) 

Acima de 5 até 15 salários mínimos 30(75) 31(70,5) 31(63,3) 92(69,2) 
Acima de 15 salários mínimos 8(20) 10(22,7) 12(24,5) 30(22,6) 

Total 40(100) 44(100) 49(100) 133(100) 
Edifícios altos comerciais 

Nível socioeconômico PB PM PA Total 
Até 5 salários mínimos  3(9,7) 1(5,9) 2(7,4) 6(8) 

Acima de 5 até 15 salários mínimos 11(35,5) 6(35,3) 6(22,2) 23(30,7) 
Acima de 15 salários mínimos 17(54,8) 10(58,8) 19(70,4) 46(61,3) 

Total 31(100) 17(100) 27(100) 75(100) 
Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo). 

Os usuários em geral estão satisfeitos com o pavimento em que residem, independentemente 

do seu nível socioeconômico, não sendo encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre os respondentes (K-W) (Tabela 4.92). Entre os respondentes com renda familiar de até 5 

salários mínimos que moram em diferentes pavimentos também não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa (K-W) em relação aos níveis de satisfação com o pavimento de 

residência. Esses dados se justificam principalmente pelos níveis de satisfação com as visuais 

satisfatórias para o exterior do edifícios (Tabela 4.93). 

Tabela 4.93 - Níveis de satisfação com o pavimento de residência de acordo com o nível socioeconômico do 
respondente 

Níveis de satisfação Pavimentos baixos Pavimentos médios Pavimentos altos Total 
Até 5 salários mínimos  

Muito satisfatório 0(0) 0(0) 2(33,3) 2(18,2) 

Satisfatório 1(50) 1(33,3) 3(50) 5(45,5) 
NN 0(0) 2(66,7) 1(16,7) 3(27,3) 

Insatisfatório 1(50) 0(0) 0(0) 1(9,1) 
Total 2(100) 3(100) 6(100) 11(100) 

mvo K-W 8,00 7,67 4,50 - 
 Acima de 5 até 15 salários mínimos  

Muito satisfatório 6(20) 13(41,9) 16(51,6) 35(38) 
Satisfatório 16(53,3) 16(51,6) 15(48,4) 47(51,1) 

NN 7(23,3) 2(6,5) 0(0) 9(9,8) 
Insatisfatório 1(3,3) 0(0) 0(0) 1(1,1) 

Total 30(100) 31(100) 31(100) 92(100) 
mvo K-W 58,43 43,61 37,84 - 

Acima de 15 salários mínimos  
Muito satisfatório 1(12,5) 2(20) 5(41,7) 8(26,7) 

Satisfatório 5(62,5) 8(80) 7(58,3) 20(66,7) 
NN 2(25) 0(0) 0(0) 2(6,7) 

Total 8(100) 10(100) 12(100) 30(100) 
mvo K-W 19,50 15,70 12,67 - 

Notas: NN = nem satisfatório nem insatisfatório; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às 
amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); mvo K-W = 
médias dos valores ordinais obtidos no teste Kruskal-Wallis (K-W), onde os valores mais baixos representam os maiores 
níveis de satisfação com o edifício; os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os 
grupos. 
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Tabela 4.94 - Principais justificativas para os níveis de satisfação do respondente com o pavimento de residência 
(de acordo com o nível socioeconômico) 

Até 5 salários mínimos 
Principais justificativas para os níveis de 

satisfação com o pavimento 
PB 

2(100) 
PM 

3(100) 
PA 

6(100) 
Total 

11(100) sig. Phi 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala 0(0) 3(100) 4(66,7) 7(63,6) 0,073 0,690 
Iluminação natural do apartamento 0(0) 1(33,3) 5(83,3) 6(54,5) 0,084 0,671 

Privacidade visual na sala do apartamento 0(0) 0(0) 5(83,3) 5(45,5) 0,022 0,833 
Privacidade acústica no seu apartamento 2(100) 0(0) 3(50) 5(45,5) 0,084 0,671 

Próximo de áreas com vegetação 0(0) 3(100) 1(16,7) 4(36,4) 0,025 0,820 
Visuais satisfatórias janela(s) dormitório(s) 0(0) 2(66,7) 1(16,7) 3(27,3) 0,179 0,559 

Conforto térmico do apartamento 0(0) 0(0) 3(50) 3(27,3) 0,179 0,559 
Desconforto com a altura 1(50) 1(33,3’) 1(16,7) 3(27,3) 0,632 0,289 

Acima de 5 até 15 salários mínimos 
Principais justificativas para os níveis de 

satisfação com o pavimento 
PB 

30(100) 
PM 

31(100) 
PA 

31(100) 
Total 

92(100) sig. Phi 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala 10(33,3) 24(77,4) 26(83,9) 60(65,2) 0,000 0,469 
Visuais satisfatórias janela(s) dormitório(s) 8(26,7) 22(71) 24(77,4) 54(58,7) 0,000 0,456 

Iluminação natural do apartamento 10(33,3) 17(54,8) 22(71) 49(53,3) 0,013 0,308 
Privacidade visual nos dormitórios  11(36,7) 16(51,6) 22(71) 49(53,3) 0,027 0,281 

Privacidade visual na sala do apartamento 11(36,7) 16(51,6) 21(67,7) 48(52,2) 0,052 0,253 
Ventilação do apartamento 4(13,3) 17(54,8) 21(67,7) 42(45,7) 0,000 0,464 

Valor do imóvel 12(40) 11(35,5) 14(45,2) 37(40,2) 0,739 0,081 
Conforto térmico do apartamento 1(3,3) 15(48,4) 17(54,8) 33(35,9) 0,000 0,475 

Não depender do uso de elevadores 21(70) 4(12,9) 0(0) 25(27,2) 0,000 0,680 
Privacidade acústica no seu apartamento 5(16,7) 10(32,3) 13(41,9) 28(30,4) 0,097 0,225 
Menor deslocamento até o apartamento 16(53,3) 4(12,9) 0(0) 20(21,7) 0,000 0,548 

Acima de 15 salários mínimos 
Principais justificativas para os níveis de 

satisfação com o pavimento 
PB 

8(100) 
PM 

10(100) 
PA 

12(100) 
Total 

30(100) sig. Phi 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala 3(37,5) 9(90) 8(66,7) 20(66,7) 0,064 0,429 
Ventilação do apartamento 2(25) 6(60) 7(58,3) 15(50) 0,255 0,302 

Visuais satisfatórias janela(s) dormitório(s) 3(37,5) 4(40) 7(58,3) 14(46,7) 0,576 0,192 
Conforto térmico do apartamento 1(12,5) 5(50) 8(66,7) 14(46,7) 0,057 0,437 

Valor do imóvel 3(37,5) 5(50) 5(41,7) 13(43,3) 0,858 0,101 
Iluminação natural do apartamento 0(0) 6(60) 6(50) 12(40) 0,024 0,500 

Privacidade visual na sala do apartamento 0(0) 6(60) 4(33,3) 10(33,3) 0,027 0,490 
Segurança quanto a crimes  2(25) 4(40) 4(33,3) 10(33,3) 0,799 0,122 

Privacidade visual nos dormitórios  0(0) 6(60) 3(25) 9(30) 0,020 0,512 
Privacidade acústica no seu apartamento 2(25) 4(40) 3(25) 9(30) 0,700 0,154 
Menor deslocamento até o apartamento 6(75) 0(0) 0(0) 6(20) 0,000 0,829 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam 
diferenças significativas entre os grupos. 

Por outro lado, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 11,860, 

sig. = 0,003) entre respondentes moradores de diferentes pavimentos que possuem renda entre 

5 e 15 salários mínimos e os níveis de satisfação com o pavimento de residência. Sendo 

assim, para esses respondentes, quanto mais alto o pavimento utilizado, maior os níveis de 

satisfação com o pavimento de moradia, devido, principalmente, a maior menção de aspectos 

como as visuais satisfatórias para o exterior do edifício por moradores de pavimentos altos. 

Por fim, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa (K-W) entre moradores de 



CAPÍTULO 4: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS                         191 

 

 

diferentes pavimentos com rendimento familiar de até 5 salários mínimos (Tabela 4.92), 

devido, principalmente, as visuais satisfatórias para o exterior do edifício (Tabela 4.93). 

Os níveis de satisfação com a altura dos edifícios onde os respondentes moram também são 

considerados em geral satisfatórios, não sendo encontradas diferenças estatisticamente 

significativas (K-W) entre respondentes com diferentes níveis socioeconômicos (Tabela 4.94). 

Entre os respondentes de contextos com edifícios altos de diferentes altos com renda de até 

cinco salários mínimos também não foi encontrada diferença estatisticamente (K-W) em 

relação aos níveis de satisfação com a altura dos edifícios do entorno onde o usuário reside. A 

justificativa para essa percepção está relacionada principalmente ao fato desses edifícios 

qualificarem a imagem do bairro, apesar de aumentarem o tráfego de veículos nas áreas 

adjacentes e de não haver número suficiente de vagas de estacionamento nas ruas do entorno 

(Tabela 4.95).  

Tabela 4.95 - Níveis de satisfação dos respondentes (de acordo com o nível socioeconômico) com a altura dos 
edifícios altos do contexto onde residem 

Níveis de satisfação 10 pavimentos 14 pavimentos 18 pavimentos Total 
  Até 5 salários mínimos  

Muito satisfatória 0(0) 2(40) 0(0) 2(18,2) 

Satisfatória 3(75) 3(60) 2(100) 8(72,7) 
NN 1(25) 0(0) 0(0) 1(9,1) 

Total 4(100) 5(100) 2(100) 11(100) 
mvo K-W 7,63 4,50 6,50 - 

Acima de 5 até 15 salários mínimos  
Muito satisfatória 21(60) 0(0) 3(10,3) 24(26,1) 

Satisfatória 13(37,1) 15(53,6) 20(69) 48(52,2) 
NN 0(0) 4(14,3) 3(10,3) 7(7,6) 

Insatisfatória 1(2,9) 7(25) 2(6,9) 10(10,9) 
Muito insatisfatória 0(0) 2(7,1) 1(3,4) 3(3,3) 

Total 35(100) 28(100) 29(100) 92(100) 
mvo K-W 27,93 64,46 51,57 - 

Acima de 15 salários mínimos  
Muito satisfatória 2(20) 0(0) 0(0) 2(6,7) 

Satisfatória 5(50) 4(36,4) 9(100) 18(60) 
NN 2(20) 6(54,5) 0(0) 8(26,7) 

Insatisfatória 1(10) 0(0) 0(0) 1(3,3) 
Muito insatisfatória 0(0) 1(9,1) 0(0) 1(3,3) 

Total 10(100) 11(100) 9(100) 30(100) 
mvo K-W 13,85 20,27 11,50 - 

Notas: NN = nem satisfatória nem insatisfatória; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às 
amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); mvo K-W = 
médias dos valores ordinais obtidos no teste Kruskal-Wallis (K-W), onde os valores mais baixos representam os maiores 
níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde o respondente reside; os valores destacados apresentam 
diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

Entre moradores de edifícios de diferentes alturas com renda entre 5 e 15 salários mínimos, 

por outro lado, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 36,549, 

sig. = 0,000) em relação à altura dos edifícios do contexto onde esses usuários residem 

(Tabela 4.94). Dados esses que indicam que os moradores de edifícios de 10 pavimentos são 
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os mais satisfeitos com a altura dos edifícios do contexto onde residem e moradores de 

edifícios de 14 pavimentos são os menos satisfeitos. Essas diferenças estão relacionadas ao 

fato dos moradores de contextos com edifícios de 10 pavimentos serem os que mais 

mencionam a qualificação da imagem do bairro devido à inserção desses edifícios e a não 

sobrecarga da infraestrutura existente. Por outro lado, moradores de contextos com edifícios 

de 14 pavimentos são os que menos consideram que esses edifícios qualificam a imagem do 

bairro onde estão inseridos e os que mais citam o aumento do tráfego de veículos nas ruas 

adjacentes. Além disso, os moradores edifícios de 18 pavimentos são os que menos citam a 

não sobrecarga da infraestrutura existente (Tabela 4.95). 

Tabela 4.96 – Principais justificativas para os níveis de satisfação dos respondentes (de acordo com o nível 
socioeconômico) com a altura dos edifícios altos do contexto onde residem 

Até 5 salários mínimos 
Principais razões citadas para os níveis de 

satisfação com a altura dos edifícios 
10 pav. 
4(100) 

14 pav. 
5(100) 

18 pav. 
2(100) 

Total 
11(100) sig. Phi 

Número de vagas de estacionamento nas ruas 
não são suficientes 

2 
(50) 

1 
(20) 

2  
(100) 

5 
(45,5) 0,154 0,583 

Qualificam a imagem do bairro      0(0) 4(80) 0(0) 4(36,4) 0,023 0,828 
Aumentam o tráfego de veículos nas ruas 

adjacentes 
2 

(50) 
0 

(0) 
2 

(100) 
4 

(36,4) 0,035 0,779 

Não causam sombreamento nas ruas/outros 
espaços públicos adjacentes 

1 
(25) 

2 
(40) 

0 
(0) 

3 
(27,3) 0,557 0,326 

Não sobrecarregam a infraestrutura  1(25) 2(40) 0(0) 3(27,3) 0,557 0,326 
Acima de 5 até 15 salários mínimos 

Principais razões citadas para os níveis de 
satisfação com a altura dos edifícios 

10 pav. 
35(100) 

14 pav. 
28(100) 

18 pav. 
29(100) 

Total 
92(100) sig. Phi 

Qualificam a imagem do bairro      30(85,7) 11(39,3) 20(69) 61(66,3) 0,001 0,406 
Não sobrecarregam a infraestrutura  28(80) 16(57,1) 11(37,9) 55(59,8) 0,003 0,358 

Número de vagas de estacionamento nas ruas 
é suficiente 

20 
(57,1) 

8 
(28,6) 

11 
(37,9) 

39 
(42,4) 0,063 0,245 

Não aumentam o tráfego de veículos nas 
ruas adjacentes  

20 
(57,1) 

10 
(35,7) 

9 
(31) 

39 
(42,4) 0,076 0,237 

Não causam sombreamento na ruas/outros 
espaços públicos adjacentes 

17 
(48,6) 

5 
(17,9) 

2 
(6,9) 

24 
(26,1) 0,000 0,413 

Tornam a área mais agradável para viver                    14(40) 4(14,3) 4(13,8) 22(23,9) 0,018 0,296 
Acima de 15 salários mínimos 

Principais razões citadas para os níveis de 
satisfação com a altura dos edifícios 

10 pav. 
10(100) 

14 pav. 
11(100) 

18 pav. 
9(100) 

Total 
30(100) sig. Phi 

Não sobrecarregam a infraestrutura  4(40) 8(72,7) 4(44,4) 16(53,3) 0,264 0,298 
Qualificam a imagem do bairro      3(30) 6(54,5) 3(33,3) 12(40) 0,460 0,228 

Número vagas estacionamento não é 
suficiente 

2 
(20) 

9 
(81,8) 

0 
(0) 

11 
(36,7) 0,000 0,732 

Não aumentam o tráfego de veículos nas 
ruas adjacentes  

5 
(50) 

4 
(36,4) 

2 
(22,2) 

11 
(36,7) 0,455 0,229 

Tornam a área mais agradável para viver                    5(20) 3(27,3) 3(33,3) 11(36,7) 0,542 0,202 
Número de vagas de estacionamento nas ruas 

é suficiente 
5 

(50) 
1 

(9,1) 
4 

(44,4) 
10 

 (33,3) 0,097 0,394 

Aumentam o tráfego de veículos nas ruas 
adjacentes 

2 
(20) 

5 
(45,5) 

0 
(0) 

7 
(23,3) 0,055 0,440 

Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre os 
motivos citados por cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados 
apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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Por fim, foi encontrada também uma diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 

7,110, sig. = 0,029) entre moradores de edifícios de diferentes alturas com renda superior a 15 

salários mínimos e os níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde o 

respondente reside (Tabela 4.94). Sendo assim, os moradores com renda superior a 15 salários 

mínimos dos edifícios de 18 pavimentos são os mais satisfeitos com a altura dos edifícios do 

contexto onde residem enquanto os moradores de edifícios de 14 pavimentos com a mesma 

renda são os menos satisfeitos. Dessa forma, apesar dos respondentes da amostra em geral 

mencionarem que esses edifícios não sobrecarregam a infraestrutura existente e qualificam a 

imagem do bairro, os moradores de contextos com edifícios de 14 pavimentos são os que mais 

citam a falta de vagas de estacionamento nas ruas adjacentes, enquanto os moradores de 

edifícios de 18 respondentes são os que menos mencionam esse aspecto (Tabela 4.95). 

Em relação à amostra de pessoas que trabalham em edifícios altos comerciais, 61,3% (46 de 

75) tem renda superior a 15 salários mínimos, 30,7% (23 de 75) tem rendimento de 5 a 15 

salários mínimos e apenas 8% (6 de 75) tem renda de até 5 salários mínimos (Tabela 4.91). 

Ainda, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (K-W, x² = 6,973, sig. = 

0,031) entre respondentes com diferentes rendas familiares e os níveis de satisfação com o 

pavimento utilizado (Tabela 4.96), indicando que quanto mais alta a renda do usuário, maior 

os níveis de satisfação com o pavimento utilizado.  

Tabela 4.97 - Níveis de satisfação do respondente com o pavimento onde trabalha de acordo com o nível 
socioeconômico do respondente 

Níveis de satisfação Pavimentos baixos Pavimentos médios Pavimentos altos Total 
Até 5 salários mínimos  

Muito satisfatório 0(0) 1(100) 2(100) 3(50) 

Satisfatório 3(100) 0(0) 0(0) 3(50) 
Total 3(100) 1(100) 2(100) 6(100) 

mvo K-W 5,00 2,00 2,00 - 
Acima de 5 até 15 salários mínimos  

Muito satisfatório 0(0) 2(33,3) 3(50) 5(21,7) 
Satisfatório 1(9,1) 2(33,3) 3(50) 6(26,1) 

NN 10(90,1) 2(33,3) 0(0) 12(52,2) 
Total 11(100) 6(100) 6(100) 23(100) 

mvo K-W 16,68 9,67 5,75 - 
Acima de 15 salários mínimos  

Muito satisfatório 0(0) 0(0) 4(21,1) 4(8,7) 
Satisfatório 5(29,4) 5(50) 12(63,2) 22(47,8) 

NN 12(70,6) 5(50) 3(15,8) 20(43,5) 
Total 17(100) 10(100) 19(100) 46(100) 

mvo K-W 30,32 26,00 16,08 - 
Notas: NN = nem satisfatório nem insatisfatório; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às 
amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); mvo K-W = 
médias dos valores ordinais obtidos no teste Kruskal-Wallis (K-W), onde os valores mais baixos representam os maiores 
níveis de satisfação com o edifício; os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os 
grupos. 
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Entretanto, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa (K-W) entre pessoas 

com renda de até cinco salários mínimos que trabalham em diferentes pavimentos e os níveis 

de satisfação com o pavimento utilizado, o que está relacionado, principalmente, a iluminação 

natural dos escritórios, visuais satisfatórias para o exterior do edifício e proposta satisfatória 

de emprego (Tabela 4.97). Por outro lado, foi encontrada diferença estatisticamente 

significativa (K-W, x² = 13,285, sig. = 0,001) entre respondentes com renda entre 5 e 15 

salários mínimos que trabalham em diferentes pavimentos e os níveis de satisfação com o 

pavimento utilizado (Tabela 4.96). Para esses usuários, quanto mais alto o pavimento 

utilizado, maiores os níveis de satisfação com o pavimento, o que está relacionado 

principalmente as visuais satisfatórias para o exterior do edifício e a iluminação natural do 

escritório (Tabela 4.97).  

Tabela 4.98 - Principais justificativas para os níveis de satisfação do respondente com o pavimento em que 
trabalha (de acordo com o nível socioeconômico) 

Até 15 salários mínimos 
Principais justificativas para os níveis de 

satisfação com o pavimento 
PB 

3(100) 
PM 

1(100) 
PA 

2(100) 
Total 
6(100) sig. Phi 

Iluminação natural do escritório 3(100) 1(100) 1(50) 5(83,3) 0,301 0,632 
Visuais satisfatórias das janelas do escritório 1(33,3) 1(100) 2(100) 4(66,7) 0,223 0,707 

Proposta satisfatória de emprego 3(100) 0(0) 1(50) 4(66,7) 0,153 0,791 
Ventilação natural do escritório 1(33,3) 0(0) 1(50) 2(33,3) 0,687 0,354 

Privacidade visual na sala do escritório 1(33,3) 0(0) 1(50) 2(33,3) 0,687 0,354 
Conforto térmico do escritório 1(33,3) 0(0) 1(50) 2(33,3) 0,687 0,354 

Próximo de áreas com vegetação 1(33,3) 1(100) 0(0) 2(33,3) 0,223 0,707 
Acima de 5 até 15 salários mínimos 

Principais justificativas para os níveis de 
satisfação com o pavimento 

PB 
11(100) 

PM 
6(100) 

PA 
6(100) 

Total 
23(100) sig. Phi 

Não depender do uso de elevadores 11(100) 4(66,7) 0(0) 15(65,2) 0,000 0,863 
Privacidade visual na sala do escritório 5(45,5) 5(83,3) 4(66,7) 14(60,9) 0,239 0,327 
Privacidade acústica no seu escritório 6(54,5) 4(66,7) 2(33,3) 12(52,2) 0,501 0,245 

Conforto térmico do escritório 6(54,5) 3(50) 2(33,3) 11(478) 0,699 0,176 
Visuais satisfatórias das janelas do escritório 0(0) 4(66,7) 4(66,7) 8(34,8) 0,004 0,699 

Iluminação natural do escritório 0(0) 2(33,3) 5(83,3) 7(30,4) 0,002 0,745 
Proposta satisfatória de emprego 5(45,5) 1(16,7) 0(0) 6(26,1) 0,104 0,444 

Acima de 15 salários mínimos 
Principais justificativas para os níveis de 

satisfação com o pavimento 
PB 

17(100) 
PM 

10(100) 
PA 

19(100) 
Total 

46(100) sig. Phi 

Proposta satisfatória de emprego 11(64,7) 7(70) 4(21,1) 22(47,8) 0,009 0,451 
Menor deslocamento até o escritório 14(82,4) 6(60) 0(0) 20(43,5) 0,000 0,754 

Visuais satisfatórias janela(s) escritório  1(5,9) 1(10) 16(84,6) 18(39,1) 0,000 0,775 
Privacidade visual no escritório 0(0) 1(10) 16(84,2) 17(37) 0,000 0,825 

Segurança quanto a crimes  9(52,9) 5(50) 2(10,5) 16(34,8) 0,015 0,428 
Iluminação natural do escritório 1(5,9) 4(40) 8(42,1) 13(28,3) 0,036 0,381 

Privacidade acústica no seu escritório 3(17,6) 1(10) 9(47,4) 13(28,3) 0,050 0,361 
Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam 
diferenças significativas entre os grupos. 

Ainda, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 13,052, sig. = 

0,001) entre pessoas com renda acima de 15 salários mínimos que trabalham em diferentes 



CAPÍTULO 4: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS                         195 

 

 

pavimentos e os níveis de satisfação com o pavimento, indicando que para essas pessoas 

também quanto mais alto o pavimento utilizado, maiores os níveis de satisfação (Tabela 4.96). 

Os principais aspectos relacionados a essa percepção dizem respeito às visuais mais 

satisfatórias para o exterior do edifício, maior privacidade visual e acústica e melhor 

iluminação natural nos pavimentos mais altos dos edifícios comerciais avaliados (Tabela 

4.97). 

Por fim, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 6,160, sig. = 

0,046) entre pessoas com diferentes rendas familiares que trabalham em edifícios altos 

comerciais em relação aos níveis de satisfação com altura dos edifícios do contexto onde os 

respondentes trabalham (Tabela 4.96). Sendo assim, os respondentes com renda de até 5 

salários mínimos são os menos satisfeitos e os com renda de 5 a 15 salários mínimos são os 

mais satisfeitos com a altura dos edifícios do contexto onde trabalham. Ainda, não foi 

encontrada diferença estatisticamente significativa (K-W) entre pessoas com renda de até 

cinco salários mínimos que trabalham em edifícios de diferentes alturas e os níveis de 

satisfação com a altura dos edifícios do contexto adjacente, o que pode estar relacionado ao 

número pequeno de respondentes desta amostra. 

Tabela 4.99 - Níveis de satisfação dos respondentes (de acordo com o nível socioeconômico) com a altura dos 
edifícios altos do contexto onde trabalham 

Níveis de satisfação 10 pavimentos 14 pavimentos 18 pavimentos Total 
Até 5 salários mínimos  

Muito satisfatória 0(0) 2(40) 0(0) 2(33,3) 

Satisfatória 0(0) 2(40) 1(100) 3(50) 
Insatisfatória 0(0) 1(20) 0(0) 1(16,7) 

Total 0(0) 5(100) 1(100) 6(100) 
mvo K-W 4,67 4,00 1,50 - 

Acima de 5 até 15 salários mínimos  
Muito satisfatória 1(14,3) 0(0) 0(0) 1(4,3) 

Satisfatória 4(57,1) 4(30,8) 0(0) 8(34,8) 
NN 2(28,6) 2(15,4) 2(66,7) 2(26,1) 

Insatisfatória 0(0) 7(53,8) 1(33,3) 8(34,8) 
Total 7(100) 13(100) 3(100) 23(100) 

mvo K-W 13,14 12,92 9,00 - 
Acima de 15 salários mínimos  

Muito satisfatória 2(11,1) 0(0) 2(8,7) 4(8,7) 
Satisfatória 15(83,3) 5(100) 3(13) 23(50) 

NN 1(5,6) 0(0) 12(52,2) 13(28,3) 
Insatisfatória 0(0) 0(0) 6(26,1) 6(13) 

Total 18(100) 5(100) 23(100) 46(100) 
mvo K-W 16,53 26,05 28,39 - 

Notas: NN = nem satisfatória nem insatisfatória; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às 
amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); mvo K-W = 
médias dos valores ordinais obtidos no teste Kruskal-Wallis (K-W), onde os valores mais baixos representam os maiores 
níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde o respondente trabalha; os valores destacados apresentam 
diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 



CAPÍTULO 4: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS                         196 

 

 

Além disso, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa (K-W) entre pessoas 

com renda familiar entre cinco e 15 salários mínimos que trabalham em edifícios altos de 

diferentes alturas e os níveis de satisfação com a altura dos edifícios inseridos no entorno 

adjacente (Tabela 4.98). Os níveis de satisfação desses respondentes com a altura dos 

edifícios do contexto onde trabalham se relaciona principalmente ao número insuficiente de 

vagas de estacionamento nas ruas adjacentes e ao aumento do tráfego de veículos na área 

(Tabela 4.99).  

Tabela 4.100 – Principais justificativas para os níveis de satisfação dos respondentes (de acordo com o nível 
socioeconômico) com a altura dos edifícios altos do contexto onde trabalham 

Até 5 salários mínimos 
Principais razões citadas para os níveis de 

satisfação com a altura dos edifícios 
10 pav. 

0(0) 
14 pav. 
5(100) 

18 pav. 
1(100) 

Total 
6(100) sig. Phi 

Não causam sombreamento nas ruas/outros 
espaços públicos adjacentes 

0 
(0) 

2 
(40) 

1 
(100) 

3 
(50) 0,273 0,447 

Tornam a área agradável de viver 0(0) 3(60) 0(0) 3(50) 0,273 -0,447 
Qualificam a imagem do bairro      0(0) 2(40) 0(0) 2(33,3) 0,439 -0,316 

Aumentam o tráfego de veículos nas ruas 
adjacentes 

0 
(0) 

1 
(20) 

1 
(100) 

2 
(33,3) 0,121 0,632 

Acima de 5 até 15 salários mínimos 
Principais razões citadas para os níveis de 

satisfação com a altura dos edifícios 
10 pav. 
7(100) 

14 pav. 
13(100) 

18 pav. 
3(100) 

Total 
26(100) sig. Phi 

Número de vagas de estacionamento nas ruas 
não é suficiente 

4 
(57,1) 

11 
(84,6) 

3 
(100) 

18 
(78,3) 0,226 0,360 

Aumentam o tráfego de veículos nas ruas 
adjacentes 

2 
(28,6) 

10 
(76,9) 

3 
(100) 

15 
(65,2) 0,038 0,533 

Qualificam a imagem do bairro      6(85,7) 4(30,8) 0(0) 10(43,5) 0,016 0,599 
Foram construídos onde antes havia 

edificações de valor histórico 
1 

(14,3) 
7 

(53,8) 
1 

(33,3) 
9 

(39,1) 0,219 0,363 

Descaracterizam a imagem do bairro 0(0) 7(53,8) 1(33,3) 8(34,8) 0,055 0,503 
Não sobrecarregam a infraestrutura  6(85,7) 1(7,7) 0(0) 7(30,4) 0,001 0,797 

Não causam sombreamento na ruas/outros 
espaços públicos adjacentes 

4 
(57,1) 

3 
(27,1) 

0 
(0) 

7 
(30,4) 0,135 0,417 

Tornam a área menos agradável para viver                    4(57,1) 1(7,7) 1(33,3) 6(26,1) 0,053 0,505 
Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas 

adjacentes  
5 

(71,4) 
0 

(0) 
0 

(0) 
5 

(21,7) 0,001 0,797 

Acima de 15 salários mínimos 
Principais razões citadas para os níveis de 

satisfação com a altura dos edifícios 
10 pav. 
18(100) 

14 pav. 
5(100) 

18 pav. 
23(100) 

Total 
46(100) sig. Phi 

Qualificam a imagem do bairro      18(100) 0(0) 9(39,1) 27(58,7) 0,000 0,713 
Número vagas estacionamento não é 

suficiente 
3 

(16,7) 
0 

(0) 
21 

(91,3) 
24 

(52,2) 0,000 0,789 

Aumentam o tráfego de veículos nas ruas 
adjacentes 

2 
(11,1) 

0 
(0) 

19 
(82,6) 

21 
(45,7) 0,000 0,745 

Não sobrecarregam a infraestrutura  3(16,7) 5(100) 10(43,5) 18(39,1) 0,003 0,506 
Tornam a área mais agradável para viver                    14(77,8) 0(0) 0(0) 14(30,4) 0,000 0,825 

Não causam sombreamento na ruas/outros 
espaços públicos adjacentes 

3 
(16,7) 

0 
(0) 

7 
(30,4) 

10 
(21,7) 0,261 0,242 

Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre os 
motivos citados por cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados 
apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

Por outro lado, foi encontrada uma relação estatisticamente significativa (K-W, x² = 8,791, 

sig. = 0,012) entre pessoas que trabalham em edifícios altos de diferentes alturas com renda 
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familiar acima de 15 salários mínimos e os níveis de satisfação com a altura desses edifícios 

(Tabela 4.98), indicando, que, quanto menor a altura do edifício, mais altos os níveis de 

satisfação dos respondentes com a altura dos edifícios, devido, principalmente, aos usuários 

de edifícios de 10 pavimentos serem os que mais identificam que esses edifícios qualificam a 

imagem do bairro (Tabela 4.99). 

Sendo assim, os níveis de satisfação dos moradores com a altura do edifício onde residem são 

considerado satisfatórios, independentemente da renda familiar dos usuários. Também não 

existe diferença estatisticamente significativa entre os níveis de satisfação com a altura total 

dos edifícios situados no contexto onde o usuário reside, considerados em geral satisfatórios 

ou muito, independentemente da renda familiar. Todavia, quanto maior a renda familiar de 

pessoas que trabalham em edifícios comerciais, maiores os níveis de satisfação com o 

pavimento utilizado. Por fim, quanto mais alta a renda familiar do respondente, maiores os 

níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde trabalha. Além disso, para 

pessoas com renda superior a 15 salários mínimos, quanto maior a altura dos edifícios do 

contexto onde trabalha, menores os níveis de satisfação com essas edificações, o que está 

relacionada à sobrecarga da infraestrutura existente e a desqualificação da imagem do bairro 

onde esses edifícios se inserem. 

4.4.3 Relações entre a composição familiar e os modos de vida dos usuários e os níveis de 

satisfação com o desempenho de edifícios residenciais 

A composição familiar da maioria dos respondentes que mora em edifícios altos residenciais é 

de um casal (43 de 133 - 32,3%), seguido de famílias com um casal e um filho (32 de 133 – 

24,1%) pessoas que moram sozinhas (21 de 133 – 15,8%) e de casais com dois filhos (16 de 

133 -12%) (Tabela 4.100). Ainda, 6,8% (9 de 133) dos respondentes mora com pessoas com 

as quais não tem relação familiar.  

Tabela 4.101  – Número de integrantes e relação familiar entre as pessoas que moram no apartamento 

Número de integrantes e relação familiar PB PM PA Total 
Um casal 9(22,5) 13(29,5) 21(42,8) 43(32,3) 

Um casal e um filho 11(27,5) 11(25) 10(20,4) 32(24,1) 
Uma pessoa 5(15) 7(15,9) 6(16,3) 21(15,8) 

Um casal e dois filhos 7(17,5) 2(4,5) 7(14,3) 16(12) 
Pessoas sem relação familiar 4(10) 4(6,8) 1(2) 9(6,8) 

Um casal e três filhos 0(0) 5(11,4) 0(0) 5(3,7) 
Mãe e um filho 1(2,5) 1(2,3) 2(4) 4(3) 

Um casal mais uma pessoa 2(5) 1(2,3) 0(0) 3(2,2) 
Total 40(100) 44(100) 49(100) 133(100) 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; Os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo). 
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Considerando a faixa etária do total de moradores dos apartamentos avaliados, 64,7% (86 de 

133) têm entre 30 e 59 anos, 34,6% (46 de 133) têm 60 ou mais anos, 31,6% (42 de 133) tem 

entre 19 a 29 anos, 12,8% (17 de 133) tem entre 5 a 10 anos, 12% (16 de 133) tem entre 0 e 4 

anos e apenas 7,5% (10 de 133) tem entre 12 e 18 anos (Tabela 4.101). 

Tabela 4.102 – Número de integrantes e faixa etária das pessoas que moram no apartamento 

Número de integrantes e faixa etária PB   PM PA Total 
0 a 4 anos 3(7,5) 5(11,4) 8(16,3) 16(12) 
5 a 11 anos 6(15) 4(9,1) 7(14,3) 17(12,8) 

12 a 18 anos 5(12,5) 4(9,1) 1(2) 10(7,5) 
19 a 29 anos 16(40) 14(31,8) 12(24,5) 42(31,6) 
30 a 59 anos 23(57,5) 33(75) 30(61,2) 86(64,7) 
60 ou mais 15(37,5) 12(27,3) 18(36,7) 45(33,8) 

Total 40(100) 44(100) 49(100) 133(100) 
Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; Os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo). 

De acordo com a composição familiar dos moradores de edifícios residenciais, avaliou-se os 

níveis de satisfação com o pavimento em que o usuário reside de acordo com a premissa de 

que casais sem filhos ou pessoas que moram sozinhas com idade entre 19 e 59 anos tendem a 

estar mais satisfeitas com o pavimentos onde moram do que famílias com crianças ou com 

pessoas idosas, com mais de 60 anos. Todavia, os respondentes em geral se encontram 

satisfeitos ou muito satisfeitos com o pavimento em que residem, independentemente da sua 

composição familiar (Tabela 4.102).  

Ainda, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa (K-W) entre respondentes 

de famílias com crianças de 0 a 4 anos moradores de diferentes pavimentos dos edifícios altos 

avaliados e os níveis de satisfação com o pavimento de residência (Tabela 4.102). Os níveis 

de satisfação dessas pessoas com o pavimento de residência estão relacionados principalmente 

as visuais satisfatórias da sala para o exterior e a ventilação natural do apartamento (Tabela 

4.103). Também não foi encontrada diferença estatisticamente significativa (K-W) entre 

famílias com crianças entre 5 e 18 anos de idade moradoras de diferentes pavimentos de 

edifícios altos e os níveis de satisfação com o pavimento onde residem (Tabela 4.102). Esses 

níveis de satisfação estão relacionados principalmente as visuais satisfatórias do(s) 

dormitório(s) para o exterior do edifício (Tabela 4.103).  

Ainda, ao contrário de famílias com crianças de 0 a 4 anos, é expressiva a parcela de 

respondentes que moram nos pavimentos baixos e mencionam o menor deslocamento até o 

apartamento (5 de 10 – 50%) e a independência do uso de elevadores (7 de 10 – 70%) (Tabela 

4.103). Esses dados se repetem também entre casais sem filhos ou pessoas que moram 
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sozinhas, não havendo diferença estatisticamente significativa (K-W) entre moradores de 

diferentes pavimentos e os níveis de satisfação com o pavimento de residência, considerando, 

em geral, satisfatório ou muito satisfatório (Tabela 4.102). A principal razão para essa 

percepção está relacionada também as visuais satisfatórias das janelas da sala para o exterior 

do edifício (Tabela 4.103). 

Tabela 4.103 – Níveis de satisfação com o pavimento de residência de acordo com a composição familiar do 
respondente 

Níveis de satisfação Pavimentos baixos Pavimentos médios Pavimentos altos Total 
Famílias com crianças de 0 a 4 anos  

Muito satisfatório 1(33,3) 1(33,3) 2(33,3) 4(25) 
Satisfatório 1(33,3) 4(80) 4(50) 9(56,3) 

NN 1(33,3) 0(0) 2(25) 3(18,8) 
Total 3(100) 5(100) 8(100) 16(100) 

mvo K-W 8,83 7,70 8,88 - 
Famílias com crianças de 5 a 18 anos  

Muito satisfatório 0(0) 1(12,5) 1(12,5) 2(7,7) 
Satisfatório 8(80) 6(75) 5(62,5) 13(73,1) 

NN 2(20) 1(12,5) 2(25) 5(19,2) 
Total 10(100) 8(100) 8(100) 26(100) 

mvo K-W 14,40 12,19 13,69 - 
Casais sem filhos ou pessoas que moram sozinhas (idade entre 19 e 59 anos) 

Muito satisfatório 2(22,2) 6(42,9) 6(40) 14(36,8) 
Satisfatório 7(77,8) 7(50) 9(60) 23(60,5) 

NN 0(0) 1(7,1) 0(0) 1(2,6) 
Total 9(100) 14(100) 15(100) 38(100) 

mvo K-W 45,91 35,85 33,78 - 
Famílias com pessoas idosas (idade de 60 ou mais anos)  

Muito satisfatório 1(6,7) 2(16,7) 5(27,8) 8(17,8) 
Satisfatório 7(46,7) 7(58,3) 8(44,4) 22(48,9) 

NN 5(33,3) 1(8,3) 2(11,1) 8(17,8) 
Insatisfatório 2(13,3) 2(16,7) 3(16,7) 7(15,6) 

Total 15(100) 12(100) 18(100) 45(100) 
mvo K-W 26,50 22,00 20,75 - 

Notas: NN = nem satisfatório nem insatisfatório; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às 
amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); mvo K-W = 
médias dos valores ordinais obtidos no teste Kruskal-Wallis (K-W), onde os valores mais baixos representam os maiores 
níveis de satisfação com o edifício. 

Entre as famílias que moram com pessoas com 60 anos ou mais, por sua vez, a maioria dos 

respondentes está satisfeita ou muito satisfeita com o pavimento utilizado (Tabela 4.102), o 

que está relacionado principalmente as visuais satisfatórias da sala e do(s) dormitório(s) para 

o exterior do edifício (Tabela 4.103). Entretanto, essa é a única amostra com usuários 

insatisfeitos com o pavimento de residência. Por fim, não existe diferença estatisticamente 

significativa (K-W) entre famílias compostas por respondentes com 60 anos e os níveis de 

satisfação com o pavimento de residência. Ainda, esses usuários são os que mais citam o 

menor deslocamento até o apartamento e a independência do uso de elevadores como aspectos 

relacionados aos níveis de satisfação com o pavimento utilizado (Tabela 4.103). 
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Tabela 4.104 - Principais justificativas para os níveis de satisfação do  respondente com o pavimento em que 
reside (de acordo com a composição familiar) 

Famílias com crianças de 0 a 4 anos 
Principais justificativas para os níveis de 

satisfação com o pavimento 
PB 

3(100) 
PM 

5(100) 
PA 

8(100) 
Total 

16(100) sig. Phi 

Visuais satisfatórias das janelas da sala 0(0) 3(60) 7(87,5) 10(62,5) 0,028 0,668 
Ventilação natural do apartamento 1(33,3) 4(80) 5(62,5) 10(62,5) 0,418 0,330 

Visuais satisfatórias do(s) dormitórios 0(0) 3(60) 6(75) 9(56,3) 0,081 0,561 
Privacidade visual na sala do apartamento 0(0) 3(60) 5(62,5) 8(50) 0,157 0,481 

Privacidade visual nos dormitórios  0(0) 3(60) 5(62,5) 8(50) 0,157 0,481 
Conforto térmico do apartamento 1(33,3) 3(60) 4(50) 8(50) 0,766 0,183 

Iluminação natural do apartamento 0(0) 3(60) 4(50) 7(43,8) 0,223 0,433 
Privacidade acústica no apartamento 0(0) 3(60) 4(50) 7(43,8) 0,223 0,433 

Segurança quanto a crimes 1(33,3) 1(20) 2(25) 4(25) 0,915 0,105 
Famílias com crianças de 5 a 18 anos 

Principais justificativas para os níveis de 
satisfação com o pavimento 

PB 
10(100) 

PM 
8(100) 

PA 
8(100) 

Total 
26(100) sig. Phi 

Visuais satisfatórias do(s) dormitórios 6(60) 7(87,5) 6(75) 19(73,1) 0,421 0,258 
Visuais satisfatórias das janelas da sala 6(60) 6(75) 6(75) 18(69,2) 0,723 0,158 

Iluminação natural do apartamento 4(40) 7(87,5) 5(62,5) 16(61,5) 0,120 0,404 
Privacidade visual na sala do apartamento 4(40) 5(62,5) 4(50) 13(50) 0,638 0,186 

Privacidade visual nos dormitórios 4(40) 5(62,5) 4(50) 13(50) 0,638 0,186 
Conforto térmico do apartamento 2(20) 4(50) 5(62,5) 11(42,3) 0,168 0,371 

Privacidade acústica no apartamento 4(40) 4(50) 2(25) 10(38,5) 0,585 0,203 
Ventilação natural do apartamento 1(10) 3(37,5) 6(75) 10(38,5) 0,019 0,553 
Não depender do uso de elevadores  7(70) 0(0) 0(0) 7(26,9) 0,000 0,768 

Menor deslocamento até o apartamento 5(50) 2(25) 0(0) 7(26,9) 0,059 0,467 
Casais sem filhos ou pessoas que moram sozinhas (idade entre 19 e 59 anos) 

Principais justificativas para os níveis de 
satisfação com o pavimento 

PB 
9(100) 

PM 
14(100) 

PA 
15(100) 

Total 
38(100) sig. Phi 

Visuais satisfatórias das janelas da sala 2(22,2) 11(78,6) 13(86,7) 26(68,4) 0,003 0,559 
Iluminação natural do apartamento 2(22,2) 9(64,3) 11(73,3) 22(57,9) 0,041 0,410 

Visuais satisfatórias do(s) dormitórios 3(33,3) 8(57,1) 10(66,7) 21(55,3) 0,278 0,260 
Privacidade visual na sala do apartamento 1(11,1) 11(78,6) 9(60) 21(55,3) 0,006 0,521 

Privacidade visual nos dormitórios 1(11,1) 9(64,6) 8(53,3) 18(47,4) 0,037 0,416 
Privacidade acústica no apartamento 2(22,2) 6(42,9) 10(66,7) 18(47,4) 0,098 0,349 
Ventilação natural do apartamento 5(55,6) 8(57,1) 10(66,7) 23(60,5) 0,820 0,102 
Conforto térmico do apartamento 2(22,2) 4(28,6) 7(46,7) 13(34,2) 0,405 0,218 

Segurança quanto a crimes 1(11,1) 3(21,4) 6(40) 10(26,3) 0,260 0,266 
Famílias com pessoas idosas (idade de 60 ou mais anos) 

Principais justificativas para os níveis de 
satisfação com o pavimento 

PB 
15(100) 

PM 
12(100) 

PA 
18(100) 

Total 
45(100) sig. Phi 

Visuais satisfatórias das janelas da sala 4(26,7) 9(75) 11(61,1) 24(53,3) 0,030 0,394 
Visuais satisfatórias do(s) dormitórios 4(26,7) 8(66,7) 11(61,1) 23(51,1) 0,065 0,349 

Privacidade visual nos dormitórios 4(26,7) 6(50) 10(55,6) 20(44,4) 0,227 0,257 
Privacidade visual na sala do apartamento 2(13,3) 5(41,7) 8(44,4) 15(33,3) 0,130 0,301 

Privacidade acústica no apartamento 5(33,3) 3(25) 4(22,2) 12(26,7) 0,763 0,110 
Iluminação natural do apartamento 2(13,3) 3(25) 6(33,3) 11(24,4) 0,412 0,199 
Conforto térmico do apartamento 0(0) 3(25) 8(44,4) 11(24,4) 0,013 0,441 
Ventilação natural do apartamento 0(0) 5(41,7) 6(33,3) 11(24,4) 0,023 0,410 

Menor deslocamento até o apartamento 8(53,3) 1(8,3) 0(0) 9(20) 0,000 0,595 
Não depender do uso de elevadores 9(60) 0(0) 0(0) 9(20) 0,000 0,707 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam 
diferenças significativas entre os grupos. 

No tocante aos níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde o respondente 

reside, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 9,744, sig. = 

0,008) entre famílias com crianças entre 0 e 4 anos que moram em contextos com edifícios 

altos de diferentes alturas (Tabela 4.104). Sendo assim, esses usuários estão mais satisfeitos 
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com a altura dos edifícios em contextos com edifícios de 10 pavimentos e menos satisfeitos 

em contextos com edifícios de 14 pavimentos, devido, principalmente a edifícios de menor 

altura qualificarem mais o bairro, não aumentarem o tráfego de veículos nas ruas adjacentes e 

ao número suficiente de vagas de estacionamento nas ruas (Tabela 4.105).  

Tabela 4.105 - Níveis de satisfação dos respondentes (de acordo com a composição familiar) com a altura dos 
edifícios altos do contexto onde residem 

Níveis de satisfação 10 pavimentos 14 pavimentos 18 pavimentos Total 
Famílias com crianças de 0 a 4 anos 

Muito satisfatória 1(50) 0(0) 2(16,7) 3(18,8) 
Satisfatória 1(50) 0(0) 10(83,3) 11(68,8) 

NN 0(0) 1(50) 0(0) 1(6,3) 
Insatisfatória 0(0) 1(50) 0(0) 1(6,3) 

Total 2(100) 2(100) 12(100) 16(100) 
mvo K-W 17,36 29,13 25,56 - 

Famílias com crianças de 5 a 18 anos 
Muito satisfatória 7(58,3) 0(0) 0(0) 7(26,9) 

Satisfatória 5(41,7) 4(44,4) 5(100) 14(53,8) 
NN 0(0) 2(22,2) 0(0) 2(7,7) 

Insatisfatória 0(0) 1(11,1) 0(0) 2(3,8) 
Muito insatisfatória 0(0) 2(22,2) 0(0) 2(7,7) 

Total 12(100) 9(100) 5(100) 26(100) 
mvo K-W 8,38 19,78 14,50 - 

Casais sem filhos ou pessoas que moram sozinhas (idade entre 19 e 59 anos) 
Muito satisfatória 4(44,4) 0(0) 0(0) 4(10,5) 

Satisfatória 1(11,1) 7(53,8) 11(68,8) 19(50) 
NN 3(33,3) 1(7,7) 3(18,8) 7(18,7) 

Insatisfatória 1(11,1) 4(30,8) 1(6,3) 6(15,8) 
Muito insatisfatória 0(0) 1(7,7) 1(6,3) 2(5,3) 

Total 9(100) 13(100) 16(100) 38(100) 
mvo K-W 15,39 22,81 19,13 - 

Famílias com pessoas idosas (idade de 60 ou mais anos) 
Muito satisfatória 9(42,9) 2(12,5) 1(12,5) 12(26,7) 

Satisfatória 12(57,1) 8(50) 6(75) 26(57,8) 
NN 0(0) 6(37,5) 0(0) 6(13,3) 

Insatisfatória 0(0) 0(0) 1(12,5) 1(2,2) 
Total 21(100) 16(100) 8(100) 45(100) 

mvo K-W 17,36 29,13 25,56 - 
Notas: NN = nem satisfatória nem insatisfatória; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às 
amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); mvo K-W = 
médias dos valores ordinais obtidos no teste Kruskal-Wallis (K-W), onde os valores mais baixos representam os maiores 
níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde o respondente reside; os valores destacados apresentam 
diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

Entre famílias com crianças de 5 a 18 anos também foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significativa (K-W, x² = 13,990, sig. = 0,001) entre moradores de edifícios 

com diferentes alturas e os níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde 

residem (Tabela 4.104). Portanto, moradores de contextos com edifícios de 10 pavimentos 

também estão mais satisfeitos e os moradores de edifícios de 14 pavimentos estão menos 

satisfeitos com a altura dos edifícios do contexto onde residem devido aos  edifícios de menor 
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altura qualificarem mais a imagem do bairro e não sobrecarregarem a infraestrutura existente 

(Tabela 4.105).  

Tabela 4.106  - Principais justificativas para os níveis de satisfação dos respondentes (de acordo com a 
composição familiar) com a altura dos edifícios altos do contexto onde residem  

Famílias com crianças de 0 a 4 anos 
Principais razões citadas para os níveis de 

satisfação com a altura dos edifícios 
10 pav. 
2(100) 

14 pav. 
2(100) 

18 pav. 
12(100) 

Total 
16(100) sig. Phi 

Qualificam a imagem do bairro      2(100) 1(50) 8(66,7) 11(68,8) 0,532 0,281 
Não sobrecarregam a infraestrutura  1(50) 2(100) 4(33,3) 7(43,8) 0,209 0,442 

Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas  1(50) 0(0) 3(25) 4(25) 0,513 0,289 
Número de vagas de estacionamento nas ruas é 

suficiente 
1 

(50) 
0 

(0) 
3 

(25) 
4 

(25) 0,513 0,289 

Famílias com crianças de 5 a 18 anos 
Principais razões citadas para os níveis de 

satisfação com a altura dos edifícios 
10 pav. 
12(100) 

14 pav. 
9(100) 

18 pav. 
5(100) 

Total 
26(100) sig. Phi 

Qualificam a imagem do bairro      10(83,3) 4(44,4) 3(60) 17(65,4) 0,172 0,368 
Não sobrecarregam a infraestrutura  9(75) 4(44,4) 1(20) 14(53,8) 0,091 0,429 

Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas 
adjacentes  

9 
(75) 

2 
(22,2) 

1 
(20) 

12 
(46,2) 0,024 0,536 

Não causam sombreamento na ruas/outros 
espaços públicos adjacentes 

9 
(75) 

2 
(22,2) 

0 
(0) 

11 
(42,3) 0,005 0,633 

Número de vagas de estacionamento nas ruas é 
suficientes 

7 
(58,3) 

1 
(11,1) 

2 
(40) 

10 
(38,5) 0,088 0,432 

Número de vagas de estacionamento nas ruas 
não é suficientes 

1 
(8,3) 

5 
(55,6) 

1 
(20) 

7 
(26,9) 0,050 0,480 

Aumentam o tráfego de veículos nas ruas 
adjacentes 

1 
(8,3) 

4 
(44,4) 

1 
(20) 

6 
(23,1) 0,149 0,383 

Tornam a área mais agradável para viver                    5(41,7) 1(11,1) 2(40) 8(30,8) 0,286 0,310 
Casais sem filhos ou pessoas que moram sozinhas (idade entre 19 e 59 anos) 

Principais razões citadas para os níveis de 
satisfação com a altura dos edifícios 

10 pav. 
9(100) 

14 pav. 
113(100) 

18 pav. 
16(100) 

Total 
38(100) sig. Phi 

Não sobrecarregam a infraestrutura  5(55,6) 8(61,4) 5(31,3) 18(47,4) 0,228 0,279 
Qualificam a imagem do bairro      3(33,3) 3(23,1) 8(50) 14(36,8) 0,317 0,246 

Número de vagas de estacionamento  nas ruas 
é suficiente 

5 
(55,6) 

4 
(30,8) 

6 
(37,5) 

15 
(39,5) 0,493 0,293 

Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas 
adjacentes  

3 
(33,3) 

3 
(23,1) 

6 
(37,5) 

12 
(31,6) 0,702 0,136 

Aumentam o tráfego de veículos nas ruas 
adjacentes 

2 
(22,2) 

5 
(38,5) 

4 
(25) 

11 
(28,9) 0,640 0,153 

Número vagas estacionamento não é suficiente 
3 

(33,3) 
1 

(7,7) 
5 

(31,3) 
9 

(23,7) 0,245 0,272 

Famílias com pessoas idosas (idade de 60 ou mais anos) 
Principais razões citadas para os níveis de 

satisfação com a altura dos edifícios 
10 pav. 
21(100) 

14 pav. 
16(100) 

18 pav. 
8(100) 

Total 
45(100) sig. Phi 

Qualificam a imagem do bairro      16(76,2) 10(62,5) 4(50) 30(66,7) 0,371 0,210 
Tornam a área mais agradável para viver                    8(38,1) 5(38,1) 2(25) 30(66,7) 0,781 0,105 

Não sobrecarregam a infraestrutura 16(76,2) 9(56,3) 5(62,5) 30(66,7) 0,427 0,194 
Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas 

adjacentes 
10 

(47,6) 
8 

(50) 
1 

(12,5) 
19 

(42,2) 0,170 0,281 

Número de vagas de estacionamento nas ruas é 
suficiente 

11 
(52,4) 

4 
(25) 

4 
(50) 

19 
(42,2) 0,220 0,260 

Não causam sombreamento na ruas/outros 
espaços públicos adjacentes 

8 
(38,1) 

2 
(12,5) 

3 
(37,5) 

13 
(28,9) 0,197 0,269 

Número vagas estacionamento não é suficiente 2 
(9,5) 

9 
(56,3) 

1 
(12,5) 

12 
(26,7) 0,004 0,497 

Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre os 
motivos citados por cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados 
apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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Entre casais sem filhos e pessoas que moram sozinhas, por sua vez, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas (K-W) entre moradores de edifícios de diferentes 

alturas indicando que em geral, esses respondentes estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a 

altura dos edifícios do contexto onde residem (Tabela 4.104). Esses resultados estão 

relacionados principalmente ao fato desses edifícios não sobrecarregarem a infraestrutura 

existente nessas áreas (Tabela 4.105). Por fim, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas (K-W, x² = 9,744, sig. = 0,008) entre famílias com moradores com mais de 60 

anos que residem em edifícios altos de diferentes alturas e os níveis de satisfação com a altura 

dos edifícios do contexto onde moram (Tabela 4.104). Sendo assim, para esses respondentes, 

moradores de contextos com edifícios de 10 pavimentos também são os mais satisfeitos e de 

contextos com edifícios de 14 pavimentos são os mais insatisfeitos com a altura dos edifícios 

do contexto onde residem, o que está relacionado principalmente ao número insuficiente de 

vagas de estacionamento em contextos com edifícios de 14 pavimentos (Tabela 4.105). 

A partir dos resultados obtidos constata-se, que os usuários em geral estão satisfeitos em 

morar em edifícios altos, independentemente do seu modo de vida e de sua composição 

familiar. Esses dados se repetem entre moradores de pavimentos baixos, médios e altos, sendo 

expressivo apenas para famílias com crianças entre cinco e 18 anos ou com moradores com 

mais de 60 anos a necessidade de menor deslocamento até o apartamento e a independência 

do uso de elevadores. Por fim, de acordo com percepção em relação à altura dos edifícios do 

contexto onde os moradores residem, famílias com crianças ou com pessoas idosas tendem a 

achar mais satisfatórios contextos com edifícios de 10 pavimentos e menos satisfatórios 

contextos com 14 pavimentos, o que condiz com outros resultados desta pesquisa, relacionado 

à infraestrutura dessas áreas e a relação entre a altura dos edifícios e o espaço urbano 

adjacente. 

4.4.4 Relação entre experiências passadas com outras moradias e os níveis de satisfação 

com o desempenho de edifícios altos residenciais 

Entre o total de respondentes, 42,9% (57 de 133) morava anteriormente em condomínios com 

um único edifício, 38,3% (51 de 133) em casa, 12,8% (17 de 133) em condomínios com mais 

de um edifício e 4,5% (6 de 133) em casas em condomínios fechados (Tabela 4.106). Ainda, 

apenas 1,5% (2 de 133) dos respondentes sempre moraram no mesmo lugar. Além disso, a 

maioria dos respondentes que morava anteriormente em casas, seja em condomínios ou não, 

mora atualmente nos pavimentos baixos dos edifícios altos avaliados (21 de 57 – 52,5%), e a 



CAPÍTULO 4: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS                         204 

 

 

minoria em pavimentos altos (17 de 57 – 35%), o que pode estar relacionado à menor 

distância do solo e ao desejo de morar em casa. 

Tabela 4.107 – Tipo de moradia onde o respondente vivia anteriormente 

Tipo de moradia anterior  
PB 

40(100) 
PM 

44(100) 
PA 

49(100) 
Total 

133(100) 
Apartamento em 1 único edifício no condomínio 13(32,5) 21(47,7) 23(46,9) 57(42,9) 

Casa 20(50) 19(43,2) 12(24,5) 51(38,3) 
Apartamento em condomínio com mais de 1 edifício 6(25) 3(6,8) 8(16,3) 17(12,8) 

Casa em condomínio 1(2,5) 0(0) 5(10,5) 6(4,5) 
Sempre morou no mesmo lugar 0(0) 1(2,3) 1(2) 2(1,5) 

Notas: PB = pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se 
aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical 
entre cada grupo). 

Em geral, a maioria dos respondentes acha a nova moradia em edifícios altos residenciais 

melhor ou muito melhor que a moradia anterior (92 de 131 – 70,2%) (Tabela 4.107). Todavia, 

foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa (K-W, x² = 24,097, sig. = 0,000) 

entre a moradia anterior e os níveis de satisfação com a nova residência. Esses dados indicam 

que os respondentes que moravam anteriormente em condomínios com um único edifício são 

os mais satisfeitos com a nova moradia enquanto que pessoas que moravam em casas são as 

menos satisfeitas.  

Tabela 4.108 – Comparação entre a moradia atual em edifícios altos residenciais e a moradia anterior 

Níveis de 
satisfação 

Um único edifício no 
condomínio Casa 

Condomínio com mais 
de 1 edifício 

Casa em 
condomínio Total 

Muito melhor 19(33,3) 3(5,9) 3(17,6) 1(16,7) 26(19,8) 
Melhor 31(54,4) 24(47,1) 7(41,2) 4(66,7) 66(50,4) 

NN 7(12,3) 15(29,4) 7(41,2) 1(16,7) 30(22,9) 
Pior 0(0) 5(9,8) 0(0) 0(0) 5(3,8) 

Muito pior 0(0) 4(7,8) 0(0) 0(0) 4(3,1) 
Total 57(100) 51(100) 17(100) 6(100) 131(100) 

mvo K-W 50,06 82,82 71,15 59,83 - 
Notas: NN = Nem melhor nem pior; as amostras se referem ao número total de moradores que vivia anteriormente em outro 
tipo de residência; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de 
respondentes (a leitura dos valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); mvo K-W = médias dos valores ordinais 
obtidos no teste Kruskal-Wallis (K-W), onde os valores mais baixos representam os maiores níveis de satisfação com a nova 
residência; os valores destacados apresentam diferenças significativas entre os grupos. 

A principal justificativa para os maiores níveis de satisfação com a nova moradia em edifícios 

altos residenciais em comparação com a moradia anterior é a maior segurança quanto a crimes 

(79 de 131 – 60,3%) (Tabela 4.108). Outros aspectos mencionados pelos respondentes são: a 

existência de espaços de uso coletivo (55 de 131 – 42%) e a existência de serviço de 

gerenciamento e administração privada (30 de 131 – 22,9%).  
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Tabela 4.109 – Justificativas para o nível de satisfação com a nova moradia em edifícios altos residenciais em 
comparação com a moradia anterior 

Justificativas para o 
nível de satisfação com 

a nova moradia 

Moradia anterior 
Total 
131 

(100) 
sig. Phi 

Um 
edifício  
57(100) 

Casa 
51(100) 

Condomínio com 
mais de 1 edifício 

17(100) 

Casa em 
condomínio 

6(100) 
Maior segurança quanto 

a crimes 
33 

(57,9) 
37 

(72,5) 
5 

(29,4) 
4 

(66,7) 
79 

(60,3) 0,017 0,279 

Existência de espaços de 
uso coletivo  

29 
(50,9) 

19 
(37,3) 

4 
(23,5) 

3 
(50) 

55 
(42) 0,183 0,192 

Existe gerenciamento/ 
administração privada 

12 
(21,1) 

15 
(29,4) 

1 
(5,9) 

2 
(33,3) 

30 
(22,9) 0,213 0,185 

Desejo de morar em casa 0 
(0) 

20 
(39,2) 

1 
(5,9) 

1 
(16,7) 

22 
(16,8) 0,000 0,489 

Maior privacidade visual  16 
(28,1) 

1 
(2) 

3 
(17,6) 

1 
(16,7) 

21 
(16) 0,003 0,323 

Maior privacidade 
acústica  

11 
(19,3) 

0 
(0) 

2 
(11,8) 

1 
(16,7) 

14 
(10,7) 0,013 0,287 

Maior contato social 
com vizinhos  

7 
(12,3) 

1 
(2) 

0 
(0) 

2 
(33,3) 

10 
(7,6) 0,011 0,291 

Menor privacidade 
acústica  

3 
(5,3) 

2 
(3,9) 

1 
(5,9) 

1 
(16,7) 

7 
(5,3) 0,629 0,115 

Notas: As amostras se referem ao número total de moradores que antes vivia em outro tipo de residência; os valores entre 
parênteses referem-se aos percentuais em relação às amostras individuais e ao total de respondentes (a leitura dos valores 
deve ser feita na vertical entre cada grupo); os valores destacados apresentam diferenças significativas entre os grupos. 

Tabela 4.110 – Síntese das relações estatisticamente significativas (Tabulação cruzada, Phi) entre edifícios altos 
de diferentes alturas e as justificativas para o nível de satisfação com a nova moradia 

Justificativas para o nível de 
satisfação com a nova moradia Um edifício  Casa 

Condomínio com 
mais de 1 edifício 

Casa em 
condomínio 

Maior segurança quanto a crimes de 50 a < 80% de 50 a < 80% de 20 a < 50% de 50 a < 80% 
Desejo de morar em casa Menos de 20% de 20 a < 50% Menos de 20% Menos de 20% 
Maior privacidade visual  de 20 a < 50% Menos de 20% Menos de 20% Menos de 20% 

Maior privacidade acústica  Menos de 20% Menos de 20% Menos de 20% Menos de 20% 
Maior contato social com vizinhos  Menos de 20% Menos de 20% Menos de 20% de 20 a < 50% 

Notas: Menos de 20% = aspectos muito pouco mencionados; de 20 a < 50% = aspectos pouco mencionados; de 50 a < 80% = 
aspectos mencionados por parcela expressiva dos respondentes; de 80 a 100% = aspectos mencionados por parcela muito 
expressiva dos respondentes. 

Ainda, para os moradores que antes moravam em condomínios com um edifício, os principais 

aspectos relacionados aos níveis de satisfação com a nova residência dizem respeito a maior 

privacidade visual e maior privacidade acústica no interior do apartamento. Para os que 

moravam em casas, por sua vez, se destacam a maior segurança quanto a crimes, apesar de 

também ser grande o desejo de morar em casa, o que faz com que esses sejam os respondentes 

mais insatisfeitos com a nova residência (Tabelas 4.108 e 4.109). 

Portanto, os dados encontrados indicam que os usuários que antes moravam em outro edifício 

estão mais satisfeitos com a moradia atual em edifícios altos residenciais em comparação com 

a moradia anterior. Os principais aspectos relacionados a essa percepção dizem respeito à 

procura por residências melhores que as anteriores, mais seguras quanto a crimes, com 

espaços de uso coletivo e existência de gerenciamento e administração privada. Entretanto, 
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respondentes que antes residiam em casas são os mais insatisfeitos em morar em edifícios. 

Essa percepção está relacionada à procura desses usuários por morar em locais mais seguros, 

como edifícios, apesar do desejo de morar em casa.  

4.4.5 Avaliação da interação social em edifícios altos residenciais 

Nos edifícios altos residenciais avaliados, a maioria dos respondentes conhece os outros 

vizinhos que moram no seu condomínio (107 de 133 – 80,5%). Essa tendência de respostas se 

repete entre respondentes de pavimentos baixos, médios e altos, não sendo encontradas 

relações significativas (Tabulação cruzada, Phi). Ainda, a maioria dos respondentes identifica 

os níveis de interação social com os vizinhos como bons ou muito bons (61 de 107 – 61%) 

não sendo identificadas diferenças estatisticamente significativas (K-W) entre respondentes 

moradores de pavimentos baixos, médios e altos (Tabela 4.110). 

Tabela 4.111 – Níveis de interação social com os vizinhos entre respondentes de edifícios residenciais 

Nível de interação social Pavimentos baixos Pavimentos médios Pavimentos altos Total 
Muito bom 2(6,3) 7(20) 9(22,5) 18(16,8) 

Bom 15(46,9) 11(31,4) 17(42,5) 43(40,2) 
Nem bom nem ruim 15(46,9) 17(48,6) 14(35) 46(43) 

Total  32(100) 35(100) 40(100) 107(100) 
mvo K-W 58,95 55,51 48,71 - 

Notas: As amostras correspondem ao número de respondentes que conhece os vizinhos que moram no mesmo edifício; os 
valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total das amostras individuais e total (a comparação entre 
os valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); mvo K-W = médias dos valores ordinais obtidos através do teste 
Kruskal-Wallis (K-W) entre as amostras individuais onde os valores mais baixos correspondem aos maiores níveis de 
interação social com os vizinhos. 

A principal justificativa citada em relação aos níveis de interação social entre vizinhos de 

edifícios altos residenciais (Tabela 4.111) diz respeito ao estilo de vida similar dos residentes 

(68 de 107 – 51,1%). Outro aspecto mencionado por uma parcela dos respondentes é a 

similaridade socioeconômica dos residentes (39 de 107 – 29,3%). Todavia, também é 

destacada por uma parcela dos respondentes a dificuldade de interação social com os vizinhos 

(36 de 107 – 27,1%). Ainda, foi encontrada uma relação estatisticamente significativa 

(Tabulação cruzada, Phi = 0,273, sig. = 0,007) entre moradores de diferentes pavimentos e a 

menção da dificuldade de relacionamento com os vizinhos, citada por entre 30 e 40% dos 

moradores de pavimentos baixos e médios e apenas 12,2% (6 de 40) dos moradores de 

pavimentos altos. Dado esse que pode estar relacionado ao fato de moradores dos pavimentos 

mais altos terem menor contato com os outros residentes do edifício. 
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Tabela 4.112 – Justificativas para os níveis de interação social com os vizinhos em edifícios altos residenciais 

Justificativas para os níveis de interação 
social com os vizinhos  

PB 
32(100) 

PM 
35(100) 

PA 
40(100) 

Total 
107(100) sig. Phi 

Estilo de vida similar entre os residentes 19(47,5) 27(61,4) 22(44,9) 68(51,1) 0,245 0,146 
Similaridade socioeconômica residentes 9(22,5) 16(36,4) 14(28,6) 39(29,3) 0,375 0,122 
Moradia dificulta relações com vizinhos 12(30) 18(40,9) 6(12,2) 36(27,1) 0,007 0,273 

Boa qualidade dos espaços coletivos 4(10) 6(13,6) 11(22,4) 21(15,8) 0,247 0,145 
Regras comportamento/ uso condomínio 2(5) 7(15,9) 8(16,3) 17(12,8) 0,211 0,153 
Moradia facilita relações com vizinhos 2(5) 3(6,8) 5(10,2) 10(7,5) 0,636 0,082 

A segurança interna do condomínio 1(2,5) 5(11,4) 3(6,1) 9(6,8) 0,264 0,141 
Notas: As amostras correspondem ao número de respondentes que conhece os vizinhos que moram no mesmo edifício; PB = 
pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = Pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais 
em relação ao total das amostras individuais e total (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre cada 
grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam diferenças 
significativas entre os grupos. 

De modo geral, a maioria dos edifícios altos avaliados possui algum tipo de espaço de uso 

coletivo (122 de 133 – 91,7%), que influenciam nos níveis de interação social entre os 

condôminos (Tabela 4.112). O espaço coletivo mais comum nesses edifícios é o salão de 

festas e os edifícios altos de 18 pavimentos são os que mais possuem espaços de uso coletivo, 

tais como playground, piscina, sala de ginástica e quadras de esporte.  

Tabela 4.113 – Tipo(s) de espaço(s) de uso(s) coletivo(s) em edifícios altos residenciais 

Tipos de espaços de uso coletivo dos 
edifícios altos avaliados 

10 pav. 
49(100) 

14 pav. 
44(100) 

18 pav. 
40(100) 

Total 
133(100) sig. Phi 

Salão de festas 43(87,8) 40(90,9) 40(100) 123(92,5) 0,083 0,194 
Playground 31(63,3) 30(68,2) 37(92,5) 98(73,7) 0,005 0,284 

Piscina 20(40,8) 32(72,7) 38(95) 90(67,7) 0,000 0,477 
Sala de ginástica 19(68,8) 33(75) 37(92,5) 89(66,9) 0,000 0,480 

Quadras de esporte 17(34,7) 20(45,5) 26(65) 63(47,8) 0,016 0,248 
Não existem espaços de uso coletivo  7(14,3) 4(9,1) 0(0) 11(8,3) 0,050 0,212 

Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação ao total das amostras individuais e total (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); os 
valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam diferenças 
significativas entre os grupos. 

Tabela 4.114 – Síntese das relações estatisticamente significativas  entre edifícios altos de diferentes alturas e a 
existência de determinado espaço de uso coletivo 

Tipos de espaços de uso coletivo dos edifícios altos 
avaliados 

Edifícios de 10 
pavimentos 

Edifícios de 14 
pavimentos 

Edifícios de 18 
pavimentos 

Playground de 50 a < 80% de 50 a < 80% de 80 a 100% 
Piscina de 50 a < 80%  de 50 a < 80% de 80 a 100% 

Sala de ginástica de 50 a < 80% de 50 a < 80% de 80 a 100% 
Quadras de esporte de 20 a < 50% de 20 a < 50% de 50 a < 80% 

Não existem espaços de uso coletivo  Menos de 20% Menos de 20% Menos de 20% 
Notas: Menos de 20% = aspectos muito pouco mencionados; de 20 a < 50% = aspectos pouco mencionados; de 50 a < 80% = 
aspectos mencionados por parcela expressiva dos respondentes; de 80 a 100% = aspectos mencionados por parcela muito 
expressiva dos respondentes. 

Por outro lado, os edifícios altos de 10 pavimentos são os que menos possuem espaços de uso 

coletivo. Ainda, a maior parcela de edifícios onde não existem espaços de uso coletivo de 

nenhum tipo são os edifícios altos de 10 pavimentos (Tabelas 4.112 e 4.113). Esses espaços 

de uso coletivo estão em sua maioria localizados no térreo dos edifícios (Tabela 4.114). 
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Tabela 4.115 – Localização do(s) espaço(s) de uso(s) coletivo(s) em edifícios altos residenciais 

Localização dos espaços coletivos de uso 
coletivo do edifício 

10 pav. 
42(100) 

14 pav. 
40(100) 

18 pav. 
40(100) 

Total 
122(100) sig. Phi 

Térreo do edifício 41(83,7) 32(72,7) 36(90) 109(82) 0,112 0,182 
No segundo pavimento 1(2) 4(9,1) 4(10) 9(6,8) 0,374 0,381 
Cobertura do edifício 1(2) 5(11,4) 2(5) 8(6) 0,160 0,166 

Notas: As amostras referem-se aos edifícios que possuem espaços de uso coletivo; Pav. = número aproximado de pavimentos 
do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total das amostras individuais e total (a 
comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); os valores de sig. e Phi foram obtidos através de 
tabulação cruzada; os valores destacados apresentam diferenças significativas entre os grupos. 

A maioria dos respondentes acha os espaços de uso coletivo do edifício onde mora bom ou 

muito bom (103 de 122 – 84,5%) (Tabela 4.115). Entretanto, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas (K-W, x² = 6,454, sig. = 0,040) entre moradores de edifícios 

altos de diferentes alturas e os níveis de satisfação com os espaços de uso coletivo do 

condomínio. Esses dados indicam que os moradores de edifícios de 18 pavimentos são os 

mais satisfeitos e os de edifícios de 10 pavimentos os menos insatisfeitos com os espaços de 

uso coletivo dos condomínios. Ainda, foram encontradas correlações entre os níveis de 

satisfação com o desempenho do edifício e os níveis de satisfação com os espaços de uso 

coletivo do condomínio em relação à amostra total (Spearman, c. = 0,290, sig. = 0,001) e os 

moradores de edifícios de 10 pavimentos (Spearman, c. = 0,560, sig. = 0,000). Sendo assim, 

para esses respondentes, quanto maiores os níveis de satisfação com os espaços de uso 

coletivo do edifício, maiores os níveis de satisfação com o desempenho em geral do edifício.  

Tabela 4.116 – Níveis de satisfação com o(s) espaço(s) coletivo(s) dos edifícios altos residenciais 

Níveis de satisfação 10 pavimentos 14 pavimentos 18 pavimentos Total 
Muito bom 5(11,9) 8(20) 15(37,5) 28(23) 

Bom 31(73,8) 23(57,5) 21(52,5) 75(61,5) 
Nem bom nem ruim 3(7,1) 9(22,5) 3(7,5) 15(12,3) 

Ruim 2(4,8) 0(0) 1(2,5) 3(2,5) 
Muito ruim 1(2,4) 0(0) 0(0) 1(0,8) 

Total 42(100) 40(100) 40(100) 122(100) 
mvo K-W 66,9 65,83 51,41 - 

Nota: As amostras referem-se aos respondentes de edifícios que possuem espaços de uso coletivo; os valores entre parênteses 
referem-se aos percentuais em relação ao total das amostras individuais e total (a comparação entre os valores deve ser feita 
na vertical entre cada grupo); mvo K-W = médias dos valores ordinais obtidos através do teste Kruskal-Wallis (K-W) entre as 
amostras individuais onde os valores mais baixos correspondem aos maiores níveis de satisfação com o(s) espaço(s) de uso 
coletivo dos edifícios; os valores destacados apresentam diferenças significativas entre os grupos. 

A maioria dos respondentes utiliza os espaços de uso coletivo existentes no condomínio onde 

reside (86 de 122), sendo, no entanto, expressiva a parcela de respondentes que não utiliza 

essas áreas (36 de 122 – 29,5%) (Tabela 4.116). Esses dados se repetem entre moradores de 

diferentes pavimentos em geral e de edifícios de diferentes alturas, não sendo encontradas 

relações estatisticamente significativas (Tabulação cruzada, Phi). Além disso, a maior parte 

dos usuários que mora com crianças diz que elas utilizam os espaços de uso coletivo do 

edifício (37 de 45 – 82,2%), não sendo encontradas relações estatisticamente significativas 
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(Tabulação cruzada, Phi) entre moradores de diferentes pavimentos e de edifícios de 10 e 14 

pavimentos (Tabela 4.116).  

Tabela 4.117 - Identificação do uso do(s) espaço(s) coletivo(s) pelos respondentes de edifícios altos residenciais 

Uso dos espaços coletivo pelos respondentes em 
geral 133(100) 

Uso dos espaços coletivos por crianças que 
moram com os respondentes 45(100) 

 PB PM PA Total  PB PM PA Total 
Amostra total dos edifícios  Amostra total dos edifícios 

Sim 20(58,8) 28(66,7) 38(82,6) 86(70,5) Sim 14(100) 12(70,6) 11(78,6) 37(82,2) 
Não 14(41,2) 14(33,3) 8(17,4) 36(29,5) Não 0(0) 5(29,4) 3(21,4) 8(17,4) 
Total 34(100) 42(100) 46(100) 122(100) Total 14(100) 17(100) 14(100) 45(100) 

Edifícios altos de 10 pavimentos  Edifícios altos de 10 pavimentos 
Sim 10(62,5) 13(56,5) 3(100) 26(61,9) Sim 7(100) 8(100) 0(0) 15(100) 
Não 6(37,5) 10(43,5) 0(0) 16(38,1) Não 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
Total 16(100) 23(100) 3(100) 42(100) Total 7(100) 8(100) 0(0) 15(100) 

Edifícios altos de 14 pavimentos  Edifícios altos de 14 pavimentos 
Sim 5(45,5) 10(71,4) 12(80) 27(67,5) Sim 4(100) 4(66,7) 2(66,7) 10(76,9) 
Não 6(54,5) 4(28,6) 3(20) 13(32,5) Não 0(0) 2(33,3) 1(33,3) 3(23,1) 
Total 11(100) 14(100) 15(100) 40(100) Total 4(100) 6(100) 3(100) 13(100) 

Edifícios altos de 18 pavimentos Edifícios altos de 18 pavimentos 
Sim 5(71,4) 5(100) 23(82,1) 33(82,5) Sim 3(100) 0(0) 9(81,8) 12(70,6) 
Não 2(28,6) 0(0) 5(17,9) 7(17,5) Não 0(0) 3(100) 2(18,2) 5(29,4) 
Total 7(100) 5(100) 28(100) 40(100) Total 3(100) 3(100) 11(100) 17(100) 

Notas: As amostras referem-se aos respondentes de edifícios que possuem espaços de uso coletivo; PB = pavimentos baixos; 
PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total 
de respondentes (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre cada grupo). 

Por outro lado, foi encontrada uma relação estatisticamente significativa (Tabulação cruzada, 

Phi = 0,732, sig. 0,010) entre moradores de edifícios de 18 pavimentos, indicando que as 

crianças que mais utilizam os espaços de uso coletivo desses condomínios são as que residem 

nos pavimentos altos. Ainda, foi encontrada uma relação estatisticamente significativa 

(Tabulação cruzada, Phi = 0,789, sig. = 0,005) entre moradores de pavimentos médios dos 

edifícios altos avaliados, indicando que as crianças que moram nesses pavimentos em 

edifícios de 10 pavimentos são as que mais utilizam as áreas de uso coletivo do condomínio, 

enquanto as que moram em edifícios de 18 pavimentos são as que menos utilizam. 

De maneira geral, a principal justificativa para os respondentes utilizarem ou não os espaços 

de uso coletivo dos edifícios avaliados está relacionada à manutenção satisfatória dessas áreas 

(73 de 122 – 59,8%) (Tabela 4.117). Outros aspectos citados por parte dos respondentes são: 

os espaços coletivos são seguros (46 de 122 – 37,7%), os espaços coletivos são grandes (28 de 

122 – 23%), a existência de regras de uso e comportamento (25 de 122 – 20,5%) e o bom 

relacionamento entre os vizinhos (25 de 122 – 20,5%). As principais justificativas para os 

respondentes utilizarem ou não os espaços coletivos dos edifícios onde moram se repete entre 

moradores de edifícios de 10, 14 e 18 pavimentos. 
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Tabela 4.118 - Justificativas para utilizar ou não dos espaços coletivos de edifícios altos residenciais 

Amostra total de respondentes 122(100) 
Justificativas para utilizar ou não dos 

espaços coletivos  
PB 

34(100) 
PM 

42(100) 
PA 

46(100) 
Total 

122(100) sig. Phi 

Manutenção satisfatória espaços coletivos 19(55,9) 28(66,7) 26(56,5) 73(59,8) 0,536 0,101 
Os espaços coletivos são seguros 9(26,5) 16(38,1) 21(45,7) 46(37,7) 0,216 0,159 
Os espaços coletivos são grandes 7(20,6) 10(23,8) 11(23,9) 28(23) 0,928 0,035 

Existência regras de comportamento e uso  1(2,9) 7(16,7) 17(37) 25(20,5) 0,001 0,344 
Bom relacionamento entre os vizinhos 6(17,6) 10(23,8) 9(19,6) 25(20,5) 0,788 0,063 

Apartamento perto de espaços coletivos 4(11,8) 1(2,4) 4(8,7) 9(7,4) 0,271 0,146 
Os espaços coletivos são pequenos 2(5,9) 2(4,8) 3(6,5) 7(5,7) 0,938 0,032 

Notas: As amostras referem-se aos respondentes de edifícios que possuem espaços de uso coletivo; PB = pavimentos baixos; 
PM = pavimentos médios; PA = Pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total 
das amostras individuais e total (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); os valores de sig. 
e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam diferenças significativas entre os 
grupos. 

Por fim, a maioria dos respondentes identifica a existência de espaços públicos (tais como 

praças e parques) nas proximidades do edifício onde mora (124 de 133 - 93,2%) (Tabela 

4.118). Ainda, a maioria dos respondentes utiliza esses espaços públicos (70 de 124 – 56,5%), 

independente do pavimento em que residem, apesar de expressiva a parcela de moradores que 

não utiliza essas áreas (54 de 124 – 43,5%) (Tabela 4.119).  

Tabela 4.119 – Existência de áreas de lazer (praças e parques) nas proximidades de edifícios altos residenciais 

Existência de áreas de lazer 10 pavimentos 14 pavimentos 18 pavimentos Total 
Sim 46(93,9) 41(93,2) 37(92,5) 124(93,2) 
Não  3(6,1) 3(6,8) 3(7,5) 9(6,8) 
Total 49(100) 44(100) 40(100) 133(100) 

Notas: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total das amostras individuais e total (a 
comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre cada grupo). 

Considerando respondentes de edifícios altos de diferentes alturas, foi encontrada uma relação 

estatisticamente significativa (Phi = 0,262, sig. = 0,014) em relação ao uso de áreas de lazer 

nas proximidades. Sendo assim, moradores de edifícios de 10 pavimentos são os que mais 

utilizam essas áreas (32 de 46 – 69,6%), seguido de moradores de edifícios de 14 pavimentos 

(24 de 41 – 58,5%). Entretanto, moradores de edifícios de 18 pavimentos são os que menos 

utilizam essas áreas de lazer (14 de 37 – 37,8%). Esses dados se repetem entre moradores de 

pavimentos baixos de edifícios de 10, 14 e 18 pavimentos, não sendo encontrada uma relação 

estatisticamente significativa (Tabulação cruzada, Phi) em relação ao uso dos espaços 

públicos adjacentes. 

Por fim, a maioria dos usuários que mora com criança diz que elas costumam frequentar as 

áreas de lazer existentes nas proximidades dos edifícios altos onde residem (26 de 47 – 

55,3%), sendo também expressiva a parcela de crianças que não frequenta esses locais (21 de 

47 – 44,7%) (Tabela 4.119). Ainda, foi encontrada uma relação estatisticamente significativa 

(Tabulação cruzada, Phi = 0,536, sig. = 0,001) entre crianças que moram em diferentes 
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pavimentos e o uso das áreas de lazer nas proximidades dos edifícios altos residenciais 

analisados. Dessa forma, constata-se que as crianças que moram nos pavimentos baixos são as 

que mais utilizam esses espaços, seguido das que moram nos pavimentos médios, enquanto as 

que moram nos pavimentos altos são as que menos utilizam essas áreas públicas. Esses 

resultados se repetem entre moradores de edifícios altos de 10 pavimentos (Tabulação 

cruzada, Phi = 1,000, sig. = 0,000), indicando que crianças que moram em pavimentos baixos 

e médios tendem a utilizar os espaços públicos de lazer do entorno enquanto as que moram 

em pavimentos altos não utilizam. 

Tabela 4.120  – Identificação do uso de áreas de lazer (praças e parques) nas proximidades de edifícios altos 
residenciais 

Uso das áreas de lazer nas proximidades pelos 
respondentes em geral 133(100) 

Uso das áreas de lazer nas proximidades por crianças 
que moram com os respondentes 45(100) 

 PB PM PA Total  PB PM PA Total 
Amostra total dos edifícios  Amostra total dos edifícios 

Sim 23(59) 25(64,1) 22(47,8) 70(56,5) Sim 12(80) 11(68,8) 3(18,8) 26(55,3) 
Não 16(41) 14(35,9) 24(52,2) 54(43,5) Não 3(20) 5(31,3) 13(81,3) 21(44,7) 
Total 39(100) 39(100) 46(100) 124(100) Total 15(100) 16(100) 16(100) 47(100) 

Edifícios altos de 10 pavimentos  Edifícios altos de 10 pavimentos 
Sim 16(76,2) 16(72,7) 0(0) 32(69,6) Sim 8(100) 8(100) 0(0) 16(94,1) 

Não 5(23,8) 6(27,3) 3(100) 14(30,4) Não 0(0) 0(0) 1(100) 1(5,9) 
Total 21(100) 22(100) 3(100) 46(100) Total 8(100) 8(100) 1(100) 17(100) 

Edifícios altos de 14 pavimentos  Edifícios altos de 14 pavimentos 
Sim 5(45,5) 7(58,3) 12(66,7) 24(58,5) Sim 2(50) 2(40) 1(33,3) 5(41,7) 
Não 6(54,5) 5(41,7) 6(33,3) 17(41,5) Não 2(50) 3(60) 2(66,7) 7(58,3) 
Total 11(100) 12(100) 18(100) 41(100) Total 4(100) 5(100) 3(100) 12(100) 

Edifícios altos de 18 pavimentos Edifícios altos de 18 pavimentos 
Sim 2(28,6) 2(40) 10(40) 14(37,8) Sim 2(66,7) 1(33,3) 2(16,7) 5(27,8) 
Não 5(71,4) 3(60) 15(60) 23(62,2) Não 1(33,3) 2(66,7) 10(83,3) 13(72,2) 
Total 7(100) 5(100) 25(100) 37(100) Total 3(100) 3(100) 12(100) 18(100) 

Notas: As amostras referem-se aos respondentes de edifícios que possuem espaços de uso público nas proximidades; PB = 
pavimentos baixos; PM = pavimentos médios; PA = pavimentos altos; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais 
em relação ao total de respondentes; os valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores 
destacados apresentam diferenças significativas entre os grupos. 

Entre crianças moradoras de edifícios altos de diferentes pavimentos também foi encontrada 

uma relação estatisticamente significativa (Tabulação cruzada, Phi = 0,598, sig. = 0,000) no 

tocante ao uso das áreas de lazer públicas do entorno. Esses dados indicam que as crianças 

que residem em de edifícios de 10 pavimentos são os que mais utilizam esses locais, seguido 

das que moram edifícios de 14 pavimentos, enquanto os que moram em edifícios de 18 

pavimentos são as que menos utilizam esses espaços públicos. Esses resultados se repetem 

entre crianças que moram nos pavimentos médios dos edifícios, sendo encontrada também 

uma relação estatisticamente significativa (Tabulação cruzada, Phi = 0,676, sig. = 0,026) em 

relação ao uso das áreas públicas de lazer do entorno adjacente aos edifícios altos avaliados. 
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Em geral, a maioria dos respondentes de edifícios altos conhece os seus vizinhos e considera 

os níveis de interação social com os outros moradores do edifício bons ou muito bons, o que 

está relacionado principalmente a similaridade socioeconômica e de estilo de vida dos 

moradores. Além disso, a maioria desses edifícios possui algum tipo de espaço de uso 

coletivo, auxiliando na interação social entre os respondentes. Essas áreas são geralmente 

consideradas satisfatórias e utilizadas pela maioria dos respondentes. As crianças também 

costumam utilizar os espaços de uso coletivo dos edifícios avaliados, independentemente do 

pavimento em que residem. Por fim, a maioria dos edifícios avaliados fica próximo de áreas 

de lazer, tais como praças e parques, que são utilizados pela maioria dos respondentes, 

influenciando também na interação social. Todavia, esses dados não se repetem entre as 

crianças que moram nos edifícios avaliados, indicando que quanto mais alto o pavimento em 

que a criança reside, menos ela frequenta os espaços públicos próximos ao edifício.  

4.4.6 Avaliação do gerenciamento e administração privada em edifícios residenciais 

A avaliação do gerenciamento e administração privada em edifícios altos residenciais também 

foi feita de acordo com a média de apartamentos por pavimento e a média total de 

apartamentos por edifício entre as amostras de edifícios altos de 10, 14 e 18 pavimentos 

considerados nessa investigação. Parte-se, então, da constatação de que nos edifícios altos 

residenciais avaliados nesta pesquisa, no contexto local de Porto Alegre, quanto maior a altura 

do edifício, maior a sua densidade populacional. A maioria da amostra total de respondentes 

que moram em edifícios altos residenciais considera o gerenciamento e a administração 

privada no seu condomínio como bom ou muito bom (81 de 133 – 6,9%) (Tabela 4.120).  

Tabela 4.121 - Níveis de satisfação com o gerenciamento e a administração privada de edifícios altos 
residenciais 

Níveis de satisfação  Edifícios 10 pav. Edifícios 14 pav. Edifícios 18 pav. Total 
Muito bom 3(6,1) 4(9,1) 4(10) 11(8,3) 

Bom 22(44,9) 22(50) 26(65) 70(52,6) 
Nem bom nem ruim 20(40,8) 14(31,8) 5(12,5) 39(29,3) 

Ruim 2(4,1) 4(9,1) 5(12,5) 11(8,3) 
Muito ruim 2(4,1) 0(0) 0(0) 2(1,5) 

Total  49(100) 44(100) 40(100) 133(100) 
mvo K-W 73,02 67,39 59,20 - 

Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação ao total das amostras individuais e total (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); 
mvo K-W = médias dos valores ordinais obtidos através do teste Kruskal-Wallis (K-W) entre as amostras individuais onde os 
valores mais baixos correspondem aos maiores níveis de satisfação com o gerenciamento e a administração privada; os 
valores destacados apresentam diferenças significativas entre os grupos. 

Foi encontrada uma correlação entre a amostra total de respondentes (Spearman, c. = 0,173, 

sig. = 0,046) entre os níveis de satisfação com o desempenho em geral do edifício e os níveis 
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de satisfação com o gerenciamento e administração privada do condomínio. Dessa forma, 

quanto maiores os níveis de satisfação com o gerenciamento e a administração privada, 

maiores os níveis de satisfação com o desempenho em geral do edifício residencial e vice-

versa. As principais justificativas para os níveis de satisfação com o gerenciamento e a 

administração privada no interior de edifícios altos (Tabela 4.121) estão relacionados à 

limpeza (81 de 133 – 60,9%) e manutenção (69 de 133 – 51,9%) eficiente dos espaços de uso 

comum. Outros aspectos mencionados por parte da amostra são a preferência por não 

participar do gerenciamento e da administração do edifício (48 de 133 - 36,1%) e a 

concordância com as regras de comportamento e uso do condomínio (46 de 133 – 34,6%). Por 

outro lado, também foi citado por respondentes o  custo elevado do serviço (42 de 133 – 

31,6%) e a existência de conflitos de interesse entre os vizinhos (35 de 133 – 26,3%). 

Tabela 4.122 - Justificativas para os níveis de satisfação com o gerenciamento e a administração privada de 
edifícios residenciais 

Justificativas 
10 pav. 
49(100) 

14 pav. 
44(100) 

18 pav. 
40(100) 

Total 
133(100) Sig  Phi 

Limpeza dos espaços de uso comum é eficiente 26(53,1) 24(54,5) 31(77,5) 81(60,9) 0,036 0,223 
Manutenção dos espaços de uso comum é 

eficiente 
20 

(40,8) 
23 

(52,3) 
26 

(65) 
69 

(51,9) 0,076 0,197 

Prefere não participar do gerenciamento e da 
administração do edifício 

20 
(40,8) 

17 
(38,6) 

11 
(27,5) 

48 
(36,1) 0,391 0,119 

Concorda com as regras de comportamento e 
uso do condomínio 

16 
(32,7) 

8 
(18,2) 

22 
(55) 

46 
(34,6) 0,002 0,309 

Custo elevado do serviço 18(36,7) 15(34,1) 9(22,5) 42(31,6) 0,323 0,130 
Existem conflitos de interesse entre vizinhos 14(28,6) 10(22,7) 11(27,5) 35(26,3) 0,799 0,058 

Custo adequado do serviço 5(10,2) 7(15,9) 10(25) 22(16,5) 0,173 0,162 
Participa do gerenciamento e da administração 

do edifício 
1 

(2) 
0 

(0) 
12 

(30) 
13 

(9,8) 0,000 0,448 

Manutenção dos espaços de uso comum é 
ineficiente 

3 
(6,1) 

2 
(4,5) 

5 
(12,5) 

10 
(7,5) 0,346 0,126 

Não existem conflitos de interesse entre 
vizinhos 

3 
(6,1) 

3 
(6,8) 

2 
(5) 

8 
(6) 0,940 0,031 

Notas: Pav. = número aproximado de pavimentos do edifício; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em 
relação ao total das amostras individuais e total (a comparação entre os valores deve ser feita na vertical entre cada grupo); os 
valores de sig. e Phi foram obtidos através de tabulação cruzada; os valores destacados apresentam diferenças 
significativas entre os grupos. 

Sendo assim, os resultados da pesquisa indicam que os moradores de edifícios altos 

residenciais avaliados em geral tendem a estar satisfeitos com o gerenciamento e 

administração privada do condomínio, considerando esse serviço eficiente. Ainda, aspectos 

como o custo elevado e a existência de conflitos entre os vizinhos são mencionados por parte 

expressiva da amostra.  
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4.5 CONCLUSÃO 

A seguir é apresentada a síntese dos principais resultados obtidos quanto às avaliações 

envolvendo edifícios altos. 

4.5.1 Considerações a respeito da avaliação de características físico-espaciais de edifícios 

altos 

Esta investigação evidencia que os principais motivos relacionados à decisão de morar e 

trabalhar em edifícios altos estão relacionados às características contextuais do espaço urbano 

onde esses edifícios se inserem. É evidenciada a preferência por morar e trabalhar em 

pavimentos altos, relacionada a características físico-espaciais do edifício e do contexto onde 

o edifício se insere, tais como as visuais para o exterior do edifício e aos níveis de 

privacidades visual e acústica em relação ao exterior do edifício. A maioria dos respondentes 

considera o desempenho das variáveis físico-espaciais relacionadas aos edifícios altos 

residenciais e comerciais avaliados satisfatórios. As razões que justificam esses níveis de 

satisfação com o desempenho de edifícios altos estão relacionadas aos motivos que levam 

esses usuários a morar e trabalhar em edifícios altos, o que indica que as expectativas desses 

usuários têm sido atendidas. Essas expectativas dizem respeito a características físico-

espaciais desses edifícios, tais como visuais para o exterior do edifício, privacidade visual e 

acústica em relação ao exterior do edifício, e do contexto onde estão inseridos, como, por 

exemplo, proximidade de serviços, comércios e áreas de lazer.  

Os respondentes em geral também estão satisfeitos com o pavimento utilizado em edifícios 

altos residenciais e comerciais. Para os usuários que moram ou trabalham nos pavimentos 

baixos os níveis de satisfação estão relacionados à independência do uso de elevadores, menor 

deslocamento até o apartamento e proximidade do solo enquanto as pessoas que moram ou 

trabalham em pavimentos médios e altos citam as melhores visuais para o exterior e maiores 

privacidades visual e acústica. Ainda, os respondentes que moram ou trabalham nos 

pavimentos altos são os mais satisfeitos e os dos pavimentos baixos os mais insatisfeitos com 

o pavimento utilizado. Além disso, parte expressiva dos respondentes gostaria de morar ou 

trabalhar em outro pavimento, de preferência nos mais altos.  
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4.5.2 Considerações a respeito da avaliação das relações dos edifícios altos com o espaço 

urbano 

A partir da análise dos resultados identifica-se que a relação entre a altura dos edifícios e a 

largura dos espaços urbanos adjacentes no contexto local avaliado é considerada mais 

satisfatória em contextos com edifícios de 10 pavimentos e menos satisfatória em edifícios de 

14 e 18 pavimentos. Esses dados se devem a proximidade entre os edifícios, relacionada aos 

recuos permitidos pelo Plano Diretor de acordo com a altura da edificação e a pequena largura 

das vias, chegando a um máximo 22,50 metros em áreas com edifícios de 10 a 14 pavimentos 

e a 30 metros de largura apenas em áreas com edifícios de 18 pavimentos.  

Os resultados encontrados permitem concluir também, que, considerando o contexto local de 

Porto Alegre, edifícios de até 12 pavimentos atingem a mesma densidade construtiva de 

edifícios de 18 pavimentos, causando, segundo a percepção dos respondentes, melhor impacto 

no espaço urbano onde se inserem. Ainda, configurações de edifícios residenciais dispostos ao 

longo do perímetro dos quarteirões são mais satisfatórias, de acordo com os usuários, 

mantendo relação entre o espaço urbano adjacente e as edificações, ao contrário do modelo 

modernista de edifícios isolados no interior do quarteirão. Por outro lado, para pessoas que 

trabalham em edifícios altos, o modelo mais satisfatório mostrou ser o de edifícios de 100 

metros de altura isolados no interior do quarteirão, remetendo a ideia de edifícios altos como 

pontos de referencia do poder econômico. Além disso, para todos os respondentes a simulação 

da situação real de edifícios de 18 pavimentos dispostos de forma não linear se mostrou a 

mais insatisfatória, apesar de refletir o que tem sido construído atualmente na cidade. 

Os dados obtidos indicam também que respondentes de contextos com edifícios altos de 10 

pavimentos estão mais satisfeitos com os impactos dos edifícios do contexto adjacente 

enquanto que pessoas que moram ou trabalham em contextos com edifícios de 14 e 18 

pavimentos são as mais insatisfeitas. Os resultados obtidos também revelam que os usuários 

que moram ou trabalham nos pavimentos altos dos edifícios são os que menos utilizam os 

espaços urbanos adjacentes a essas edificações. Além disso, as características do contexto, tais 

como amplitude da área, segurança, iluminação e existência de outras pessoas circulando no 

local, também influenciam no uso dos espaços urbanos adjacentes aos edifícios altos 

avaliados, uma vez que tornam essas áreas mais atrativas para os seus usuários. Ainda, os 

edifícios de 18 pavimentos residenciais e comerciais são os que mais atuam como referenciais 

urbanos, indicando a influencia da altura dos edifícios nessa percepção.  
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4.5.3 Considerações a respeito da avaliação de variáveis composicionais (características 

dos usuários) que afetam o desempenho de edifícios altos 

Os resultados obtidos indicam que as características dos usuários, em geral, não influenciam 

nos níveis de satisfação dos respondentes com o desempenho do edifício onde moram ou 

trabalham e na percepção dos impactos causados na qualidade do contexto urbano onde se 

inserem esses edifícios. Ainda, os respondentes estão mais satisfeitos com a moradia atual em 

edifícios altos residenciais do que com a moradia anterior em casas ou em outros edifícios, 

devido a maior segurança quanto a crimes e a existência de espaços de uso coletivo e de 

gerenciamento e administração privada. Entretanto respondentes que antes residiam em casas 

são os mais insatisfeitos em morar em edifícios altos devido ao desejo de morar em casa. 

Além disso, a maioria dos respondentes de edifícios altos conhece os seus vizinhos e 

consideram os níveis de interação social com os outros moradores do edifício bons ou muito 

bons, o que está relacionado principalmente à similaridade socioeconômica e de estilo de vida 

dos moradores.  

A maioria dos edifícios possui algum tipo de espaço de uso coletivo, o que auxilia na 

interação social entre os respondentes. Essas áreas são consideradas satisfatórias e utilizadas 

pela maioria dos respondentes e demais moradores dos apartamentos, devido à boa limpeza e 

manutenção desses locais. Ainda, grande parte dos edifícios fica próxima de áreas de lazer, 

tais como praças e parques, que são utilizados pela maioria dos respondentes, influenciando 

também na interação social. Todavia, em famílias com crianças, quanto mais alto o pavimento 

de residência, menos a criança frequenta os espaços públicos próximos ao edifício. Por fim, os 

moradores de edifícios altos residenciais estão, em geral, satisfeitos com o gerenciamento e 

administração privada do condomínio.  
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 CAPÍTULO 5 : CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões e a relevância dos resultados do estudo sobre a 

análise dos aspectos que interferem no desempenho de edifícios altos residenciais e 

comerciais e na qualidade do contexto urbano onde se inserem. Inicialmente são abordadas 

questões relacionadas ao problema de pesquisa, aos objetivos e aos métodos de investigação 

adotados. Em seguida são apresentados os principais resultados obtidos e as limitações do 

estudo. Por fim, destaca-se a importância deste trabalho e fazem-se sugestões para outras 

investigações sobre o assunto abordado. 

5.2 PROBLEMA DE PESQUISA, OBJETIVOS E MÉTODOS 

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de entender se a expansão de edifícios altos está 

relacionada à preferência e a satisfação de seus usuários ou se as pessoas optam por morar ou 

trabalhar em edifícios altos devido à falta de opções disponibilizadas pelo mercado de imóveis 

(ADAMS, CONWAY, 1974; COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976; VILLA, 2008). A 

expansão do processo de verticalização acaba gerando controvérsias em torno dos impactos 

positivos (CASARIL, 2009; TÖWS; MENDES, 2011; TURRER, 2012) e negativos 

(RAMIRES, 1998; VILLAÇA, 1998; GIFFORD, 2007) destas edificações nos espaços 

urbanos em que estão inseridas. É enfatizada a importância de estudos dentro da área 

Ambiente e Comportamento e a avaliação pós-ocupação de edifícios altos, que considera as 

percepções, atitudes e comportamentos dos seus usuários (REIS; LAY, 2006,2008; VILLA, 

2004). Sendo assim, foi identificada a necessidade de se investigar a percepção de usuários de 

edifícios altos em relação ao desempenho em geral do edifício e do impacto gerado no espaço 

urbano adjacente. 

Dessa forma, de acordo com a revisão da literatura, os objetivos deste trabalho foram os 

seguintes: (1) identificar os motivos relacionados à decisão de ir morar e trabalhar em 

edifícios altos, a preferência na escolha do pavimento utilizado, e os níveis de satisfação com 

o desempenho das características físico-espaciais de edifícios altos de acordo com o 

pavimento em que o respondente reside ou trabalha; (2) analisar a relação entre as 

características físico-espaciais de edifícios altos e os impactos causados na qualidade do 

contexto urbano em que essas edificações se inserem segundo a percepção de usuários dessas 

edificações; (3) investigar como as características dos usuários interferem na decisão de ir 
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morar e trabalhar em edifícios altos, na preferência na escolha do pavimento utilizado, nos 

níveis de satisfação com o desempenho das características físicas desses edifícios de acordo 

com o pavimento em que o respondente reside ou trabalha e na percepção dos impactos 

causados na qualidade do contexto urbano em que essas edificações se inserem. 

Buscando atender aos objetivos propostos, foi selecionada a cidade de Porto Alegre como 

objeto de estudo. A coleta de dados baseou-se em levantamentos de arquivos e levantamento 

de campo através da aplicação de dois questionários via internet, um para moradores de 

edifícios altos residenciais e outro para pessoas que trabalham em edifícios altos comerciais. 

Esta metodologia mostrou-se satisfatória, diminuindo o tempo de distribuição dos 

questionários e a necessidade de encontro entre a pesquisadora e os respondentes. Ainda, as 

respostas foram transferidas diretamente do banco de dados do programa dos questionários 

para o programa estatístico, eliminando a possibilidade de erros durante a tabulação. Os dados 

provenientes dos questionários foram analisados através de testes estatísticos não 

paramétricos de frequência, tabulação cruzada, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Spearman e 

Kendall W. Por fim, embora mais estudos sejam necessários, os objetivos dessa pesquisa 

foram atingidos, respondendo ao problema de pesquisa proposto e identificando os principais 

aspectos relacionados  aos níveis de satisfação dos usuários com o desempenho de edifícios 

altos e ao impacto percebido no contexto urbano adjacente. 

5.3 PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS 

A análise dos resultados possibilitou elaborar considerações e conclusões a respeito do 

desempenho em geral de edifícios altos residenciais e comerciais e do impacto no contexto 

urbano onde se inserem, verificando como diferentes variáveis influenciam na percepção dos 

usuários desses edifícios.  

Os motivos que levam os usuários a morar e trabalhar em edifícios altos estão relacionados, 

principalmente, às características contextuais do espaço urbano onde esses edifícios se 

inserem, tais como a proximidade de comércios e serviços e a boa aparência do contexto onde 

o edifício se insere, o que corrobora o que dizem outros autores (CALDEIRA, 2001; 

TRAMONTANO; 2006, VILLA, 2006; CASARIL, 2008; TÖWS; MENDES, 2011). Ainda, a 

segurança quanto a crimes no interior do edifício é um aspecto pouco mencionado, 

contrariando estudos sobre o assunto que indicam que esse é um motivo importante na 

decisão de morar ou trabalhar em edifícios altos (CHURCHMAN; GINSBERG, 1984; 

GOMES, 2006). Além disso, os usuários tem preferência por morar e trabalhar nos 
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pavimentos altos, devido às características físico-espaciais do edifício e do contexto onde o 

edifício se insere, tais como as visuais para o exterior do edifício e os níveis de privacidades 

visual e acústica em relação ao exterior do edifício, indo ao encontro de estudos existentes a 

respeito (ADAMS; CONWAY, 1975; GREENBERG; GREENBERG, 1977; CHURCHMAN; 

GINSBERG, 1984).  O desempenho dos edifícios altos residenciais e comerciais avaliados é 

considerado, em geral, satisfatório, o que está relacionado principalmente ao fato das 

expectativas dos usuários serem atendidas em relação às características físico-espaciais desses 

edifícios (p. ex. visuais para o exterior do edifício, privacidade visual e acústica em relação ao 

exterior do edifício) e às características físico-espaciais do contexto onde estão inseridos (por 

ex., proximidade de serviços, comércios e áreas de lazer). Esses dados corroboram o indicado 

por outros autores (CALDEIRA, 2001; TÖWS; MENDES, 2011) e justificam a expansão de 

edifícios altos. 

O desempenho dos edifícios altos residenciais e comerciais avaliados é considerado, em geral, 

satisfatório, o que está relacionado principalmente ao fato das expectativas dos usuários serem 

atendidas em relação às características físico-espaciais desses edifícios (p. ex. visuais para o 

exterior do edifício, privacidade visual e acústica em relação ao exterior do edifício) e às 

características físico-espaciais do contexto onde estão inseridos (por ex., proximidade de 

serviços, comércios e áreas de lazer). Esses dados corroboram o indicado por outros autores 

(CALDEIRA, 2001; TÖWS; MENDES, 2011) e justificam a expansão de edifícios altos.  

As características físico-espaciais que mais influenciam nos níveis de satisfação dos 

respondentes com o desempenho de edifícios altos residenciais são: o deslocamento vertical, a 

densidade populacional interna, a segurança interna quanto a crimes, privacidade visual na 

sala e no(s) dormitório(s) em relação ao exterior do edifício, privacidade acústica em relação 

ao exterior do edifício, conforto térmico durante o verão e durante o inverno no interior do 

edifício, ventilação e iluminação natural no interior do apartamento e níveis de satisfação com 

os espaços de uso coletivo do edifício e com o gerenciamento e administração privada do 

condomínio. Entre pessoas que trabalham em edifícios, por sua vez, as características físico-

espaciais que mais influenciam na percepção do desempenho do edifício são: o deslocamento 

vertical, a densidade populacional interna, a segurança interna quanto a crimes, privacidade 

visual em relação ao exterior do edifício, privacidade acústica em relação ao exterior do 

edifício, ventilação e iluminação natural no interior do escritório. Sendo assim, os níveis de 

satisfação com o desempenho de edifícios altos residenciais estão relacionados a um número 
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maior de características físico-espaciais do que os níveis de satisfação de pessoas que 

trabalham em edifícios altos comerciais.  

Foram identificadas correlações fortes entre os níveis de satisfação dos usuários de edifícios 

altos residenciais e comerciais e os níveis de satisfação com o pavimento utilizado. Os 

respondentes em geral também estão satisfeitos com o pavimento utilizado em edifícios altos 

residenciais e comerciais, principalmente os que utilizam os pavimentos altos. Além disso, 

parte expressiva dos respondentes gostaria de morar ou trabalhar em outro pavimento, de 

preferência nos mais altos. Os níveis de satisfação com o pavimento de moradia estão 

relacionados principalmente as seguintes características físico-espaciais: privacidade visual na 

sala e no(s) dormitórios em relação ao exterior do edifício, privacidade acústica em relação ao 

exterior do edifício, conforto térmico durante o verão, ventilação e iluminação natural no 

interior do apartamento. As principais características físico-espaciais relacionadas aos níveis 

de satisfação com o pavimento em que o respondente trabalha, por sua vez, são: privacidade 

visual e privacidade acústica em relação ao exterior do edifício, ventilação e iluminação 

natural no interior do escritório.  

Para os usuários que moram ou trabalham nos pavimentos baixos, os níveis de satisfação 

estão relacionados à independência do uso de elevadores, menor deslocamento até o 

apartamento e proximidade do solo; enquanto as pessoas que moram ou trabalham em 

pavimentos médios e altos citam as melhores visuais para o exterior e maiores privacidades 

visual e acústica. Sendo assim, foram identificados dois perfis de usuários de edifícios altos, 

um com  preferência por utilizar os pavimentos mais baixos devido ao menor deslocamento 

vertical e outro com preferência por utilizar os pavimentos mais altos devido às melhores 

visuais para o exterior e maior privacidade visual em relação ao exterior do edifício. Ainda, 

quanto mais alto o pavimento em que o respondente mora ou trabalha, maiores os seus níveis 

de satisfação com o pavimento utilizado. Esses dados vão ao encontro do  que indicam alguns 

autores: que os usuários tem preferência por morar e trabalhar em pavimentos mais altos 

devido a uma série de aspectos tais como as visuais da cidade, a partir do interior do edifício e 

uma melhor privacidade visual e acústica (ADAMS; CONWAY, 1975; GREENBERG; 

GREENBERG, 1977; CHURCHMAN; GINSBERG, 1984). 

Os usuários estão, em geral, satisfeitos no que diz respeito à avaliação das características 

físico-espaciais relacionadas ao desempenho de edifícios altos, o que corrobora a expansão de 

edifícios altos nas cidades. Entretanto, é expressivo o número de respondentes que considera 

difícil a orientação espacial no interior dos condomínios residenciais com edifícios altos 



CAPÍTULO 5: CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                           221 

 

 

avaliados, devido à semelhança entre os edifícios e a maior extensão dos condomínios, o que 

corrobora a literatura sobre o assunto (GARLING; GOLLEDGE, 1987; LYNCH, 1996). 

Entretanto, a maioria dos empreendimentos lançados pelo mercado imobiliário na atualidade é 

de edifícios altos com fachadas geralmente idênticas, pertencentes ao mesmo condomínio, o 

que diminui os custos de construção. Dessa forma, é interessante que os Planos Diretores 

prevejam artifícios de controle da estética dos edifícios, de forma a qualificar os projetos 

futuros. 

Além disso, no tocante ao desempenho de características físico-espaciais de edifícios altos 

relacionados à altura total dos edifícios e ao pavimento utilizado (p. ex., deslocamento 

vertical, densidade populacional e segurança quanto a crimes) constatam-se maiores níveis de 

satisfação dos usuários de edifícios de 10 pavimentos do que de edifícios de 18 pavimentos o 

que vai de encontro com os estudos existentes (COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976; ROAF; 

CRICHTON; NICOL, 2009; KAYA; ERKIP, 2001). Em relação ao deslocamento vertical os 

maiores níveis de insatisfação de usuários de edifícios de 18 pavimentos estão relacionados ao 

maior deslocamento e à dificuldade de deslocamento pelas escadas, que se torna exaustiva 

devido à distância a ser percorrida, especialmente em casos de emergência, principalmente 

para usuários dos pavimentos altos. Esses aspectos corroboram outros estudos existentes 

sobre o assunto (COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976; SIMON, 1977).  Constata-se que 

pessoas que trabalham em edifícios altos comerciais estão mais insatisfeitas com o 

deslocamento vertical do que pessoas que moram em edifícios altos, uma vez que é maior o 

fluxo de pessoas circulando no interior do edifício devido ao seu uso.  

Identificou-se, também, que nos edifícios avaliados nesta pesquisa, quanto maior a altura do 

edifício, maior a sua densidade populacional. Entretanto, segundo simulações feitas na 

pesquisa e de acordo com o que  a literatura indica (SPRING, 2007; BROOK MCLLROY 

PLANNING + URBAN DESIGN/PACE ARCHITECTS, 2009), dependendo da configuração 

volumétrica, edifícios de até 12 pavimentos podem obter a mesma densidade populacional de 

edifícios de maior altura. Sendo assim, as relações entre a densidade populacional e a altura 

dos edifícios poderiam ser melhor detalhadas nas legislações urbanísticas, uma vez que 

construir edifícios altos não aparece com única solução para um melhor aproveitamento do 

solo. Além disso, maiores densidades podem ser obtidas em edifícios de até doze pavimentos, 

atingindo níveis mais satisfatórios de desempenho de características físico-espaciais de 

edifícios altos tal como o deslocamento vertical. 
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Apesar de a literatura indicar que a procura por moradia ou para trabalho em edifícios altos 

está relacionada à maior segurança quanto a crimes devido ao serviço de segurança privado 

(CALDEIRA, 2001; VILLA, 2006; CASARIL, 2008; SAHR, 2000; TÖWS; MENDES, 2011; 

TURRER, 2012), constatam-se menores níveis de segurança percebidos por usuários de 

edifícios de 18 pavimentos em geral em comparação aos edifícios de 10 e 14 pavimentos. 

Além disso, é significativa a ocorrência de crimes no interior de edifícios com 18 pavimentos, 

principalmente relacionados a atos de vandalismo. Esses dados se justificam devido à 

dificuldade de identificar quem é ou não usuário do edifício devido ao número de usuários e a 

existência de áreas de uso coletivo em edifícios residenciais sem vigilância adequada. 

Os usuários estão em geral satisfeitos no tocante ao desempenho de características físico-

espaciais de edifícios altos relacionados ao contexto onde o edifício se insere (privacidade 

visual, privacidade acústica, conforto térmico, ventilação e iluminação natural). Todavia, 

considerando que os edifícios avaliados encontram-se na situação mais adversa, com maiores 

taxas de verticalização (acima de 50%) e maiores densidades construtivas, constata-se que é 

expressivo o número de respondentes que menciona a proximidade de outros edifícios como 

um aspecto que afeta negativamente nos níveis de satisfação. Além disso, os usuários dos 

pavimentos baixos são os mais insatisfeitos com o desempenho dessas variáveis, devido a 

maior proximidade do solo e de outras edificações, o que também vai ao encontro com o 

indicado pela literatura (ADAMS; CONWAY, 1975; COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976). 

Diante disso, as legislações urbanísticas consideradas nessa pesquisa (Código de Edificações 

e Plano Diretor vigentes) deveriam prever um controle maior das distâncias entre os edifícios, 

relacionadas às suas alturas, proporcionando um desempenho mais satisfatório dessas 

edificações e, principalmente, uma maior privacidade visual no interior dos apartamentos em 

relação aos apartamentos em outros edifícios.   

Especificamente, as características físico-espaciais de privacidade acústica, conforto térmico e 

ventilação natural estão relacionados também a questões construtivas dos edifícios, tais como 

isolamento acústico, proteção solar, uso de aparelhos de ar condicionado e ventilação cruzada 

no interior da edificação. Identificou-se que problemas de conforto térmico durante o verão 

são maiores em edifícios altos comerciais, uma vez que as fachadas são compostas geralmente 

por peles de vidro sem proteção solar adequada. Portanto, é interessante que haja uma maior 

preocupação no tocante a questões construtivas por parte das incorporadoras e que sejam 

criados instrumentos de controle nas legislações urbanísticas existentes. Por fim, 

considerando o clima local subtropical úmido em Porto Alegre, que possui as estações de 
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verão e inverno bem definidas, constata-se que a altura dos edifícios não parece influenciar no 

conforto térmico no interior dos edifícios avaliados durante o verão e o inverno.   

Constatou-se que em contextos onde os edifícios atingem uma altura de apenas 14 pavimentos 

(42 metros de altura), a relação com as ruas (com larguras entre 12,50 metros e 22,50 metros) 

e demais espaços urbanos adjacentes são consideradas insatisfatórias pelos seus usuários 

devido a menor distância entre as edificações, causando sobrecarga na infraestrutura existente 

devido à densidade construtiva desses edifícios e a desqualificação da imagem do bairro onde 

estão inseridos. Além disso, é importante avaliar os recuos entre os edifícios previstos pelo 

Plano Diretor e pelo Código de edificações, visto que também influenciam nas relações entre 

a altura dos edifícios e a largura dos espaços urbanos adjacentes. Esses recuos equivalem a 18 

% da altura de edifícios de 10 pavimentos, 20% da altura de edifícios de 14 pavimentos, 25% 

da altura de edifícios de 18 pavimentos (PORTO ALEGRE,1997;2012). 

Além disso, as simulações de locais (Figura 4.2) com edifícios de diferentes alturas e 

diferentes configurações volumétricas mostraram uma clara preferência dos respondentes por 

edifícios altos de 10 pavimentos dispostos no perímetro do quarteirão seguida da preferência 

por edifícios altos de 12 pavimentos dispostos no perímetro do quarteirão (Figura 3.24). Esta 

percepção vai de encontro com os estudos (MARTIN, 1967; MARTIN, MARCH, 

ECHENIQUE, 1975; BROOK MCLLROY PLANNING + URBAN DESIGN/PACE 

ARCHITECTS, 2009) que indicam que edifícios de até 12 pavimentos dispostos no perímetro 

dos quarteirões ocupam a mesma densidade construtiva de edifícios de maior altura, sem 

perder a relação com o contexto urbano adjacente. Estes dados vão contra o modelo 

modernista, de edifícios isolados no interior do quarteirão (PINHEIRO, 2006). As pessoas que 

trabalham em edifícios altos comerciais, por sua vez, tem preferência por edifícios de 100 

metros de altura isolados no interior do quarteirão (Figura 3.32), que remetem aos limites de 

altura de legislações anteriores de Porto Alegre e a altura aprovada atualmente para a área de 

interesse especial do Cais do Porto (PORTO ALEGRE, 2012). Sendo assim, o tipo de uso do 

edifício influência na percepção dos respondentes em relação à preferência por morar ou 

trabalhar em edifícios altos.  

Por outro lado, os respondentes em geral, tanto de edifícios altos residenciais quanto 

comerciais, percebem como local mais insatisfatório a simulação de um contexto existente 

que representa o que vem sendo construído na atualidade, de edifícios de 18 pavimentos 

dispostos no interior dos quarteirões (Figura 3.31). Sendo assim, percebe-se uma incoerência 

entre o que o mercado imobiliário oferece aos seus clientes e o que as pessoas desejam como 
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local para morar ou trabalhar, indicando que as percepções dos usuários não têm sido 

consideradas nos projetos de edifícios altos. 

Os dados obtidos indicam que respondentes de contextos com edifícios altos de 10 

pavimentos estão mais satisfeitos com os impactos dos edifícios do contexto adjacente. Para 

os moradores de edifícios altos residenciais, contextos com edifícios de 14 pavimentos foram 

identificados como os mais insatisfatórios, o que pode estar relacionado à construção de 

novos empreendimentos de condomínios com diversos edifícios próximos uns dos outros no 

interior de bairros predominantemente residenciais, entre vias de acesso locais, onde o limite 

de altura permitido pelo Plano Diretor vigente é, normalmente, de 14 pavimentos. Ainda, para 

pessoas que trabalham em edifícios altos comerciais, os contextos com edifícios altos de 18 

pavimentos avaliados na pesquisa foram considerados os mais insatisfatórios, devido à 

sobrecarga da infraestrutura e ao impacto na qualidade do espaço urbano adjacente. Esses 

dados corroboram pesquisas que indicam que quanto mais altos forem construídos edifícios 

sem o suporte de infraestrutura adequada, pior o impacto na qualidade do espaço urbano 

adjacente (SAHR, 2000; SALINGAROS; KUNSTLER, 2001; NUCCI 2008; GONÇALVES, 

2010; SILVEIRA; SILVEIRA, 2014). 

O uso do espaço urbano do contexto onde se inserem os edifícios avaliados, por sua vez, não 

tem relação com o pavimento utilizado pelo respondente em edifícios residenciais e 

comerciais, contrariando o que indicam alguns autores (ZANIN, 2010; GEHL, 2010). O uso 

do espaço urbano adjacente aos edifícios altos analisados está relacionado às características 

do contexto (p. ex., segurança, iluminação e existência de outras pessoas circulando no local), 

tornando essas áreas mais atrativas ou não para os seus usuários, o que condiz com estudos 

sobre o assunto (WHYTE, 1980; GEHL, 1987; 2010). Além disso, a existência de muros, 

atuando como barreira visual em alguns dos edifícios altos residenciais avaliados faz com que 

esses usuários sejam os que se sentem mais inseguros no tocante ao espaço urbano adjacente 

ao local onde residem, o que também vai de encontro com pesquisas existentes (JACOBS, 

1984; WHYTE, 1990; REIS; LAY, 2006,2008; BECKER, 2011).  

No tocante à relação entre edifícios altos e referenciais urbanos, os edifícios de 18 pavimentos 

são os que mais são percebidos pelos usuários como pontos de referência no contexto onde 

estão inseridos. Não é apenas a altura do edifício que está relacionada a essa percepção, mas 

outros atributos como as cores, forma e largura dessas edificações, o que também condiz com 

a literatura (LYNCH, 1996). Todavia, é expressivo o número de usuários que identifica áreas 

em que edifícios altos são construídos próximos uns dos outros e com características 
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semelhantes, fazendo com que essas edificações deixem de ser consideradas como pontos de 

referência na cidade. 

No tocante à avaliação da relação entre as características dos usuários e a percepção em 

relação ao desempenho das características físico-espaciais de edifícios altos, identifica-se que 

moradores de edifícios altos residenciais com mais de 30 anos são os que mais mencionam o 

menor deslocamento até o apartamento e a independência do uso de elevadores como aspectos 

importantes, o que vai de encontro aos estudos existentes (ADAMS; CONWAY, 1975; 

NAHEMOW; LAWTON; HOWELL, 1977; YUEN et. al, 2006). Esses respondentes também 

tem preferencia por morar em contextos com edifícios de dez pavimentos, devido à qualidade 

do contexto urbano onde esses edifícios se inserem e à não sobrecarga da infraestrutura 

existente. Pessoas que trabalham nos pavimentos baixos em edifícios altos comerciais com 

idade entre 19 e 59 anos, por sua vez, são os mais insatisfeitos com o pavimento utilizado, 

devido as visuais insatisfatórias para o exterior e a menor privacidade visual, o que também 

condiz com estudos sobre o assunto (ADAMS; CONWAY, 1975; NAHEMOW; LAWTON; 

HOWELL, 1977).  

No que diz respeito ao nível socioeconômico, respondentes com renda familiar entre cinco e 

15 salários mínimos estão mais satisfeitas em morar nos pavimentos altos do que nos 

pavimentos baixos. Por outro lado, não foram encontradas diferenças entre os níveis de 

satisfação com o pavimento utilizado entre respondentes com renda familiar menor do que 

cinco salários mínimos ou superior a 15 salários mínimos. Ainda, quanto mais alto o 

pavimento em que respondentes com rendimento superior a cinco salários mínimos 

trabalham, maiores os níveis de satisfação com o pavimento em que trabalham. Esses dados 

remetem a ideia de status e ascensão social, uma vez que os pavimentos mais altos dos 

edifícios são os mais caros e os que possuem as melhores visuais para o exterior do edifício e 

melhor privacidade visual (LANG, 1994; SAHR, 2000; RAMIRES; GOMES, 2002). Ainda, 

respondentes com renda familiar entre cinco e 15 salários mínimos tem preferencia também 

por morar em contextos com edifícios de 10 pavimentos do que em contextos com edifícios 

de 14 pavimentos devido a não sobrecarga da infraestrutura da área. Por fim, respondentes 

com outras faixas de renda familiar não tem preferência por determinado contexto de edifícios 

altos. 

Ainda, a pesquisa retrata um perfil de respondentes que moram sozinhos ou com amigos e 

casais sem filhos ou com no máximo dois filhos. Este modelo de vida justifica também a 

expansão do número de ofertas imobiliárias, visto que é cada vez mais frequente o número de 
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pessoas que moram sozinhas. Além disso, a mudança de perfil dos usuários altera também a 

organização funcional interna destes apartamentos de forma a responder às novas 

necessidades do estilo de vida contemporâneo, conforme indicam algumas pesquisas 

(TRAMONTANO, 1997; 2006; VILLA, 2008). Além disso, famílias com crianças entre cinco 

e 18 anos ou com idosos com 60 anos ou mais destacam aspectos relacionados ao menor 

deslocamento até o apartamento e a independência do uso de elevadores como aspectos 

importantes para os níveis de satisfação com o edifício, o que também vai de encontro com o 

que mencionam alguns autores (ADAMS; CONWAY, 1975; YUEN et. al, 2006).   

Ainda, a maioria dos respondentes tende a estar mais satisfeito com a nova moradia do que 

com a moradia anterior em outros edifícios, o que também está relacionado ao atendimento de 

suas expectativas, principalmente em relação à segurança quanto a crimes e a existência de 

espaços de uso coletivo e gerenciamento privado, indo de encontro com o que outros estudos 

indicam (OLIVEIRA; HEINECK, 1998). Todavia, pessoas que antes residiam em casas são as 

mais insatisfeitas em morar em edifícios altos, o que está relacionado à procura por morar em 

edifícios devido a maior segurança quanto a crimes apesar do desejo de morar em casa, o que 

também corrobora outros estudos sobre o assunto (ADAMS; CONWAY, 1975; 

CARVALHO, 1998). 

Quanto à interação social, a maioria dos moradores de edifícios altos residenciais conhece 

seus vizinhos e tem um bom relacionamento com eles, contrariando o indicado por alguns 

estudos (COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976). A maioria desses edifícios possui algum tipo 

de espaço coletivo, principalmente os de 18 pavimentos, indo de encontro com estudos que 

indicam uma valorização dos espaços de uso coletivo nos projetos contemporâneos de 

edifícios altos residenciais (VILLA, 2008). A existência dessas áreas influencia na interação 

social, uma vez que os usuários costumam usar esses espaços, independentemente de sua 

faixa etária. Ainda, a maioria dos edifícios residenciais analisados possui espaços de lazer tais 

como praças e parques nas proximidades, que são utilizados pela maioria dos respondentes. 

Todavia, famílias com crianças pequenas tendem a utilizar menos esses espaços públicos, 

principalmente as que moram nos pavimentos mais altos, o que condiz com os estudos a 

respeito (ADAMS; CONWAY, 1975; WILLIAMSON, 1981; CHURCHMAN; GINSBERG, 

1984; COELHO, 2013).  

Por fim, apesar do custo dos serviços e de alguns conflitos com vizinhos, os moradores de 

edifícios altos residenciais estão, em geral, satisfeitos com o gerenciamento e administração 

privada do condomínio, o que independe da altura e da densidade populacional do edifício. 
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Dados esses que também condizem com estudos existentes (BECKER; LAWRENCE, 1974; 

COOPER-MARCUS; HOGUE, 1976; SAHR, 2000; DE CONTO, 2012).  

5.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Uma das limitações da pesquisa diz respeito a possibilidade de generalização dos resultados 

para edifícios altos, considerando que a altura máxima avaliada nesta pesquisa é de 52 metros 

(cerca de 18 pavimentos). Apesar de edifícios com essa altura serem considerados altos, é 

importante considerar que é um limite baixo perto do que é permitido em outras cidades. 

Houve dificuldade também na escolha dos edifícios altos da amostra fixa, devido à 

diversidade de contextos existentes em Porto Alegre, resultados de construções realizadas de 

acordo com diferentes legislações urbanísticas existentes ao longo do tempo. Sendo assim, 

optou-se por escolher edifícios altos construídos na atualidade, de acordo com o Plano Diretor 

mais recente.  

Devido ao tempo limitado para a realização da pesquisa não foi possível aprofundar o estudo 

no tocante a questões técnicas como, por exemplo, o sombreamento do espaço urbano 

causado pela construção de edifícios altos em diferentes horários do dia devido a relação entre 

a altura dos edifícios e a distância entre outras edificações de acordo com o previsto pelo 

Plano Diretor. Ainda, em virtude da variedade de grupos avaliados, de acordo com os 

objetivos da pesquisa (p. ex., tipo de uso do edifício, pavimento utilizado, faixa etária, nível 

socioeconômico), o número de respondentes de algumas dessas categorias pode ser visto 

como insuficiente e inferior ao necessário para a realização de testes estatísticos 

significativos. Em relação aos respondentes de edifícios comerciais, por exemplo, a amostra 

total de respondentes não foi tão satisfatória quanto a de moradores de edifícios residenciais, o 

que faz com que os resultados das avaliações desses usuários não sejam tão confiáveis. 

Entretanto, devido ao tempo disponível para a realização desta investigação e da dificuldade 

em encontrar usuários que se enquadrassem nos pré-requisitos estabelecidos e dispostos a 

participar da pesquisa, o total de questionários respondidos foi considerado satisfatório.  

5.5 IMPORTÂNCIA DOS RESULTADOS E SUGESTÕES PARA FUTURAS 

INVESTIGAÇÕES 

Espera-se que os resultados dessa investigação sejam importantes para as discussões a cerca 

do desempenho de edifícios altos e do impacto que causam no contexto urbano onde se 

inserem. Destaca-se os resultados relativos à preferência por edifícios residenciais no 
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perímetro do quarteirão com dez e doze pavimentos em oposição à edifícios mais altos e com 

implantação modernista. Dessa forma, almeja-se que as conclusões dessa dissertação venham 

a contribuir na elaboração das legislações urbanísticas que regulamentam a altura dos 

edifícios nas cidades, para uma melhor adequação das alturas dos edifícios em diferentes 

contextos. Espera-se, ainda, que as informações provenientes deste trabalho possam servir 

para reforçar a importância de realizar projetos de edifícios altos adequados para diferentes 

perfis de usuários. Além disso, almeja-se que os resultados obtidos auxiliem no debate acerca 

da relação entre esses empreendimentos e o contexto urbano em que se inserem de forma a 

amenizar os efeitos da verticalização excessiva. Sugere-se, portanto, que os resultados dessa 

pesquisa sejam incluídos nas normas e leis relacionadas a construção de edifícios, assim como 

na elaboração de projetos por parte das construtoras e demais envolvidos, possibilitando que 

as expectativas dos usuários dessas edificações e do contexto urbano adjacente seja melhor 

atendida. Deseja-se, por fim, que essa investigação propicie uma maior participação dos 

usuários no desenvolvimento do planejamento urbano das cidades. 

Dentre os possíveis desdobramentos desta pesquisa, está a investigação do desempenho de 

edifícios altos e do impacto no contexto urbano adjacente em outras localidades, 

possibilitando associações com diferentes realidades físicas, econômicas e culturais. 

Recomenda-se, juntamente, a exploração de outros métodos de coleta de dados, 

principalmente os qualitativos, tais como auto monitoramento, mapas comportamentais e 

observações comportamentais, de forma a aprofundar o conhecimento existente sobre o 

assunto. Além disso, sugerem-se outras investigações em contextos onde sejam permitidos 

limites de altura maiores que 52 metros (18 pavimentos), possibilitando ampliar a discussão a 

respeito do desempenho de edifícios altos e do impacto no espaço urbano.  

Sugere-se, ainda, a investigação mais aprofundada de questões técnicas, tais como o impacto 

do sombreamento do espaço urbano adjacente a edifícios altos em diferentes horários do dia e 

em diferentes estações do ano. Destaca-se também a importância de se avaliar, se, em relação 

aos edifícios residenciais, a organização interna dos apartamentos supre as necessidades do 

estilo de vida atual ou se ainda é reflexo de soluções mais convencionais que perduram. Por 

fim, propõe-se a realização de estudos com enfoques em grupos específicos de usuários de 

edifícios altos (p. ex., faixa etária, nível socioeconômico, composição familiar), 

principalmente no tocante a edifícios comerciais, de forma a se obter mais evidências 

empíricas sobre os efeitos de tais empreendimentos urbanos.  
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Sendo assim, destaca-se a importância dos arquitetos e demais agentes produtores do espaço 

de desenvolverem projetos de edifícios considerando não apenas seu conhecimento empírico 

mas também a percepção dos usuários. Desta forma, é possível otimizar o desempenho de 

edifícios altos e qualificar o impacto causado no espaço urbano onde se inserem.  



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                                        230 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABDELMONEM, M., GAINES, K. Inside the High-rise living: Effects on Mental Health. In: 
ANNUAL CONFERENCE OF THE ENVIRONMENTAL DESIGN RESEARCH 
ASSOCIATION, 43, 2012, SEATTLE, WASHINGTON. Emergent Place Making: 
proceedings. Edmond, Oklahoma, USA: The Environmental Design Research Association 
(EDRA), 2012. p. 9-13. 

ADAMS, B. CONWAY, J. The Social effects of living off the ground. London: Department 
of the Environment, HDD Occasional Papers, 1975. 

ANTOCHEVIZ, F.B.; REIS, A.T.L. Edifícios altos: uma análise através da percepção de 
distintos grupos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO PROJETO NO 
AMBIENTE CONSTRUÍDO, 3 ; ENCONTRO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO, 6, 2013, Campinas. Anais... 
Porto Alegre: ANTAC, 2013. 

APPLEYARD, D.; FISHMAN, L. High rise buildings versus San Francisco: Measuring 
visual and symbolic impacts. In: CONWAY, D.J. (Ed.). Human response to tall buildings. 
Stroudsburg: Dowden, Hutchinson & Ross, 1977, v.34, p. 81-100. 

BECKER, D. Condomínios horizontais fechados: avaliação de desempenho interno e 
impacto físico espacial no espaço urbano. 2005. Dissertação (Mestrado em Programa de 
Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. 

BECKER, F. D.; LAWRENCE, P. F. Design for living: The residents’ view of multifamily 
housing. Center for Urban Development Research, Cornell University, Ithaca, New York, 
May 1974. 

BELLO, H.E. Modelos, planos e realizações urbanísticas em Porto Alegre. Arquitetura 
revista (UNISINOS), São Leopoldo, RS, v.2, n.2, jul./dez. 2006. 

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os art. 182 da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasília, DF, 
2001. 

BRONZAFT, A.L. Noise pollution: A hazard to physical and mental well-being. In: 
BECHTEL, R. B.; CHURCHMAN, A. Handbook of environment psychology. New York: 
John Wiley & Sons, 2002, p. 443-460. 

CALDEIRA, T. P. Cidade dos muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São 
Paulo: Editora 34, 2001. 

CARVALHO, H.J.M. Uma experiência de verticalização em um conjunto habitacional de 
João Pessoa. In: ENCONTRO NACIONAL TECNOLOGIA DO AMBIENTE 
CONSTRUÍDO, 7, 1998, Florianópolis. Qualidade no Processo Construtivo: anais. 
Florianópolis: ANTAC, UFSC, 1998. v. 1,  p. 675-683. 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                                        231 

 

 

CARVALHO, A.W.; OLIVEIRA, L.F. Habitação e verticalização numa cidade universitária: 
o caso de Viçosa MG. Arquitextos, São Paulo, ano 9, set. 2008. Disponível em: 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.100/112> Acesso em: 10 mar. 
2013. 

CASARIL, C.C. Meio século de verticalização urbana em Londrina-PR e sua 
distribuição espacial: 1950-2000. 2008. Dissertação (Mestrado em Geografia, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento), Universidade Estadual de Londrina, Paraná, 2008. 

CASARIL, C. C., FRESCA, T. M. Verticalização urbana brasileira: histórico, pesquisadores e 
abordagens. Faz Ciência (UNIOESTE. Impresso), v.9, n.10, p.169 -190, jul./dez. 2007. 

COELHO, A.B. Uma cidade e uma habitação mais amiga das crianças. Revista de salud 
ambiental, v. 13, n.1, p. 65-70, 2013. 

COOPERMAN, D. Social research on tall habitats: A critique and proposal for network 
analysis. In: CONWAY, D.J. (Ed.). Human response to tall buildings. Stroudsburg: 
Dowden, Hutchinson & Ross, 1977, v.34, p. 29-38. 

COOPER-MARCUS, C.; HOGUE, L. Design guidelines for high-rise housing. Journal of 
Architectural and Planning. Department of Landscape Architecture, University of 
California, California, p. 34-49, Aug. 1976. 

COOPER-MARCUS, C. SARKISSIAN, W. Housing as if people mattered: Site design 
guidelines for medium-density family housing. California: University of California Press, 
1986. 

COWAN, H. J. A report on Oceania. In: CTBUH WORLD CONGRESS OF THE COUNCIL 
ON TALL BUILDINGS AND URBAN HABITAT, 6, 2001, Melbourne. Tall buildings and 
urban habitat: Cities in the Third Millennium: proceedings. London: Spon Press, 2001.p. 
735-737. 

CTBUH. Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Disponível em: 
<http://www.ctbuh.com>.  Acesso em: 20 set. 2012. 

CULLEN, G. Paisagem Urbana. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora Ltda., 1983. 

CHURCHMAN, A.; GINSBERG, Y. The image and experience of high rise housing in Israel. 
Journal of Environmental Psychology, v. 4, p. 27- 41, 1984. 

DALCUMUNE, M.A.B. Aspectos da ocupação urbana e verticalização do bairro de 
Jardim Camburi – Vitória – ES. 2006. Monografia (Bacharel em geografia), Centro de 
Ciências Humanas e Naturais. Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2006. 

DAWSEY, J., VILLENSKY, M., ATHAVALEY, A. High-rises without elevators stress 
elderly. The Wall Street Journal, New York, 31 Oct. 2012. Disponível em: 
<http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204712904578091251835676768.html> 
Acesso em: 5 mar. 2013. 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                                        232 

 

 

DE CONTO, D. A (in) sustentabilidade dos edifícios altos: Análise e perspectivas para a 
cidade de Caxias do Sul/RS. 2012. Monografia (Curso de Pós-Graduação lato sensu em 
Reabilitação Ambiental Sustentável Arquitetônica e Urbanística), Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo. Universidade Federal de Brasília, Brasília, 2012. 

DEGW. London's Skyline, Views and High Buildings. Londres: SDS Technical Report 
Nineteen, 2002. 

______. High rise Rotterdam: A strategy for intensification and innovation. Londres: 
DEGW, 1998. 

DEL RIO, V. Introdução ao desenho urbano no processo de planejamento. São Paulo: 
Pini, 1990. 

DEVLIN, K.; NASAR, J. L. The beauty and the beast: Some preliminary comparisons of 
“high” versus “popular” residential architecture and public versus architect judgments of 
same. Journal of Environmental Psychology, v. 9, n. 4, p. 333-344, 1989. 

DORNBUSCH, D. M., GELB P. M. High-rise impacts on the use of parks and plazas. In: 
CONWAY, D.J. (Ed.). Human response to tall buildings. Stroudsburg: Dowden, 
Hutchinson & Ross, 1977, v.34, p. 112-130. 

DOVEY, K. Corporate towers and symbolic capital. Environment and Planning B: 
Planning and Design, v.19, p. 173-188, Nov. 1992. 

DOWNING, G.L.A., CALWAY, J.P.T. Living in flats: problems of tenants a management. 
Royal Society of Health Journal, v. 83 n. 5, p. 237-242, Jul. /Aug. 1963. 

EGOLF, B., HERRENKOHL, R.C. The influence of familiarity and age factors on responses 
to residential structures. In: CONWAY, D.J. (Ed.). Human response to tall buildings. 
Stroudsburg: Dowden, Hutchinson & Ross, 1977, v.34, p. 208-217. 

EMPORIS. Disponível em: <http://www.emporis.com> Acesso em: 20 set. 2012. 

ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 14., 2011, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos... 
Disponível em: <http://www.anpur.org.br/site/anais/ena14/ARQUIVOS/GT2-607-671-2011 
0106162837.pdf> Acesso em: 18 ago 2013. 

FAGUNDES, J.R. Promoção imobiliária e geografia de centralidades: um estudo da 
oferta de imóveis residenciais novos em Porto Alegre (1999-2010). 2011. Dissertação 
(Mestrado em Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional), Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 

FERREIRA, N.S.M. São Paulo imobiliário: sobre a origem do arranha-céu (1929-1939). In: 
ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 3, 1989, Águas de São Pedro. Anais... São Paulo: 
ANPUR, FAUSP, 1989. v. 1, p.189-197.  

FREITAS, C. Comar impõe limites a prédios altos em Porto Alegre. Jornal do Comércio, 5 
set. 2012. Disponível em: <http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=102855> Acesso em: 
14 ago. 2013. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                                        233 

 

 

FISCHLER, R. The Metropolitan dimension of early zoning – Revisiting the 1916 New York 
City ordinance. Journal of the American planning association, v. 64, n. 2, p. 170-185, 
spring 1998. 

FRANCESCATO, G. et al. Predictors of residents’ satisfaction in high rise and low rise 
housing. Journal of architectural Research, v. 5-6, p.4-8, Dec. 1975. 

FRANCESCATO, G. et al. Residents’ satisfaction in HUD-Assisted Housing: design and 
management factors. Washington: U.S. Department of Housing and Urban Development, 
1979. 

FRICK, D. The Quality of Urban Life: Social, Psychological, and Physical Conditions. 
Berlin: Walter de Gruyter, 1986. 

GARDNER, J. Dangers of Hurricane Sandy Hitting New York City. ABC News, New York, 
29 Oct. 2012. Disponível em: < http://abcnews.go.com/blogs/headlines/2012/10/dangers-of-
hurricane-sandy-hitting-new-york-city/> Acesso em: 3  mar. 2013. 

GARLING T.; GOLLEDGE, R., G. Environmental Perception and Cognition, In: ZUBE, E. 
H.; MOORE, G. T. (Eds.), Advance in Environment, Behavior and Design. New York: 
Plenum Press, 1987, v. l, p. 203 – 236. 

GEHL, J. Life between buildings – Using public space. New York: Van Nostrand. 
Reinhold, 1987. 

GEHL, J. Cities for people. Washington: Island Press, 2010. 

GEHL, J. KAEFER, L. J. REIGSTAD, J. Close encounters with buildings. Urban Design 
International, v.11, n.1, p.29-47, Apr. 2006.   

GEMELLI, C.S.B. Avaliação de conforto térmico, acústico e lumínico de edificação 
escolar com estratégias sustentáveis e bioclimáticas: o caso da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Frei Pacífico. 2009. Dissertação (Mestrado) Escola de Engenharia. 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2009. 

GIFFORD, R. The consequences of living in high-rise buildings. Architectural Science 
Review, University of Sidney, v. 50, n. 1, p. 1-16, Mar. 2007. 

GIRALT, R.P. Conforto térmico em espaços públicos abertos na cidade de Torres – RS. 
2006. Dissertação (Mestrado em Programa de Planejamento Urbano e Regional), Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. 

GLAESER, E.L. Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, 
Smarter, Greener, Healthier, and Happier. New York: Penguin Books, 2011. 

GOBBO, F. G. R.; ROSSI, A. M. G. Edifícios de apartamentos: principais tendências e 
perspectivas da tipologia arquitetônica na cidade do Rio de Janeiro. In: ENCONTRO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 9., 2002, Foz do Iguaçu. 
Anais... Foz do Iguaçu, 2002. 1 CD-ROM. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                                        234 

 

 

GOLLEDGE, R.; STIMSON, R. Spatial Behavior: a Geographic Perspective. New York: 
The Guilford Press, 1997. 

GOMES, E.R. O marketing imobiliário na Praia do Canto – Vitória (ES): a verticalização sob 
a ótica das propagandas. Geografares: Revista do Mestrado e do Departamento de Geografia 
da UFES, Vitória, n. 5, jun. 2006. 

GONÇALVES, J. C. S. O impacto de edifícios altos em centros urbanos – Discutindo a 
polêmica da verticalidade e suas implicações. Sinopses,  FAUSP, São Paulo, v. 32, p. 39-53, 
dez. 1999. 

GONÇALVES, J. C. S. The environmental performance of tall buildings. London: 
Earthscan, 2010. 

GONZATTO, M. Incêndio no Mercado Público expõe fragilidades na estrutura dos 
Bombeiros. Zero Hora, Porto Alegre, 8 jul. 2013. Disponível em: 
<http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2013/07/incendio-no-mercado-publico-expoe-
fragilidades-na-estrutura-dos-bombeiros-4193355.html>. Acesso em: 28 jul. 2013. 

GREENBERG, J. GREENBERG, C.I. A survey of residential responses to high-rise living. . 
In: CONWAY, D.J. (Ed.). Human response to tall buildings. Stroudsburg: Dowden, 
Hutchinson & Ross, 1977, v.34, p.168-174. 

GREATER LONDON COUNCIL. Housing Departments: Management Branch Height 
preference survey (Joyce Fairman and B Moore). London: The Council, 1968. 

GREGOLETTO, D. ; REIS, A.T.L. Os edifícios altos na percepção dos usuários do espaço 
urbano. Cadernos PROARQ, Programa de Pós-graduação em Arquitetura da UFRJ, Rio de 
Janeiro, v.19, p. 89-110, 2012. 

GREGOLETTO, D. Impacto de edifícios altos na percepção estética urbana. 2013. 
Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional), Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. 

GUERRA, M.W. Modelos urbanísticos da Berlim reunificada. Revista AU, v.65, p. 46-47, 
abr./mai. 1996. 

GUNAY, B. Skyframe (Gökkafes) in Istanbul: An Ontological Assessment. Journal of 
Urban Design , v. 10, n. 1, p. 111-132, fev. 2005. 

HABER, G. M. The impact of tall buildings on users and neighbors. . In: CONWAY, D.J. 
(Ed.). Human response to tall buildings. Stroudsburg: Dowden, Hutchinson & Ross, 1977, 
v.34, p.45 – 57. 

HERRENKOHL, R.C. The influence of familiarity and age factors on responses to residential 
structures. In: CONWAY, D.J. (Ed.). Human response to tall buildings. Stroudsburg: 
Dowden, Hutchinson & Ross, 1977, v.34, p. 208-217. 

HILLIER, B.; HANSON, J. The social logic of space. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1984. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                                        235 

 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censos 
Demográficos 2000 e 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 17 mai. 2012. 

JACOBS, J. Morte e vida das grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

JACOBS, J.M.; CAIRNS, S.; STREBEL, I. ‘A Tall Storey ... but, a Fact Just the Same': The 
Red Road High-rise as a Black Box. Urban Studies, v. 44, n. 3, p. 609-629, Mar. 2007. 

JACKSON, C. Living the high life. The Wall Street Journal, New York, 20 Sept. 2012. 
Disponível em: <http://online.wsj.com/article/ SB1000087239639044332440457759136423 
2347238.html>. Acesso em: 5 mar. 2013. 

JEPHCOTT, P. Homes in high flats. Glasgow: Oliver & boyld, 1971. 

JOHNSON. J. C.; GALEA; S. Urban health in low and middle income countries. In: YUEN, 
B.; YEH, A.G.O. (Eds.). High rise living in Asian Cities. London: Springer 
Science+Business Media B.V., 2011, p. 350-365.   

KAYA, N. ERKIP, F. Satisfaction in a dormitory building: The effects of floor height on the 
perception of room size and crowding. Environment & Behavior, v.33, n.3, p. 35 -53, 
Jan.2001.  

KIEFER, F. Em Porto Alegre, um caso de verticalização controlada. Revista Projeto, n. 122, 
jun. 1989. Disponível em: < http://www.kiefer.com.br/artigos/30>. Acesso em: 17 mai. 2012.  

KIEFER, F. Qual nossa medida? Jornal já, Porto Alegre, jun. 2003. Disponível em: 
<http://www.kiefer.com.br/artigos/29>. Acesso em: 17 mai. 2012. 

KOLSDORF, M. E. A Apresentação da Forma da Cidade. Brasília: Editora Universidade 
de Brasília, 1996. 

KOSTOF, S. The city sharped: urban patterns and meanings though history. London: 
Thames and Hudson, 1991. 

KUPCHIL, E. O Edifício Vertical e a Cidade. 2008. 246 f. Tese (Doutorado), Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

KWEE, K. High-rise living in Singapore Public Housing. Urban Studies, v.43, n. 3, p. 583-
600, Mar. 2006. 

LAMAS, J.M.R.G. Morfologia urbana e desenho da cidade. 2. Ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2000. 

LANG, J. Creating Architectural Theory: The role of the behavioral Sciences in 
Environmental Design. New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1987. 

LANG, J. Urban Desing: the american experience. New York: Van Nostrand Reinhold 
Company, 1994. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                                        236 

 

 

LAY, M.C.D. Responsive site design, user environmental perception and behavior. 1992. 
Tese (Doutorado em Arquitetura), School of Architecture, Oxford Polytechnic, Oxford, 1992. 

LAY, M. C. D. ; REIS, A. T. L. Satisfação e comportamento do usuário como critérios de 
avaliação pós ocupação da unidade e do conjunto habitacional. In: ENCONTRO NACIONAL 
TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 3, 1993. São Paulo. Anais... São Paulo: 
ANTAC, EPUSP, 1993, v. 2, p. 903-913. 

______ . ______. Análise quantitativa na área de estudos ambiente comportamento. Revista 
Ambiente Construído. Porto Alegre, v.53, n.2, p. 21-36. Abr./Jun. 2005. 

LAWRENCE, R.J. High-rise housing reconsidered from an integrated perspective. In: 
CONFERENCE EVOLVING ENVIRONMENTAL IDEALS: CHANGING WAYS OF 
LIFE, VALUES AND DESIGN PRACTICES, 14, 1996, Stockholm. Proceedings... 
Stockholm: International Association   for   People-Environment   Studies, Royal Institute of 
Technology (KTH), The Department of Architecture and Town planning, 1996. p.421-428.  

LEDER, M.S.; PEREIRA, F.O.R.; CLARO, A. Janela de céu preferível: proposição de um 
parâmetro para controle da disponibilidade da luz natural no meio urbano. Revista Ambiente 
Construído, Porto Alegre, v.8, n.1, p. 89-104, jan./mar.2008. 

LOURENÇO, S.F.; LONGO, M.R.; PATHMAN, T. Near space and its relation to 
claustrophobic fear. Cognition, v.119, n.3, p.448-453, Jun. 2011. 

LYNCH, K. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

MACEDO, S.S. O processo de verticalização e a paisagem da cidade. Sinopses, FAUSP, São 
Paulo, v. 15, p.68-76, jun. 1991. 

MACIEL, A.B. Variações programáticas e aspectos distributivos: uma análise de 
apartamentos em Porto Alegre. 2004. 152 p. Dissertação (Mestrado em arquitetura), 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2004. 

MARTIN, L. Architect’s Approach to Architecture. R.I.B.A. Journal, p. 191-200, May 1967. 

MARTIN, L.; MARCH, L.; ECHENIQUE, M. La estrutura del espacio urbano. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili. 1975. 

MCCOY, J.M. Work Environments. In: BECHTEL, R. B.; CHURCHMAN, A. Handbook of 
environment psychology. New York: John Wiley & Sons, 2002, p. 443-460.  

MEIRA, A. R. HEINECK, L. F. Manutenção e Gerência de Condomínios Residenciais para 
Classe Média na Cidade de Florianópolis: uma visão Geral. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO 
DE GESTÃO DE QUALIDADE E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NO AMBIENTE 
CONSTRUÍDO, 2, 2001 Fortaleza, CE. Anais... Fortaleza, CE, 2001. Disponível em: 
<http://www.infohab.org.br/Scripts/ buscaacervo.asp> Acesso em: 10 jul. 2013. 

MENDONÇA, E.M.S. ALMEIDA, M.S. Origem da verticalização no processo de 
modernização das cidades de Porto Alegre e Vitória. In: FREITAS, J.F.B. (Ed.) Freitas 
Diálogos: urbanismobr. Vitória, ES: EDUFES, 2010, p. 97-124. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                                        237 

 

 

MORRIS, H. Tallest Building Divides Londoners. The New York Times, New York, 15 Jan. 
2013. Disponível em: <http://rendezvous.blogs.nytimes.com/2013/01/15/tallest-building-
divides-londoners/> Acesso em: 25 abr. 2013. 

MOORE, G. T. Estudos de Comportamento Ambiental. In: SNYDEER, J. E CATANENSE. 
Introdução à arquitetura. Rio de Janeiro: Campus, 1984, p. 65-88. 

MOORE, G. T., GOLLEDGE, R. G. Environment knowing: theories, research, and 
methods. USA: Dowden, Hutchinson & Ross Inc., 1976. 

MORVILLE, J. The planning of children’s external surroundings in multi-storey housing 
areas. Copenhagen: Danish State Research Institute, 1969. 

MOURA, F. A. Notas sobre a arquitetura norte americana contemporânea. Boletim da 
Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, p. 197-207, jun. 1933. 

NAHEMOW,L. LAWTON, M.P. HOWELL, S.C. Elderly people in tall buildings: A 
nationwide study. In: CONWAY, D.J. (Ed.). Human response to tall buildings. 
Stroudsburg: Dowden, Hutchinson & Ross, 1977, v.34, p. 175-181. 

NICHOLS, K.W. Urban office buildings: View variables. In: CONWAY, D.J. (Ed.). Human 
response to tall buildings. Stroudsburg: Dowden, Hutchinson & Ross, 1977, v.34, p. 72- 80. 

NUCCI, J. C. Qualidade ambiental e adensamento urbano: um estudo de ecologia e 
planejamento da paisagem aplicado ao distrito de Santa Cecília (MSP) / João Carlos 
Nucci. 2. Ed. Curitiba: O Autor, 2008. 150 p.; il. Disponível em: < 
http://www.geografia.ufpr.br/laboratorios/labs> Acesso em: 5 fev. 2013.  

OBSERVA POA. Indicadores das regiões e bairros. Porto Alegre, 2013. Disponível em: < 
http://portoalegreemanalise.procempa.com.br/?modulo=regioes&p=null> Acesso em: 22 ago. 
2013. 

OLIVEIRA, G.A.S. Verticalização urbana em cidades médias: o caso de Santa Cruz do 
Sul – RS. 2012. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional), Universidade de 
Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2012. 

OLIVEIRA, M. C. G.; HEINECK, L. F. M. Habitabilidade - um estudo sobre os fatores 
que influenciam a satisfação de usuários de ambientes construídos. In: ENCONTRO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTITUÍDO, 7, 1998, Florianópolis. 
Qualidade no processo construtivo: anais. Florianópolis: ANTAC, UFSC, 1998, p. 747-756. 

OUROUSSOFF, N. In Arabian Desert, a Sustainable City Rises. The New York Times, New 
York, 26 Sept. 2010. Disponível em: < http://www.nytimes.com/2010/09/26/arts/design/26 
masdar > Acesso em: 3 mar. 2013. 

ORNSTEIN, S. W.; VILLA, S. B.; ONO, R. Residential high-rise buildings in São Paulo: 
aspects related to the adequacy to the occupants needs. Journal of Housing and the Built 
Environment, v. 26, p. 73-84, 2011. 

PAULS, J.L. Movement of people in building evacuations. In: CONWAY, D.J. (Ed.). 
Human response to tall buildings. Stroudsburg: Dowden, Hutchinson & Ross, 1977, v.34, p. 
281-292. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                                        238 

 

 

PASSOS, V. R. L. A verticalização de Londrina: 1970-2000 - a ação dos 
promotores imobiliários. 2007. Dissertação (Mestrado em Geografia), Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2007.  

PINHEIRO, E. P. O Desenho da Cidade: O Movimento Moderno e as propostas de uma nova 
forma urbana entre 1920 e 1960. In: SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO 
URBANISMO, 9., 2006, São Paulo. Anais... São Paulo: ANPUR, 2006. Disponível em: 
<www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/shcu/article/viewFile/.../1065>. Acesso em: 7 
ago. 2013. 

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Secretaria do Planejamento Municipal. Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano. Porto Alegre: CORAG, 1979.  

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Secretaria do Planejamento Municipal. Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental / PDDUA (Lei comentada). Porto Alegre: 
PMPA, Coordenação de Comunicação Social, 2000. 

PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Secretaria do Planejamento Municipal. Lei 
Complementar nº 646, de 22 de julho de 2010. Altera e inclui dispositivos, figuras e anexos 
na Lei Complementar n° 434, de 1º de dezembro de 1999; Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano e Ambiental de Porto Alegre (PDDUA) e alterações posteriores, e dá outras 
providências. 

PORTO ALEGRE, Prefeitura Municipal. Secretaria do Planejamento Municipal. Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. L.C. 434/99 atualizada e compilada até a 
L.C. 677/11, incluindo a L.C. 646/10. Porto Alegre: CORAG, 2012. 

PORTO ALEGRE, Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Urbanismo. Bairros 
oficiais. Disponível em: < http://www2.portoalegre.rs.gov.br/spm/default.php?p_secao=131> 
Acesso em: 22 ago. 2013. 

PORTO ALEGRE. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Código de edificações de 
Porto Alegre. Porto Alegre: CORAG, 1997. 

RAMIRES, J.C.L. O processo de verticalização das cidades brasileiras. Boletim de 
Geografia, UEM-PGE, Maringá, v.16, n. 1, p.97-105, 1998.  

RAMIRES, J.C.L. GOMES, E.R. Verticalização litorânea: uma análise preliminar. 
Geografares: Revista do Mestrado e do Departamento de Geografia da UFES, Vitória, n. 3, 
jun. 2002. 

RAPOPORT, A. Aspectos humanos de la forma urbana. Barcelona: Gustavo Gil, 1978. 

RECKZIEGEL, D. Lazer noturno: aspectos configuracionais e formais e sua relação com 
a satisfação e preferência dos usuários. 2009. 217 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de 
Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Faculdade de Arquitetura, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.  

REIS, A.T. L. Mass Housing Design, User participation and Satisfaction. 1992. Tese 
(Doutorado), Oxford. 1992. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                                        239 

 

 

______. Repertório, análise e síntese: uma introdução ao projeto arquitetônico. Porto 
Alegre: Editora UFRGS, 2002. 

______. Edificações e espaços urbanos: percepção, cognição e métodos de avaliação. In: 
FABRÍCIO, M. M.; ORNSTEIN, S. W. (Org.). Qualidade do projeto de edifícios. 1. Ed. São 
Carlos: Editora RiMa, ANTAC, 2010, v. 26, p. 165-190.  

______. Edifício Shard em Londres, Inglaterra. 2012. 1 fotografia. 

REIS, A. T. L; BECKER, D. Morfologia urbana e o impacto dos condomínios fechados. 
Revista Projectare, Pelotas, v. 4, p. 108-119, 2011. 

REIS, A. T. L.; LAY, M. C. D. As técnicas de APO como instrumento de análise ergonômica 
do ambiente construído. In: ENCONTRO NACIONAL, 3 ; ENCONTRO LATINO 
AMERICANO DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 1, 1995, Gramado. 
Anais... Gramado: ANTAC, 1995. 

______ . ______. Avaliação da qualidade de projetos – Uma abordagem perceptiva e 
cognitiva. Revista Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 6, n. 3, p. 21-34, jul./set. 2006.  

______ . ______. Análise espacial: uma abordagem envolvendo percepção e cognição 
ambiental, SIG e análise sintática. In: CONGRESSO LUSO BRASILEIRO PARA O 
PLANEJAMENTO URBANO, REGIONAL, INTEGRADO E SUSTENTÁVEL (PLURIS), 
3, 2008, Santos. Anais... Santos: PLURIS, 2008. 

RELPH, E. Place and placelessness. London: Pion, 1976. 

RELPH, E. The modern urban landscape. Baltimore: The John Hopkins University Press, 
1987. 

ROAF, S.: CRICHTOK D.: NICOL. F. Adapting Buildings and Cities for Climate 
Change: a 21st century survival guide. Oxford: Architectural Press. 2009. 

ROMERO, M. A.; ORNSTEIN, S. W.  Avaliação Pós-Ocupação: Métodos e Técnicas 
aplicados à Habitação Social. Porto Alegre: ANTAC, 2003. 294p. (coleção habitare). 

RORATTO, V. Protesto por falta de elevador. Correio do Povo, Porto Alegre, p.18, 12 abr. 
2013. 

SAHR, C.L.L. Dimensões de análise da verticalização: exemplos da cidade média de Ponta 
Grossa/PR. Revista de história regional, v.5, n.1, p.9-36, verão 2000. 

SANOFF, H. Visual Research Methods in Design. New York: Van Nostrand Reinhold, 
1991. 

SANTOS, A.T. Referências e realidades: conforto térmico em edifícios residenciais 
localizados em áreas densamente ocupadas de Curitiba. 2002. Dissertação (Mestrado) – 
Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. 

SCALCO, V.A.; PEREIRA S. F. O. R., RIGATTI, D. Impacto de novas edificações na 
vizinhança: proposta de método para a análise das condições de iluminação natural e de 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                                        240 

 

 

insolação. Revista Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 10, n. 2, p. 171-187, abr./jun. 
2010.  

SCUSSEL, M. C. B.; SATTLER, M. A. A. Cidades em (trans) formação: impacto da 
verticalização e densificação na qualidade do espaço residencial. Revista Ambiente 
Construído, Porto Alegre, v. 10, n. 3, p. 137-150, jul./set. 2010. 

SILVEIRA, F.A.; SILVEIRA, J.A.R. Qualidade do espaço residencial: efeitos da 
verticalização no bairro de Tambaú, na cidade de João Pessoa (PB). URBE – Revista 
Brasileira de Gestão Urbana, João Pessoa, v. 6, n.3, 2014. 

SIMON, H. A. The impact of high-rise structures on the community. In: CONWAY, D.J. 
(Ed.). Human response to tall buildings. Stroudsburg: Dowden, Hutchinson & Ross, 1977, 
v.34, p. 41-44. 

SMITH, S. G., HEAT, T., LIM, B. The influence of building height and spacing on the 
evaluation of city skylines: A comparison between architects and non-architects. In: 
ANNUAL CONFERENCE OF THE ENVIRONMENTAL DESIGN RESEARCH 
ASSOCIATION, 26, 1995, Boston, Massachusetts. Proceedings… Boston, Massachusetts, 
USA: The Environmental Design Research Association (EDRA), 1995. p. 65-69. 

SOMEKH, N. A Cidade Vertical e o Urbanismo Modernizador. São Paulo: Studio Nobel; 
FAPESP, 1997.  

SOUZA, M. A. A. A identidade da metrópole: a verticalização em São Paulo. São Paulo: 
HUCITEC, EDUSP, 1994. 

SOUZA, J.I.B. Qualidade ambiental em cidades médias: estudo de caso da cidade de Campos 
dos Goyatacazes. Boletim do observatório ambiental Alberto Ribeiro Lamego, Campos 
dos Goyatacazes, RJ, v.3, n.1, p. 117-134, jan./jun. 2009. 

SOUZA, A.A. M; COSTA, S.M.F. O uso de fotografias aéreas para a análise do processo de 
verticalização na cidade de São José dos Campos – SP. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
SENSORIAMENTO REMOTO, 9, 1998, Santos, São Paulo. Anais... São José dos Campos, 
São Paulo, INPE. p. 212-213. 

SPOONER, D. D. Enclosure and Walkability: An Italian Street Study. In: ANNUAL 
CONFERENCE OF THE ENVIRONMENTAL DESIGN RESEARCH ASSOCIATION, 38, 
2007, Sacramento, California. Building Sustainable Communities: proceedings. Edmond, 
Oklahoma, USA: The Environmental Design Research Association (EDRA), 2007. p. 85-89. 

SUNDSTROM, E. Work places: The psychology of the physical environment in offices 
and factories. New York: Cambridge University Press, 1986. 

STAMPS, A. E. Public preferences for high rise buildings: Stylistic and demographic effects. 
Perceptual and Motor Skills, v. 72, n.3, p. 839-844, Jun. 1991. 

STAMPS, A. E. Demographic effects in environmental aesthetics: A meta-analysis. Journal 
of Planning Literature, v. 14, n. 2, p. 155-175, Nov. 1999. 

STAMPS, A. E. Psychology and the Aesthetics of the Built Environment. San Francisco: 
Kluwe Academic Publisher, 2000. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                                        241 

 

 

 

TÖWS, R. L.; MENDES, C. M. O estudo da verticalização urbana como objeto da geografia: 
enfoques e perspectivas metodológicas. In: SIMPÓSIO DE ESTUDOS URBANOS: 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DINÂMICA AMBIENTAL (SEURB), 1, 2011, 
Campo Mourão, Paraná. Anais eletrônicos... Disponível em: < http://www.mauroparolin.pro 
.br/seurb/Trabalhos/EIXO_6_PENSAMENTO_GEOGRAFICO_URBANO_5_ARTIGOS/T
OWS32.pdf>. Acesso em: 17 mai. 2012. 

TRAMONTANO, M. Habitações, metrópoles e modos de vida. Por uma reflexão sobre o 
espaço doméstico contemporâneo. 3º. Prêmio Jovens Arquitetos, categoria "Ensaio Crítico". 
São Paulo: Instituto dos Arquitetos do Brasil, Museu da Casa Brasileira, 1997. Disponível em: 
<http://www.nomads.usp.br/site/livraria/livraria.html>. Acesso em: 20 mai. 2013. 

______. Apartamentos, arquitetura e mercado: estado das coisas. In: OFICINA 
VERTICALIZAÇÃO DAS CIDADES BRASILEIRAS, 2006, São Paulo. Verticalização das 
cidades brasileiras, 2006. Disponível em: <http://www.nomads.usp.br> Acesso em: 20 mai. 
2013.  

TURRER, R. Edward Glaeser: “Preservar casinhas é insustentável.” Revista Época, 26 mar. 
2012. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/tempo/noticia/2012/03/edward-glaeser-
preservar-casinhas-e-insustentavel.html>. Acesso em: 16 mai. 2012. 

UEDA, G.S. CASTRO, C.M.P. As dimensões simbólica e social na primeira etapa da 
verticalização em cidades brasileiras. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 15, 2013, 
Recife. Anais eletrônicos... Recife, PE: ANPUR, 2013. Disponível em: <http:// 
www.xvenanpur.com.br/anais.php>. Acesso em: 7 ago. 2013. 

VAZ, L.F. Particularidades do processo inicial de verticalização na cidade do Rio de Janeiro. 
In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR, 3, 1989, Águas de São Pedro. Anais... São 
Paulo: ANPUR, FAUSP, 1989. v. 1, p.198-207. 

VIEGAS, C. Moradores entregam abaixo-assinado no MP-RS contra obra na Rua Lima e 
Silva. Jornal já, Porto Alegre, 7 out. 2008. Disponível em: <http://www.jornalja.com.br 
/2008/10/07/moradores-entregam-abaixo-assinado-no-mp-rs-contra-obra-na-rua-lima-e-
silva/>.Acesso em: 14 ago. 2013. 

VILLA, S.B. A arquitetura e o mercado imobiliário: análise da produção de apartamentos 
recentes na cidade de São Paulo. In: CONFERÊNCIA LATINO-AMERICANA DE 
CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL, 1; ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO 
AMBIENTE CONSTRUÍDO, 10, 2004, São Paulo. Anais... São Paulo: ENTAC, 2004.  

______. O produto imobiliário paulistano: uma crítica à produção de apartamentos ofertados 
no mercado imobiliário a partir de 2000. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA LARES 
(LATIN AMERICAN REAL ESTATE SOCIETY), 6, 2006, São Paulo, Brasil. Anais... São 
Paulo: Escola Politécnica, USP, 2006. 

______. Morar em apartamentos: a produção dos espaços privados e semiprivados nos 
edifícios ofertados pelo mercado imobiliário no século XXI EM São Paulo e seus 
impactos na cidade de Ribeirão Preto. Critérios para avaliação pós-ocupação. 2008. 360 
f. Tese (Doutorado) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2008. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                                        242 

 

 

VILLAÇA, F. Espaço Intra Urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel, 1998. 

 

WAINWRIGHT, O. Istanbul’s illegal towers to be demolished after landmark court ruling. 
The Guardian, United Kingdom, Set 2014. Disponível em: < http://www2.pucpr.br/reol/pb/ 
index.php/urbe?dd1=12798&dd99=view&dd98=pb>.Acesso em: 18 set. 2014. 

WEBER, I. Mapeamento de variáveis tipológicas para edifícios residenciais 
multifamiliares em Porto Alegre/RS, na vigência do PDDUA: as macrozonas 1 e 3. 2006. 
179 f. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Escola de 
Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. 

WEISS, M.A. Skyscraper Zoning – New York’s pioneering role. Journal of the American 
planning association, v. 58,n. 2, p. 201-211, spring 1992. 

WEKERLE, G.R. Residential choice and housing satisfaction in a single high-rise complex. 
In: CONWAY, D.J. (Ed.). Human response to tall buildings. Stroudsburg: Dowden, 
Hutchinson & Ross, 1977, v.34,p. 230 - 239. 

WHYTE, W. City: Rediscovering the Center. New York: Anchor Books, Doubleday, 1990. 

WIGGLESWORTH, G. High density housing – a reappraisal. The Architects Journal, 
v.166, n. 28, p.57-58, 13 Jul. 1977. 

WILLIAMSON,R. Adjustment to the high-rise. Environment & Behavior, v.13, n.13, p. 
289-310, May 1981. 

YUEN, B.; YEH, A.G.O. Tall building living in high density cities: a comparison of Hong 
Kong and Singapore. In: YUEN, B.; YEH, A.G.O. (Eds.). High rise living in Asian Cities. 
London: Springer Science+Business Media B.V., 2011, p. 9-24.   

YUEN, B.et al. High-rise Living in Singapore Public Housing. Urban Studies, v. 43, n. 3, p. 
583-600, mar. 2006. 

ZERO HORA. Altura de prédios vira polêmica na Câmara de Porto Alegre. Zero Hora, Porto 
Alegre, 9 nov. 2009. Disponível em: <http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/noticia/2009/11/altura-
de-predios-vira-polemica-na-camara-de-porto-alegre-2711882.html>.Acesso em: 14 ago. 
2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO A                                                                                                                                                                             243 

 

 

ANEXO A 
NORMAS E LEIS CONSULTADAS: REGIME VOLUMÉTRICO E RECUOS ENTRE OS 

EDIFÍCIOS 

 
Figura A1 – Regime volumétrico previsto pelo PDDUA (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 
Ambiental. 

Fonte: PDDUA de Porto Alegre (2012) 
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Figura A2 – Padrões de pátios de iluminação de acordo com o número de pavimentos atendidos pelo pátio. 

Fonte: Código de Edificações de Porto Alegre (1997) 
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ANEXO B 
DADOS DOS BAIRROS COM MAIORES TAXAS DE VERTICALIZAÇÃO E 

DENSIDADE POPULACIONAL EM PORTO ALEGRE 
Tabela B1 – Dados dos bairros pré-selecionados como objeto de estudo 

Bairro 
População 

(2010) 
Área 
(ha.) 

Densidade 
(hab./ha.) 

Taxa de verticalização 
(nº de aptos/ 

nº de domicílios) 

Taxa de 
crescimento Domicílios 

Farroupilha 961 57 19 98,63% -1,40% 450  
Bom fim 11.630 38 299 98,47% -0,40% 4.961 

Centro Histórico 39.154 228 162 98,20% -1,70% 17.254 

Independência 6.621 40 160 97,95% -1,6% 2.761 
Moinhos de Vento 7.264 82 98 95,96% -0,20% 3.127 

Santa Cecília 5.768 60 97 94,64% -1,20% 2.304 
Cidade Baixa 16.522 210 210 94,30% -1,90% 7.821 
Rio Branco 21.392 136 140 92,15% -1,10% 7.319 
Bela Vista 11.128 92 105 91,75% 2,60% 3.355 
Petrópolis 38.155 333 105 90,25% -0,30% 13.172 

Menino Deus 30.507 215 138 90,13% -0,30% 11.495 
Auxiliadora 9.683 82 122 89,42% -0,30% 3.909 
Mont Serrat 11.236 79 130 89,41% -0,30% 3.880 

Santana 20.723 149 142 88,10% -1,20% 8.299 
Higienópolis 10.724 103 88 87,11% 0,10% 3.396 

Floresta 14.972 167 89 86,89% -5,70% 6.012 
Praia de Belas 2.281 204 9 86,02% -0,30% 745 

Cristo Redentor 16.455 148 109 83,15% 0,70% 5.956 
São Geraldo 8.292 144 60 81,85% 5,20% 3.157 

Boa Vista 8.750 160 54 81,81% 0,70% 3.034 
Passo da Areia 23.271 244 95 81,15% 0,40% 8.540 

Azenha 13.459 126 107 80,34% -1,50% 5.295 
Jardim Lindóia 7.417 79 93 77,03% 0,70% 2.500 

São João 12.418 492 27 75,99% 1,50% 4.936 
Jardim Botânico 12.521 203 57 75,67% -0,60% 4.171 

Vila Ipiranga 20.958 220 95 74,10% -0,60% 7.682 
Santo Antônio 13.161 129 112 70,66% -0,30% 5.112 

Jardim do Salso 5.160 93 55 68,56% 1,60% 1.811 
Jardim São Pedro 3.771 92 43 63,18% -1,0% 1.389 

Navegantes 4.322 174 26 58,18% -4,0% 1.592 
Rubem Berta 87.367 851 92 56,91% 1,0% 23.243 

Santa Maria Goretti 3.509 77 54 53,58% -2,0% 1.433 
Chácara das Pedras 7.471 102 69 50,47% 2,20% 2.183 

Fonte: OBSERVA POA, 2013; PORTO ALEGRE, 2013 
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ANEXO C 
LIMITES DE CONSTRUÇÃO PERMITIDOS DE ACORDO COM OS INSTRUMENTOS 
DO PDDUA NOS BAIRROS PRÉ-SELECIONADOS COMO OBJETO DE ESTUDO 

   
Figura C1 - Densidades brutas máximas permitidas nos bairros selecionados segundo o PDDUA. 
Fonte: Elaborado pela autora segundo dados do Observa POA e da Prefeitura de Porto Alegre 

 
Figura C2 - Limites de altura permitidos nos bairros selecionados segundo o PDDUA 
Fonte: Elaborado pela autora segundo dados da Prefeitura de Porto Alegre 
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Figura C3 - Índices de aproveitamento dos bairros selecionados segundo o PDDUA 
Fonte: Elaborado pela autora segundo dados da Prefeitura de Porto Alegre 

 
Figura C4 - Taxa de ocupação dos bairros selecionados segundo o PDDUA 
Fonte: Elaborado pela autora segundo dados da Prefeitura de Porto Alegre 
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ANEXO D 
QUESTIONÁRIO APLICADO A MORADORES DE EDIFÍCIOS ALTOS RESIDENCIAIS 

Instruções gerais para o preenchimento dos questionários: 

Prezado(a) respondente, 

Estou desenvolvendo uma pesquisa acadêmica sobre o tema de edifício altos em Porto Alegre, 

com a orientação do professor Antônio Tarcísio da Luz Reis no curso de Mestrado de Pós 

Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PROPUR/UFRGS). Por favor, solicito ao senhor 

(a) a gentileza de responder o questionário a seguir, com a finalidade de colaborar com a 

minha dissertação. O questionário e anônimo e os dados obtidos serão utilizados apenas para a 

elaboração deste trabalho. Ainda, outros membros da família ou outros moradores do edifício 

também podem responder a pesquisa. Havendo a possibilidade de divulgar para outros 

usuários, agradeço. 

Instruções gerais:  Para responder esse questionário é necessário ter mais de 18 anos e estar 

residindo por pelo menos um ano em edifícios com nove andares (dez pavimentos) ou mais na 

cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Caso não possa responder todo o questionário 

agora, é possível também salvar as respostas e continuar em outro momento. 

Em caso de dúvida em relação às perguntas do questionário, por favor, entre em contato 

comigo através dos seguintes meios: 

Celular: 05197147518 E-mail: fabianabugs@hotmail.com 

Desde já, grata pelo seu tempo e pela sua colaboração! 

DADOS GERAIS 
1. Nome e endereço do edifício: ___________________ 

2. Tempo de moradia no atual apartamento: _______ 

3. Você mora em: 

(  ) Edifício (Vá para a pergunta 5) 
(  ) Condomínio com mais de uma torre de edifícios  

4. Quantas torres de edifícios tem o condomínio? 

(  ) Duas 
(  ) Três 
(  ) Quatro 
(  ) Cinco 
(  ) Seis 
(  ) Sete 
(  ) Outro, citar: ___________________________________ 

 
5. Quantos pavimentos têm o seu edifício (a partir do 

térreo, não incluir subsolo)? __________________ 

6. Quantos apartamentos têm o seu edifício? _______ 

7. Quantos apartamentos têm no pavimento em que 
você mora (incluindo o seu)? 
______________________ 

8. Quantos dormitórios (incluindo o de empregada) 
têm o seu apartamento? 

(  ) Um 
(  ) Dois 
(  ) Três 
(  ) Quatro 
(  ) Outro, citar:__________________________________ 

DECISÃO DE IR MORAR EM EDIFÍCIOS ALTOS 
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9. Cite o(s) principal (is) motivo(s) que o levaram a 

morar nesse edifício:  

(  ) Status social 
(  ) Próximo do centro da cidade 
(  ) Próximo de comércios e serviços 
(  ) Próximo do trabalho  
(  ) Próximo de áreas de lazer 
(  ) Próximo de transporte público 
(  ) Privacidade visual na sala do seu apartamento em relação 
ao exterior do edifício 
(  ) Privacidade visual nos dormitórios do seu apartamento 
em relação ao exterior do edifício 
(  ) Privacidade acústica no seu apartamento em relação ao 
exterior do edifício 
(  ) Segurança quanto a crimes no interior do edifício 
(  ) Visuais das janelas do apartamento para o exterior do 
edifício 
(  ) Boa aparência do edifício  
(  ) Boa aparência da área onde o edifício se insere 
(  ) Valor do imóvel condizente com suas possibilidades de 
pagamento 
(  ) Convívio com os vizinhos do edifício 
(  ) Outro(s), exemplifique: __________________________ 

10. Mora em qual pavimento (p. ex., térreo, 1º andar, 2º 
andar, etc.)? _________________________________ 

11. Houve algum critério para a escolha do pavimento 
em que mora? 

(  ) Sim 
(  ) Não (Vá para a pergunta 13) 

12. Qual (is) critério(s)?  

(  ) Menor deslocamento até o apartamento 
(  ) Não depender do uso de elevadores 
(  ) Proximidade com o solo e com o ambiente natural 
(  ) Distante do solo e do ambiente natural  
(  ) Visuais da(s) janela(s) de sua sala para o exterior do 
edifício   
(  ) Visuais da(s) janela(s) de seu dormitório para o exterior 
do edifício   
(  ) Próximo de áreas com vegetação   
(  ) Distante de áreas com vegetação 
(  ) Desconforto com a altura 
(  ) Privacidade visual na sala do seu apartamento em relação 
ao exterior do edifício 
(  ) Privacidade visual nos dormitórios do seu apartamento 
em relação ao exterior do edifício 
(  ) Privacidade acústica no seu apartamento em relação ao 
exterior do edifício 
(  ) Conforto térmico do apartamento no verão   
(  ) Iluminação natural do apartamento  
(  ) Ventilação do apartamento  
(  ) Segurança quanto a crimes no interior do edifício 
(  ) Outro(s), exemplifique: __________________________ 

AVALIAÇÃO DO EDIFÍCIO ALTO 

13. Para você, morar neste edifício é: 

(  ) Muito satisfatório 
(  ) Satisfatório 
(  ) Nem satisfatório / Nem insatisfatório 
(  ) Insatisfatório 
(  ) Muito insatisfatório 

14. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Status social  
(  ) Próximo do centro da cidade 
(  ) Próximo de comércios e serviços 
(  ) Próximo do trabalho  
(  ) Próximo de áreas de lazer 
(  ) Próximo de transporte público 
(  ) Boa aparência do edifício 
(  ) Boa aparência da área onde o edifício se insere 
(  ) Visuais satisfatórias das janelas do apartamento para 
o exterior do edifício  
(  ) Visuais insatisfatórias das janelas do apartamento 
para o exterior do edifício  
(  ) Convívio com os vizinhos do edifício 
(  ) Segurança quanto a crimes no interior do edifício e no 
condomínio    
(  ) Privacidade visual na sala do seu apartamento em 
relação ao exterior do edifício 
(  ) Privacidade visual nos dormitórios do seu 
apartamento em relação ao exterior do edifício 
(  ) Privacidade acústica no seu apartamento em relação 
ao exterior do edifício 
(  ) Valor do imóvel condizente com suas possibilidades 
de pagamento 
(  ) Outro(s), exemplifique: _______________________ 

15. O pavimento em que você mora é: 

(  ) Muito satisfatório 
(  ) Satisfatório 
(  ) Nem satisfatório / Nem insatisfatório 
(  ) Insatisfatório 
(  ) Muito insatisfatório 

16. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Menor deslocamento até o apartamento 
(  ) Maior deslocamento até o apartamento 
(  ) Não depender do uso de elevadores 
(  ) Depender do uso de elevadores 
(  ) Proximidade com o solo e com o ambiente natural  
(  ) Distante do solo e do ambiente natural 
(  ) Visuais satisfatórias da(s) janela(s) de sua sala para o 
exterior do edifício   
(  ) Visuais satisfatória da(s) janela(s) de seu dormitório 
para o exterior do edifício    
(  ) Visuais insatisfatórias da(s) janela(s) de sua sala para 
o exterior do edifício  
 (  ) Visuais insatisfatória da(s) janela(s) de seu 
dormitório para o exterior do edifício   
(  ) Próximo de áreas com vegetação   
(  ) Distante de áreas com vegetação 
(  ) Desconforto com a altura 
(  ) Segurança quanto a crimes no interior do edifício  
(  ) Privacidade visual na sala do seu apartamento em 
relação ao exterior do edifício 
(  ) Privacidade visual nos dormitórios do seu 
apartamento em relação ao exterior do edifício 
(  ) Privacidade acústica no seu apartamento em relação 
ao exterior do edifício 
(  ) Conforto térmico do apartamento 
(  ) Ventilação do apartamento 
(  ) Iluminação natural do apartamento 
(  ) Outro(s), exemplifique: ________________________ 
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17. Gostaria de morar em outro pavimento? 
(  ) Sim 
(  ) Não (vá para a pergunta 20)   

18. Qual?________________________________ 

19.  Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Menor deslocamento até o apartamento 
(  ) Não depender do uso de elevadores 
(  ) Proximidade com o solo e com o ambiente natural  
(  ) Distante do solo e do ambiente natural 

(  ) Visuais satisfatórias da(s) janela(s) de sua sala para o 
exterior do edifício   
(  ) Visuais satisfatória da(s) janela(s) de seu dormitório 
para o exterior do edifício     
(  ) Próximo de áreas com vegetação   
(  ) Distante de áreas com vegetação 
(  ) Desconforto com a altura 

(  ) Privacidade visual na sala do seu apartamento em 
relação ao exterior do edifício  
(  ) Privacidade visual nos dormitórios do seu 
apartamento em relação ao exterior do edifício 
(  ) Privacidade acústica no seu apartamento em relação 
ao exterior do edifício 
(  ) Conforto térmico do apartamento 
(  ) Ventilação do apartamento 
(  ) Iluminação natural do apartamento 
(  ) Segurança quanto a crimes no interior do edifício  
(  ) Outro(s), exemplifique: ______________________ 

20. Indique o número de integrantes da família que 
moram em seu apartamento: 

(  ) Uma pessoa (morador de condomínios: vá para a 
pergunta 24/ morador de edifícios vá para a pergunta 26) 
(  ) Um casal  
(  ) Um casal e um filho 
(  ) Um casal e dois filhos 
(  ) Outros, especifique:__________________________ 

21. Incluindo você, indique o número de moradores 
em seu apartamento de acordo com a faixa 
etária: (Em caso de não haver nenhum morador de 
determinada faixa etária, indique com o número 
zero). 

(  ) 0 a 4 anos  
(  ) 5 a 11 anos 
(  ) 12 a 18 anos  
(  ) 19 a 29 anos 
(  ) 30 a 59 anos 
(  ) 60 ou mais  

22. Em geral, as outras pessoas em seu apartamento 
acham o andar em que moram: 

(  ) Muito satisfatório  
(  ) Satisfatório    
(  ) Nem satisfatório/ Nem insatisfatório 
(  ) Insatisfatório 
(  ) Muito insatisfatório 

23. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Menor deslocamento até o apartamento 
(  ) Maior deslocamento até o apartamento 
(  ) Não depender do uso de elevadores 
(  ) Depender do uso de elevadores 
(  ) Proximidade com o solo e com o ambiente natural  
(  ) Distante do solo e do ambiente natural 
(  ) Visuais satisfatórias da(s) janela(s) de sua sala para o 
exterior do edifício   
(  ) Visuais insatisfatórias da(s) janela(s) de sua sala para o 
exterior do edifício 
(  ) Visuais satisfatória da(s) janela(s) de seu dormitório para 
o exterior do edifício    
(  ) Visuais insatisfatória da(s) janela(s) de seu dormitório 
para o exterior do edifício   
(  ) Próximo de áreas com vegetação   
(  ) Distante de áreas com vegetação 
(  ) Desconforto com a altura 
(  ) Privacidade visual na sala do seu apartamento em relação 
ao exterior do edifício 
(  ) Privacidade visual nos dormitórios do seu apartamento 
em relação ao exterior do edifício 
(  ) Privacidade acústica no seu apartamento em relação ao 
exterior do edifício 
(  ) Conforto térmico do apartamento 
(  ) Iluminação natural do apartamento 
(  ) Ventilação do apartamento  
(  ) Segurança quanto a crimes no interior do edifício  
(  ) Outro(s), exemplifique: ______________________ 

ACESSIBILIDADE, LEGIBILIDADE E ORIENTAÇÃO 
ESPACIAL 

24. Para os visitantes se locomoverem da entrada do seu 
condomínio até o seu edifício é: 

(  ) Muito Fácil  
(  ) Fácil 
(  ) Nem fácil/ Nem difícil 
(  ) Difícil 
(  ) Muito difícil 

25. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Conhece bem a área 
(  ) Não conhece bem a área 
(  ) O condomínio é extenso 
(  ) O condomínio é pequeno 
(  ) Diferenças entre os edifícios 
(  ) Semelhanças entre os edifícios 
(  ) Existência de pontos de referência (edifícios, 
estacionamento, playground, etc.) 
(  ) Falta de pontos de referência (edifícios, estacionamento, 
playground, etc.)  
(  ) A altura dos edifícios impede a visualização de pontos de 
referência 
(  ) A altura dos edifícios não impede a visualização de 
pontos de referência  
(  ) A disposição dos blocos de edifícios facilita a orientação 
(  ) A disposição dos blocos de edifícios dificulta a orientação 
(  ) Existência de placas de sinalização  
(  ) Falta de placas de sinalização 
(  ) Outro(s), exemplifique: ___________________________ 
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DESLOCAMENTO VERTICAL 

26. Quantos elevadores têm no seu edifício?________ 

27. Você acha o deslocamento da entrada de seu 
edifício até o seu apartamento: 

(  ) Muito satisfatório 
(  ) Satisfatório 
(  ) Nem satisfatório / Nem insatisfatório 
(  ) Insatisfatório 
(  ) Muito insatisfatório  

28. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Número suficiente de elevadores 
(  ) Número insuficiente de elevadores  
(  ) Tempo elevado de espera pelo elevador 
(  ) Pouco tempo de espera pelo elevador 
(  ) Tempo elevado de deslocamento do elevador  
(  ) Pouco tempo de deslocamento pelo elevador 
(  ) Facilidade de deslocamento pela escada em caso de 
não funcionamento do elevador 
(  ) Dificuldade de deslocamento pela escada em caso de 
não funcionamento do elevador 
(  ) Falta de luz frequente 
(  ) Problemas frequentes de manutenção 
(  ) Facilidade de deslocamento em casos de emergência 
(  ) Dificuldade de deslocamento em casos de emergência 
(  ) Medo de usar o elevador 
(  ) Outro(s), exemplifique: _______________________ 

DENSIDADE POPULACIONAL 

29. Você acha que a quantidade de pessoas que mora 
no seu edifício é: 

(  ) Muito adequada 
(  ) Adequada 
(  ) Nem adequada/ Nem inadequada 
(  ) Inadequada 
(  ) Muito inadequada 
(  ) Muito ruim 

30. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Muitos moradores no edifício  
(  ) Poucos moradores no edifício 
(  ) Maior interação social com os vizinhos 
(  ) Menor interação social com os vizinhos 
(  ) Sobrecarga da infraestrutura do edifício (água, esgoto, 
energia elétrica...) 
(  ) Infraestrutura adequada ao número de moradores do 
edifício (água, esgoto, energia elétrica...) 
(  ) Outro(s), exemplifique: _______________________ 

INTERAÇÃO SOCIAL 

31. Você conhece seus vizinhos? 

(  ) Sim 
(  ) Não  ( vá para a questão 34) 

32. Seu relacionamento com eles é: 

(  ) Muito bom 
(  ) Bom 
(  ) Nem bom/ Nem ruim 
(  ) Ruim 
(  ) Muito ruim 

33. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) A similaridade socioeconômica entre os residentes 
(  ) O estilo de vida similar entre os residentes 
(  ) A necessidade de maior privacidade 
(  ) As regras de comportamento e uso do condomínio 
(  ) A segurança interna do condomínio 
(  ) A falta de segurança interna do condomínio 
(  ) A boa qualidade dos espaços coletivos (piscina, salão de 
festas, etc.) 
(  ) A má qualidade dos espaços coletivos (piscina, salão de 
festas, etc.) 
(  ) O tipo de moradia facilita as relações com vizinhos 
(  ) O tipo de moradia dificulta as relações com vizinhos 
(  ) O apartamento é próximo dos espaços de uso coletivo 
(piscina, salão de festas, etc.) 
(  ) O apartamento é distante dos espaços de uso coletivo 
(piscina, salão de festas, etc.) 
(  ) Outro(s), exemplifique: ___________________________ 

34. Cite o(s) espaço(s) de uso coletivo existente(s) no 
edifício:      

(  ) Não existem espaços de uso coletivo no edifício (Vá para 
a pergunta 40)  
(  ) Playground 
(  ) Piscina 
(  ) Salão de festas 
(  ) Sala de ginástica 
(  ) Quadras de esporte 
(  ) Outro(s), citar:__________________________________ 

35. Onde se localiza(m) esse(s) espaço(s)? 

(  ) Andar térreo do edifício 
(  ) Cobertura do edifício 
(  ) Outro(s), especificar:_____________________________ 

36. Você acha que os espaços coletivos de seu edifício 
são:             

(  ) Muito bons 
(  ) Bons 
(  ) Nem bons/ Nem ruins 
(  ) Ruins 
(  ) Muito ruins 

37. Você utiliza esses espaços?  

(  ) Sim 
(  ) Não  
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38. As crianças de sua família utilizam esse espaço? 

(  ) Não tem crianças  
(  ) Sim 
(  ) Não  

39. Indique a(s) principal (is) razão (ões) da utilização 
ou não dos espaços coletivos por você e sua família:  

(  ) Bom relacionamento entre os vizinhos 
(  ) Mau relacionamento entre os vizinhos 
(  ) As regras existentes de comportamento e uso do 
condomínio    
(  ) A inexistência de regras de comportamento e uso do 
condomínio 
(  ) Os espaços coletivos são seguros 
(  ) Os espaços coletivos são inseguros 
(  ) O apartamento é próximo dos espaços de uso coletivo 
(  ) O apartamento é distante dos espaços de uso coletivo 
(  ) Os espaços coletivos são grandes 
(  ) Os espaços coletivos são pequenos 
(  ) A manutenção dos espaços coletivos é satisfatória 
(  ) A manutenção dos espaços coletivos não é satisfatória 
(  ) Outro(s), exemplifique: _______________________ 

40. Existem áreas de lazer (praças e parques) nas 
proximidades do edifício? 

(  ) Sim 
(  ) Não (Vá para a questão 43) 

41. Você utiliza essas áreas de lazer? 

(  ) Sim 
(  ) Não 

42. As crianças de sua família utilizam essas áreas de 
lazer? 

(  ) Não tem crianças  
(  ) Sim 
(  ) Não 

SEGURANÇA INTERNA 

43. Em relação à segurança contra crimes no interior 
do edifício, você se sente: 

(  ) Muito seguro 
(  ) Seguro 
(  ) Nem seguro /Nem inseguro 
(  ) Inseguro 
(  ) Muito Inseguro 

44. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Inexistência de serviço de portaria ou segurança 24h 
privado 
(  ) Existência de serviço de portaria ou segurança 24h 
privado 
(  ) Presença de câmeras e circuitos de TV internos 
(  ) Ausência de câmeras e circuitos de TV internos 
(  ) Acesso restrito e controlado 
(  ) Facilidade em identificar quem é ou não morador 
(  ) Dificuldade em identificar quem é ou não morador 
(  ) Maior possibilidade de encontro com desconhecidos 
(  ) Menor possibilidade de encontro com desconhecidos 
(  ) Outro(s), exemplifique: ________________________ 

45. Já ocorreu algum tipo de crime no interior do edifício 
ou na área condominial (playground, piscina, 
estacionamento, etc.)?  

(  ) Sim 
(  ) Não ( Vá para a questão 47) 

46. De que tipo (s)? 
(  ) Furto à pessoa (sem que a pessoa perceba)   
(  ) Roubo à pessoa (quando a pessoa é coagida) 
(  ) Furto em residência (sem a presença de pessoas) 
(  ) Roubo em residência (com a presença de pessoas) 
(  ) Furto em veículo  
(  ) Agressão física  
(  ) Vandalismo 
(  ) Outro(s), exemplifique: _________________________ 

PRIVACIDADE VISUAL 

47. Você acha que a privacidade visual na sala de seu 
apartamento em relação ao exterior do edifício é: 

(  ) Muito boa 
(  ) Boa 
(  ) Nem boa/ Nem ruim 
(  ) Ruim 
(  ) Muito ruim 

48. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) 
sua resposta anterior:  

(  ) Proximidade da janela da sala a outros edifícios 
(  ) A janela da sala fica distante de outros edifícios 
(  ) O apartamento fica localizado no térreo 
(  ) O apartamento fica próximo dos espaços de uso coletivo do 
edifício (playground, piscina, etc.)  
(  ) O apartamento fica distante dos espaços de uso coletivo do 
edifício (playground, piscina, etc.) 
(  ) A existência de muros, paredes cegas ou outras barreiras 
visuais  
(  ) Outro(s), exemplifique: ___________________________ 

49. Você acha que a privacidade visual nos dormitórios de 
seu apartamento em relação ao exterior do edifício é: 

(  ) Muito boa 
(  ) Boa 
(  ) Nem boa / Nem ruim 
(  ) Ruim 
(  ) Muito ruim 

50. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) 
sua resposta anterior:  

(  ) Proximidade das janelas dos dormitórios a outros edifícios. 
(  ) As janelas dos dormitórios ficam distante de outros 
edifícios. 
(  ) O apartamento fica localizado no térreo 
(  ) O apartamento fica próximo dos espaços de uso coletivo do 
edifício (playground, piscina, etc.)  
(  ) O apartamento fica distante dos espaços de uso coletivo do 
edifício (playground, piscina, etc.) 
(  ) A existência de muros, paredes cegas ou outras barreiras 
visuais  
(  ) Outro(s), exemplifique: ____________________________ 

PRIVACIDADE ACÚSTICA 
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51. Você acha que a privacidade acústica no seu 

apartamento em relação ao exterior do edifício 
(ruas e outros edifícios) é:  

(  ) Muito boa 
(  ) Boa 
(  ) Nem boa /Nem ruim 
(  ) Ruim 
(  ) Muito ruim 

52. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Proximidade das janelas do seu apartamento a outros 
edifícios. 

(  ) As janelas do seu apartamento ficam distante de outros 
edifícios. 

(  ) O apartamento fica próximo dos espaços de uso 
coletivo do edifício (playground, piscina, etc.)  

(  ) O apartamento fica distante dos espaços de uso coletivo 
do edifício (playground, piscina, etc.) 

(  ) Outro(s), exemplifique: _________________________ 

CONFORTO TÉRMICO 

53. Como você se sente em relação ao conforto térmico 
em seu apartamento durante o verão? 

(  ) Muito confortável 
(  ) Confortável 
(  ) Nem confortável/ Nem desconfortável 
(  ) Desconfortável 

54. (  ) Muito desconfortável Indique o(s) aspecto(s) que 
melhor explica(m) a sua resposta anterior: 

(  ) Proximidade de outros edifícios aumenta os níveis de 
calor no interior do seu apartamento.  

(  ) Proximidade de outros edifícios causa sombreamento 
no interior do seu apartamento, minimizando o calor.  

(  ) Distância de outros edifícios possibilita a ventilação no 
interior do seu apartamento, minimizando o calor. 

(  ) Presença de áreas com vegetação no exterior do 
edifício minimizam o calor no interior do apartamento. 

(  ) Falta de áreas com vegetação no exterior do edifício 
minimizam o calor no interior do apartamento. 

(  ) Orientação solar adequada do apartamento  
(  ) Orientação solar inadequada do apartamento  
(  ) O edifício possui sistema de proteção solar  
(  ) O edifício não possui sistema de proteção solar  
(  ) Outro(s), exemplifique: _________________________ 

55. Marque o(s) equipamento(s) que você utiliza para 
melhorar o conforto térmico no interior do 
apartamento durante o verão:  

(  ) Não utiliza nenhum equipamento 
(  ) Ventilador 
(  ) Ar condicionado 
(  ) Outro(s), citar:________________________________ 

 

56. Como você se sente em relação ao conforto térmico 
em seu apartamento durante o inverno? 

(  ) Muito Confortável 
(  ) Confortável 
(  ) Nem confortável/ Nem desconfortável 
(  ) Desconfortável 
(  ) Muito Desconfortável 

57. Indique o(s) aspecto(s) que melhor explica (m) a sua 
resposta anterior:  

(  ) Proximidade de outros edifícios aumenta os níveis de 
calor no interior do seu apartamento.  

(  ) Proximidade de outros edifícios causa sombreamento no 
interior do seu apartamento, aumentando o frio 

(  ) Distância de outros edifícios aumenta a irradiação solar 
no apartamento, minimizando o frio.  

(  ) Orientação solar adequada do apartamento  
(  ) Orientação solar inadequada do apartamento  
(  ) Outro(s), exemplifique: ___________________________ 

58. Marque o(s) equipamento(s) que você utiliza para 
melhorar o conforto térmico em seu apartamento 
durante o inverno: 

(  ) Não utiliza nenhum equipamento 
(  ) Calefação através de radiadores fixos junto à paredes  
(  ) Lareira 
(  ) Aquecedores ou radiadores móveis   
(  ) Ar condicionado 
(  ) Outro(s), citar:__________________________________ 

VENTILAÇÃO 

59. Você acha que a ventilação no interior do 
apartamento é: 

(  ) Muito Satisfatória 
(  ) Satisfatória 
(  ) Nem satisfatória/ Nem insatisfatória 
(  ) Insatisfatória 
(  ) Muito insatisfatória 

60. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) 
resposta anterior:  

(  ) O impacto dos ventos dificultam ou impedem a abertura 
das janelas  

(  ) O impacto dos ventos não dificultam ou impedem a 
abertura das janelas 

(  ) É necessário o uso de sistemas de climatização artificial 
(  ) Não é necessário o uso de sistemas de climatização 

artificial 
(  ) Outros, exemplifique: ____________________________ 

ILUMINAÇÃO NATURAL 

61. Você considera a iluminação natural no interior do 
apartamento:  

(  ) Muito Satisfatória 
(  ) Satisfatória 
(  ) Nem satisfatória/ Nem insatisfatória 
(  ) Insatisfatória 
(  ) Muito Insatisfatória  
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62. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Proximidade de outros edifícios impede a iluminação 
natural do apartamento 
(  ) Distância de outros edifícios não impede a iluminação 
natural do apartamento 
(  ) Necessidade de acender luzes durante o dia no 
apartamento  
(  ) Não há necessidade de acender luzes durante o dia no 
apartamento   
(  ) Outros, exemplifique: ________________________ 

EXPERIÊNCIA PASSADA COM OUTRA 
MORADIA 

63. Tipo de moradia onde vivia anteriormente: 

(  ) Sempre morou no mesmo lugar (vá para a questão 68) 
(  ) Casa 
(  ) Casa em condomínio  
(  ) Apartamento em 1 único edifício no condomínio   
(  ) Apartamento em condomínio com mais de 1 edifício  

64. Você acha que este apartamento em relação à 
moradia anterior é: 

(  )  Muito melhor 
(  )  Melhor 
(  )  Nem melhor /Nem pior 
(  )  Pior 
(  )  Muito pior 

65. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Menor privacidade visual no apartamento em relação 
ao exterior do edifício     
(  ) Maior privacidade visual no apartamento em relação 
ao exterior do edifício  
(  ) Menor privacidade acústica no apartamento em 
relação ao exterior do edifício 
(  ) Maior privacidade acústica no apartamento em 
relação ao exterior do edifício 
(  ) Esta moradia é mais segura quanto a crimes 
(  ) Esta moradia é menos segura quanto a crimes  
(  ) Maior contato social com vizinhos de outros 
apartamentos no edifício    
(  ) Menor contato social com vizinhos de outros 
apartamentos no edifício   
(  ) A existência de espaços de uso coletivo (piscina, salão 
de festas, etc.) neste condomínio  
(  ) A inexistência de espaços de uso coletivo (piscina, 
salão de festas, etc.) neste condomínio  
(  ) A existência de gerenciamento e administração 
privada 
(  ) A inexistência de gerenciamento e administração 
privada 
(  ) Desejo de morar em casa 
(  ) Gostaria de ter um jardim próprio 
(  ) Outros, exemplifique: _________________________ 
 

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO 
EDIFÍCIO 

66. Você acha que o gerenciamento e a administração do 
edifício onde mora é: 

(  ) Muito bom 
(  ) Bom 
(  ) Nem bom / Nem ruim 
(  ) Ruim 
(  ) Muito ruim  
67. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 

explique(m) sua resposta anterior: 
(  ) Existem conflitos de interesse entre os vizinhos 
(  ) Não existem conflitos de interesse entre os vizinhos 
(  ) Custo elevado do serviço 
(  ) Custo adequado do serviço 
(  ) Concorda com as regras de comportamento e uso do 
condomínio  
(  ) Não concorda com as regras de comportamento e uso do 
condomínio 
(  ) A manutenção dos espaços de uso comum é eficiente 
(  ) A manutenção dos espaços de uso comum é ineficiente 
(  ) A limpeza dos espaços de uso comum é eficiente 
(  ) A limpeza dos espaços de uso comum é ineficiente 
(  ) Prefere não participar do gerenciamento e da 
administração do edifício  
(  ) Prefere participar do gerenciamento e da administração do 
edifício  
(  ) Outros, exemplifique: ____________________________ 

RELAÇÃO ENTRE A ALTURA DO EDIFÍCIO E A 
LARGURA DA VIA 

68. Você acha o seu edifício:  

(  ) Muito alto 
(  ) Alto 
(  ) Nem alto/ Nem baixo 
(  ) Baixo 
(  ) Muito baixo 

69. Para você, a rua e os espaços públicos na frente do 
seu edifício ou do seu condomínio são: 

(  ) Muito agradáveis  
(  ) Agradáveis 
(  ) Nem agradáveis/ Nem desagradáveis 
(  ) Desagradáveis 
(  ) Muito desagradáveis 

70. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) É difícil visualizar o seu edifício ou condomínio por 
inteiro 
(  ) É fácil visualizar o seu edifício ou condomínio por inteiro 
(  ) A largura da rua é pequena em relação a altura do seu 
edifício ou condomínio 
(  ) A largura da rua é adequada em relação a altura do seu 
edifício ou condomínio 
(  ) O seu edifício ou condomínio é muito próximo dos outros 
edifícios da rua 
(  ) A distância de seu edifício ou de seu condomínio a outros 
edifícios da rua é adequada 
(  )  Outros, exemplifique:____________________________ 
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DENSIDADE CONSTRUTIVA, CONFORTO TÉRMICO, ILUMINAÇÃO NATUAL, VENTILAÇÃO, E 
IMAGEM DO ESPAÇO URBANO 

Os locais abaixo simulam quarteirões (100 x 200 metros = 2 hectares) com densidades iguais (511,5 habitantes/hectare; 
1023 apartamentos de 80 m² em cada quarteirão) e blocos com diferentes alturas e diferentes implantações. As distâncias 
entre os edifícios e os recuos respeitam o Plano Diretor vigente. Assim, observe os locais a seguir e responda as questões 
abaixo. 
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71. Considerando as características apresentadas, 

ordene os locais, do 1 ao 10, do mais para o menos 
preferido para se morar:  

(  ) Primeiro local na preferência 
(  ) Segundo local na preferência 
(  ) Terceiro local na preferência 
(  ) Quarto local na preferência 
(  ) Quinto local na preferência 
(  ) Sexto local na preferência 
(  ) Sétimo local na preferência 
(  ) Oitavo local na preferência 
(  ) Penúltimo local na preferência 
(  ) Último local na preferência 
72. Indique a(s) razão(ões) que justifique(m) a escolha 

pelo local mais preferido: 
(  ) Os edifícios são baixos 
(  ) Os edifícios são altos 
(  ) Proximidade entre os edifícios 
(  ) Distância entre os edifícios 
(  ) Existe relação direta entre os edifícios e a rua 
(  ) Não existe relação direta entre os edifícios e a rua 
(  ) Os edifícios estão implantados no perímetro do 
quarteirão 
(  ) Os edifícios estão implantados no interior do quarteirão 
(  ) Os edifícios configuram espaços abertos de uso dos 
condomínios 
(  ) Os edifícios não configuram espaços abertos de uso dos 
condomínios 
(  ) Outros, exemplifique:___________________________ 
73. Indique a(s) razão(ões) que justifique(m) a escolha 

pelo local menos preferido: 
(  ) Os edifícios são baixos 
(  ) Os edifícios são altos 
(  ) Proximidade entre os edifícios 
(  ) Distância entre os edifícios 
(  ) Existe relação direta entre os edifícios e a rua 
(  ) Não existe relação direta entre os edifícios e a rua 
(  ) Os edifícios estão implantados no perímetro do 
quarteirão 
(  ) Os edifícios estão implantados no interior do quarteirão 
(  ) Os edifícios configuram espaços abertos de uso dos 
condomínios 
(  ) Os edifícios não configuram espaços abertos de uso dos 
condomínios 
(  ) Outros, exemplifique:___________________________ 

74. O que você acha da altura dos edifícios existentes 
no lugar onde você mora?  

(  ) Muito satisfatória 
(  ) Satisfatória 
(  ) Nem satisfatória/ Nem insatisfatória 
(  ) Insatisfatória 
(  ) Muito insatisfatória 

75. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Sobrecarregam a infraestrutura existente (p. ex., rede de 
esgotos, rede elétrica, abastecimento de água) (  ) Não 
sobrecarregam a infraestrutura existente (p. ex., rede de 
esgotos, rede elétrica, abastecimento de água) 
(  ) Aumentam o tráfego de veículos na rua em frente ao 
seu edifício 
(  ) Não aumentam o tráfego de veículos na rua em frente 
ao seu edifício 
 

(  ) Número de vagas de estacionamento na rua em frente 
ao seu edifício não é suficiente  
(  ) Número de vagas de estacionamento na rua em frente 
ao seu edifício é suficiente 
 (  ) Diminuem os níveis de calor na rua e em outros 
espaços públicos em frente ao seu edifício 
(  ) Aumentam os níveis de calor na rua e em outros 
espaços públicos em frente ao seu edifício 
(  ) Causam sombreamento excessivo na rua e em outros 
espaços públicos em frente ao seu edifício 
(  ) Não causam sombreamento excessivo na rua e em 
outros espaços públicos em frente ao seu edifício 
(  ) Aumentam o movimento de ventos na rua e em outros 
espaços públicos em frente ao seu edifício  
(  ) Diminuem o movimento de ventos na rua e em outros 
espaços públicos em frente ao seu edifício   
(  ) Descaracterizam a imagem do bairro  
(  ) Qualificam a imagem do bairro      
(  ) Tornam a área mais agradável para viver                     
(  ) Tornam a área menos agradável para viver                   
(  ) Aumentam a segurança da área quanto à ocorrência de 
crimes   
(  ) Diminuem a segurança da área quanto à ocorrência de 
crimes    
(  ) Foram construídos onde antes havia edificações de 
valor histórico 
(  ) Outros, exemplifique:___________________________ 

USO DO ESPAÇO URBANO 

76. Você costuma utilizar a rua em frente ao seu 
edifício ou condomínio para atividades de lazer ( 
p.ex., caminhadas, passeio com o cachorro, etc.)?  

(  ) Sim  
(  ) Não ( vá para a pergunta 79) 

77. Em qual (is) período(s) do dia você utiliza a rua 
para atividades de lazer? 

(  ) Manhã 
(  ) Tarde 
(  ) Noite 

78. Em que dia(s) da semana você utiliza a rua para 
atividades de lazer? 

(  ) Segunda a sexta-feira 
(  ) Finais de semana e feriados 

79. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que levam 
você a utilizar ou não a rua em frente ao seu edifício 
ou condomínio para atividades de lazer:  

(  ) A rua é iluminada  
(  ) A rua não é iluminada 
(  ) A rua é ampla        
(  ) A rua é estreita 
(  ) A rua é segura       
(  ) A rua é insegura 
(  ) Muitas pessoas usam a rua 
(  ) Poucas pessoas usam a rua 
(  ) Outros, exemplifique:__________________________ 
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SEGURANÇA DO ESPAÇO URBANO 

80. Em relação à segurança contra a ocorrência de 
crimes nas proximidades do seu edifício você se 
sente: 

(  ) Muito seguro 
(  ) Seguro 
(  ) Nem seguro/ nem inseguro 
(  ) Inseguro 
(  ) Muito Inseguro 

81. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior sobre a 
segurança: 

(  ) Existência de grades no edifício 
(  ) Inexistência de grades no edifício 
(  ) Existência de muros no edifício 
(  ) Inexistência de muros no edifício 
(  ) Existência de árvores na rua 
(  ) Existência de iluminação na rua 
(  ) Falta de iluminação na rua 
(  ) Existência de portas e janelas de edificações voltadas 
para a rua 
(  ) Inexistência de portas e janelas de edificações voltadas 
para a rua 
(  ) Existem pessoas circulando pelas ruas 
(  ) Não existem pessoas circulando pelas ruas 
(  ) Possibilidade de ser socorrido 
(  ) Impossibilidade de ser socorrido 
(  ) Ausência de local para fugir 
(  ) Outro(s), exemplifique:_________________________ 

REFERENCIAL URBANO 

82. Você considera o seu edifício ou condomínio como 
um ponto de referência na região?  

(  ) Sim 
(  ) Não 

83. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) O edifício ou condomínio é alto em relação aos outros 
edifícios da rua. 
(  ) O edifício ou condomínio é da mesma altura dos outros 
edifícios da rua. 
(  ) O edifício ou condomínio é baixo em relação aos outros 
edifícios da rua. 
(  ) O edifício ou condomínio é da mesma largura dos 
outros edifícios da rua. 
(  ) O edifício ou condomínio é largo em relação aos outros 
edifícios da rua. 
(  ) O edifício ou condomínio é estreito em relação aos 
outros edifícios da rua. 
(  ) As cores e formas do edifício ou condomínio são 
diferentes das de outros edifícios da rua  
(  ) As cores e formas do edifício ou condomínio são 
semelhantes das de outros edifícios da rua  
(  ) Outro(s), 
exemplifique:____________________________________ 

CARACTERÍZAÇÃO DA AMOSTRA 

84. Renda familiar estimada (Segundo o IBGE):  

(Considerando que o valor do salário mínimo atual é de R$ 
724,00). 
(  ) Até 5 salários mínimos ( Até R$ 3620,00) 
(  ) Acima de 5 até 15 salários mínimos (Acima de R$ 
3620,00 até R$ 10860,00) 
(  ) Acima de 15 salários mínimos (Acima de R$ 10860,00) 

85. Gênero do respondente: 

(  ) Feminino 
(  ) Masculino 

86. Faixa etária do respondente (Segundo o IBGE): 

(  ) 19 a 29 anos 
(  ) 30 a 59 anos 
(  ) 60 ou mais 

Muito Obrigada pela sua colaboração! Ela é de grande 
importância para o desenvolvimento deste trabalho! 
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ANEXO E 
QUESTIONÁRIO APLICADO A PESSOAS QUE TRABALHAM EM EDIFÍCIOS ALTOS 

COMERCIAIS 

Instruções gerais para o preenchimento dos questionários: 

Prezado(a) respondente, 

Estou desenvolvendo uma pesquisa acadêmica sobre o tema de edifício altos em Porto Alegre, 

com a orientação do professor Antônio Tarcísio da Luz Reis no curso de Mestrado de Pós 

Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PROPUR/UFRGS). Por favor, solicito ao 

senhor(a) a gentileza de responder o questionário a seguir, com a finalidade de colaborar com 

a minha dissertação. O questionário e anônimo e os dados obtidos serão utilizados apenas para 

a elaboração deste trabalho. Ainda, outros usuários do edifício também podem responder a 

pesquisa. Havendo a possibilidade de divulgar para outros respondentes, agradeço. 

Instruções gerais:  

Para responder esse questionário é necessário ter mais de 18 anos e estar trabalhando por pelo 

menos um ano em edifícios com nove andares (dez pavimentos) ou mais na cidade de Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul.  Caso não possa responder todo o questionário agora, é possível 

também salvar as respostas e continuar em outro momento. 

Em caso de dúvida em relação às perguntas do questionário, por favor, entre em contato 

comigo através dos seguintes meios: 

Celular: 05197147518 E-mail: fabianabugs@hotmail.com 

Desde já, grata pelo seu tempo e pela sua colaboração! 

DADOS GERAIS 

1. Nome e endereço do edifício: __________________ 
2. Há quanto tempo trabalha nesse edifício?________ 
3. Quantos pavimentos têm o seu edifício (a partir do 

térreo; não incluir o subsolo)?__________________ 
4. Quantos escritórios têm o seu edifício? __________ 
5. Quantos apartamentos têm no pavimento em que 

você mora (incluindo o 
seu)?_______________________________________ 

DECISÃO DE IR TRABALHAR EM EDIFÍCIOS 
ALTOS 

6. Cite o(s) principal (is) motivo(s) que o levaram a 
trabalhar nesse edifício:  

(  ) Status social 
(  ) Proposta satisfatória de emprego 
(  ) Próximo do centro da cidade 
(  ) Próximo de comércios e serviços 
(  ) Próximo de onde mora  
(  ) Próximo de áreas de lazer 

 
(  ) Próximo de transporte público  
(  ) Privacidade visual no seu escritório em relação ao 
exterior do edifício 
(  ) Privacidade acústica no seu escritório em relação ao 
exterior do edifício 
(  ) Segurança quanto a crimes no interior do edifício 
( ) Visuais das janelas do escritório para o exterior do 
edifício 
(  ) Boa aparência do edifício  
(  ) Boa aparência da área onde o edifício se insere 
(  ) Valor do imóvel condizente com suas possibilidades de 
pagamento 
(  ) Outro(s), exemplifique: __________________________ 

7. Trabalha em qual andar (p. ex., térreo, 1º andar, 2º 
andar, etc.)? _________________________________ 

8. Houve algum critério para a escolha do andar em 
que trabalha? 

(  ) Sim  (  ) Não (Vá para a pergunta 10) 
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9. Qual (is) critério(s)?  

 (  ) Menor deslocamento até o escritório 
(  ) Não depender do uso de elevadores 
(  ) Proximidade com o solo e com o ambiente natural 
(  ) Distante do solo e do ambiente natural  
(  ) Visuais da(s) janela(s) de seu escritório para o exterior 
do edifício   
(  ) Próximo de áreas com vegetação    
(  ) Distante de áreas com vegetação 
(  ) Desconforto com a altura 
(  ) Segurança quanto a crimes no interior do edifício 
(  ) Privacidade visual no seu escritório em relação ao 
exterior do edifício 
(  ) Privacidade acústica no seu escritório em relação ao 
exterior do edifício 
(  ) Conforto térmico do escritório no verão   
(  ) Iluminação natural do escritório 
(  ) Ventilação do escritório 
(  ) Outro(s), exemplifique: ________________________ 

AVALIAÇÃO DO EDIFÍCIO ALTO 

10. Para você, trabalhar neste edifício é: 

(  ) Muito satisfatório (  ) Satisfatório 
(  ) Nem satisfatório / Nem insatisfatório 
(  ) Insatisfatório        (  ) Muito insatisfatório 

11. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Status social 
(  ) Proposta satisfatória de emprego 
(  ) Proposta insatisfatória de emprego 
(  ) Próximo do centro da cidade 
(  ) Próximo de comércios e serviços 
(  ) Próximo de onde mora  
(  ) Próximo de áreas de lazer 
(  ) Próximo de transporte público 
(  ) Boa aparência do edifício 
(  ) Boa aparência da área onde o edifício se insere 
(  ) Visuais satisfatórias das janelas do escritório para o 
exterior do edifício  
(  ) Visuais insatisfatórias das janelas do escritório para o 
exterior do edifício  
(  ) Segurança quanto a crimes no interior do edifício  
(  ) Privacidade visual no seu escritório em relação ao 
exterior do edifício 
(  ) Privacidade acústica no seu escritório em relação ao 
exterior do edifício 
(  ) Valor do imóvel condizente com suas possibilidades de 
pagamento 
(  ) Outro(s), exemplifique: _________________________ 

12. O pavimento em que você trabalha é: 

(  ) Muito satisfatório (  ) Satisfatório 
(  ) Nem satisfatório / Nem insatisfatório 
(  ) Insatisfatório (  ) Muito insatisfatório 
13. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 

explique(m) sua resposta anterior:  
(  ) Menor deslocamento da entrada do edifício até o 
escritório 
(  ) Maior deslocamento da entrada do edifício até o 
escritório 
(  ) Não depender do uso de elevadores 
(  ) Depender do uso de elevadores 
(  ) Proximidade com o solo e com o ambiente natural  

(  ) Distante do solo e do ambiente natural 
(  ) Visuais satisfatórias da(s) janela(s) de seu escritório 
para o exterior do edifício   
(  ) Visuais insatisfatória da(s) janela(s) de seu escritório 
para o exterior do edifício   
(  ) Próximo de áreas com vegetação   
(  ) Distante de áreas com vegetação 
(  ) Desconforto com a altura 
(  ) Segurança quanto a crimes no interior do edifício  
(  ) Privacidade visual no seu escritório em relação ao 
exterior do edifício 
(  ) Privacidade acústica no seu escritório em relação ao 
exterior do edifício 
(  ) Conforto térmico do escritório 
(  ) Ventilação do escritório 
(  ) Iluminação natural do escritório 
(  ) Outro(s), exemplifique: _________________________ 
14. Gostaria de trabalhar em outro pavimento? 
(  ) Sim (  ) Não (vá para a pergunta 17)   
15. Qual?______________________________________ 
16. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 

explique(m) sua resposta anterior:  
(  ) Menor deslocamento da entrada do edifício até o 
escritório 
(  ) Não depender do uso de elevadores 
(  ) Proximidade com o solo e com o ambiente natural  
(  ) Distante do solo e do ambiente natural 
(  ) Visuais satisfatórias da(s) janela(s) de seu escritório 
para o exterior do edifício     
(  ) Próximo de áreas com vegetação   
(  ) Distante de áreas com vegetação 
(  ) Desconforto com a altura 
(  ) Segurança quanto a crimes no interior do edifício  
(  ) Privacidade visual no seu escritório em relação ao 
exterior do edifício 
(  ) Privacidade acústica no seu escritório em relação ao 
exterior do edifício 
(  ) Conforto térmico do escritório 
(  ) Ventilação do escritório 
(  ) Iluminação natural do escritório 
(  ) Outro(s), exemplifique: _________________________ 
DESLOCAMENTO VERTICAL 

17. Quantos elevadores têm no seu edifício?_________ 

18. Você acha o deslocamento da entrada de seu 
edifício até o seu escritório: 

(  ) Muito satisfatório (  ) Satisfatório 
(  ) Nem satisfatório / Nem insatisfatório 
(  ) Insatisfatório         (  ) Muito insatisfatório 
19. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 

explique(m) sua resposta anterior:  
(  ) Número suficiente de elevadores 
(  ) Número insuficiente de elevadores  
(  ) Tempo elevado de espera pelo elevador 
(  ) Pouco tempo de espera pelo elevador 
(  ) Tempo elevado de deslocamento do elevador  
(  ) Pouco tempo de deslocamento pelo elevador 
(  ) Facilidade de deslocamento pela escada em caso de não 
funcionamento do elevador 
(  ) Dificuldade de deslocamento pela escada em caso de 
não funcionamento do elevador 
(  ) Falta de luz frequente 
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(  ) Problemas frequentes de manutenção 
(  ) Facilidade de deslocamento em casos de emergência 
(  ) Dificuldade de deslocamento em casos de emergência 
(  ) Medo de usar o elevador 
(  ) Outro(s), exemplifique: ________________________ 

DENSIDADE POPULACIONAL 
20. Você acha que a quantidade de pessoas que 

trabalha no seu edifício é:  
(  ) Muito adequada (  ) Adequada 
(  ) Nem adequada/ Nem inadequada 
(  ) Inadequada (  ) Muito inadequada 
21. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 

explique(m) sua resposta anterior:  
(  ) Muitos usuários no edifício  
(  ) Poucos usuários no edifício 
(  ) Sobrecarga da infraestrutura do edifício (água, esgoto, 
energia elétrica...) 
(  ) Infraestrutura adequada ao número de usuários do 
edifício (água, esgoto, energia elétrica...) 
(  ) Outro(s), exemplifique: ________________________ 
SEGURANÇA INTERNA 
22. Em relação à segurança quanto a crimes no 

interior do edifício, você se sente: 
(  ) Muito seguro (  ) Seguro 
(  ) Nem seguro /Nem inseguro 
(  ) Inseguro (  ) Muito Inseguro 

23. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Inexistência de serviço de portaria ou segurança 24h 
privado 
(  ) Existência de serviço de portaria ou segurança 24h 
privado 
(  ) Presença de câmeras e circuitos de TV internos 
(  ) Ausência de câmeras e circuitos de TV internos 
(  ) Acesso restrito e controlado 
(  ) Facilidade em identificar quem é ou não usuário do 
edifício 
(  ) Dificuldade em identificar quem é ou não usuário do 
edifício 
(  ) Maior possibilidade de encontro com desconhecidos 
(  ) Menor possibilidade de encontro com desconhecidos 
(  ) Outro(s), exemplifique: _______________________ 

24. Já ocorreu algum tipo de crime no interior do 
edifício?  

(  ) Sim 
(  ) Não ( Vá para a questão 26) 

25. De que tipo (s)? 

(  ) Furto à pessoa (sem que a pessoa perceba)   
(  ) Roubo à pessoa (quando a pessoa é coagida) 
(  ) Furto em escritório (sem a presença de pessoas) 
(  ) Roubo em escritório (com a presença de pessoas) 
(  ) Furto em veículo  
(  ) Agressão física  
(  ) Vandalismo 
(  ) Outro(s), exemplifique: _______________________ 

PRIVACIDADE VISUAL 

26. Você acha que a privacidade visual no seu 
escritório em relação ao exterior do edifício é: 

(  ) Muito boa (  ) Boa (  ) Nem boa/ Nem ruim 
(  ) Ruim (  ) Muito ruim 

 
27. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 

explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Proximidade da janela do escritório a outros edifícios 
(  ) A janela da sala fica distante de outros edifícios 
(  ) O escritório fica localizado no térreo 
(  ) A existência de muros, paredes cegas ou outras barreiras 
visuais  
(  ) Outro(s), exemplifique: __________________________ 

PRIVACIDADE ACÚSTICA 

28. Você acha que a privacidade acústica no seu 
escritório em relação ao exterior do edifício (ruas e 
outros edifícios) é:  

(  ) Muito boa (  ) Boa (  ) Nem boa /Nem ruim 
(  ) Ruim (  ) Muito ruim  

29. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Proximidade da(s) janela(s) do seu escritório a outros 
edifícios. 
(  ) A(s) janela(s) do seu escritório ficam distante de outros 
edifícios. 
(  ) Outro(s), exemplifique: _________________________ 

CONFORTO TÉRMICO 

30. Como você se sente em relação ao conforto térmico 
em seu escritório durante o verão? 

(  ) Muito confortável (  ) Confortável 
(  ) Nem confortável/ Nem desconfortável 
(  ) Desconfortável      (  ) Muito desconfortável 

31. Indique o(s) aspecto(s) que melhor explica(m) a sua 
resposta anterior: 

(  ) Proximidade de outros edifícios aumenta os níveis de 
calor no interior do seu escritório. 
(  ) Proximidade de outros edifícios causa sombreamento no 
interior do seu escritório, minimizando o calor.  
(  ) Distância de outros edifícios possibilita a ventilação no 
interior do seu escritório, minimizando o calor. 
(  ) Presença de áreas com vegetação no exterior do edifício 
minimizam o calor no interior do escritório. 
(  ) Falta de áreas com vegetação no exterior do edifício 
aumentam o calor no interior do escritório. 
(  ) Orientação solar adequada do escritório  
(  ) Orientação solar inadequada do escritório  
(  ) O edifício possui sistema de proteção solar  
(  ) O edifício não possui sistema de proteção solar  
(  ) Outro(s), exemplifique: _________________________ 

32.  Marque o(s) equipamento(s) que você utiliza para 
melhorar o conforto térmico no interior do 
escritório durante o verão:  

(  ) Não utiliza nenhum equipamento 
(  ) Ventilador   (  ) Ar condicionado 
(  ) Outro(s), citar:________________________________ 
 
33. Como você se sente em relação ao conforto térmico 

em seu escritório durante o inverno? 

(  ) Muito Confortável (  ) Confortável 
(  ) Nem confortável/ Nem desconfortável 
(  ) Desconfortável      (  ) Muito Desconfortável 
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34. Indique o(s) aspecto(s) que melhor explica (m) a 
sua resposta anterior:  

(  ) Proximidade de outros edifícios aumenta os níveis de 
calor no interior do seu escritório.  
(  ) Proximidade de outros edifícios causa sombreamento 
no interior do seu escritório, aumentando o frio 
(  ) Distância de outros edifícios aumenta a irradiação solar 
no escritório, minimizando o frio.  
(  ) Orientação solar adequada do escritório 
(  ) Orientação solar inadequada do escritório  
(  ) Outro(s), exemplifique: _________________________ 

35. Marque o(s) equipamento(s) que você utiliza para 
melhorar o conforto térmico em seu escritório 
durante o inverno: 

(  ) Não utiliza nenhum equipamento 
(  ) Calefação através de radiadores fixos junto à paredes  
(  ) Aquecedores ou radiadores móveis   
(  ) Ar condicionado 
(  ) Outro(s), citar:________________________________ 

VENTILAÇÃO 

36. Você acha que a ventilação no interior do 
escritório é: 

(  ) Muito Satisfatória (  ) Satisfatória 
(  ) Nem satisfatória/ Nem insatisfatória 
(  ) Insatisfatória         (  ) Muito insatisfatória 

37. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) resposta anterior:  

(  ) O impacto dos ventos dificultam ou impedem a 
abertura das janelas  
(  ) O impacto dos ventos não dificultam ou impedem a 
abertura das janelas 
(  ) É necessário o uso de sistemas de climatização 
artificial 
(  ) Não é necessário o uso de sistemas de climatização 
artificial 
(  ) Outros, exemplifique: _________________________ 
 

ILUMINAÇÃO NATURAL 

38. Você considera a iluminação natural no interior do 
escritório:  

(  ) Muito Satisfatória (  ) Satisfatória 
(  ) Nem satisfatória/ Nem insatisfatória 
(  ) Insatisfatória        (  ) Muito Insatisfatória  

39. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Proximidade de outros edifícios impede a iluminação 
natural do escritório 
(  ) Distância de outros edifícios não impede a iluminação 
natural do escritório 
(  ) Necessidade de acender luzes durante o dia no escritório  
(  ) Não há necessidade de acender luzes durante o dia no 
escritório 
(  ) Outros, exemplifique: ___________________________ 

RELAÇÃO ENTRE A ALTURA DO EDIFÍCIO E A 
LARGURA DA VIA 

40. Você acha o seu edifício:  

(  ) Muito alto (  ) Alto (  ) Nem alto/ Nem baixo 
(  ) Baixo        (  ) Muito baixo 

41. Para você, a rua e os espaços públicos na frente do 
seu edifício são: 

(  ) Muito agradáveis  (  ) Agradáveis  
(  ) Nem agradáveis/ Nem desagradáveis 
(  ) Desagradáveis      (  ) Muito desagradáveis 

42. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) É difícil visualizar o seu edifício por inteiro 
(  ) É fácil visualizar o seu edifício por inteiro 
(  ) A largura da rua é pequena em relação a altura do seu 
edifício  
(  ) A largura da rua é adequada em relação a altura do seu 
edifício  
(  ) O seu edifício é muito próximo dos outros edifícios da 
rua 
(  ) A distância de seu edifício a outros edifícios da rua é 
adequada 
(  ) Outros, exemplifique:____________________________ 

 
DENSIDADE CONSTRUTIVA, CONFORTO TÉRMICO, ILUMINAÇÃO NATUAL, VENTILAÇÃO, 
E IMAGEM DO ESPAÇO URBANO 
Os locais abaixo simulam quarteirões (100 x 200 metros = 2 hectares) com densidades iguais (511,5 
habitantes/hectare; 1023 apartamentos de 80 m² em cada quarteirão) e blocos com diferentes alturas e 
diferentes implantações. As distâncias entre os edifícios e os recuos respeitam o Plano Diretor vigente. Assim, 
observe os locais a seguir e responda as questões abaixo. 
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43. Considerando as características apresentadas, 
ordene os locais, do 1 ao 10, do mais para o menos 
preferido para se trabalhar:  

(  ) Primeiro local na preferência 
(  ) Segundo local na preferência 
(  ) Terceiro local na preferência 
(  ) Quarto local na preferência 
(  ) Quinto local na preferência 
(  ) Sexto local na preferência 
(  ) Sétimo local na preferência 
(  ) Oitavo local na preferência 
(  ) Penúltimo local na preferência 
(  ) Último local na preferência 
44. Indique a(s) razão(ões) que justifique(m) a 

escolha pelo local mais preferido: 
(  ) Os edifícios são baixos 
(  ) Os edifícios são altos 
(  ) Proximidade entre os edifícios 
(  ) Distância entre os edifícios 
(  ) Existe relação direta entre os edifícios e a rua 
(  ) Não existe relação direta entre os edifícios e a rua 
(  ) Os edifícios estão implantados no perímetro do 
quarteirão 
(  ) Os edifícios estão implantados no interior do 
quarteirão 
(  ) Os edifícios configuram espaços abertos de uso dos 
condomínios 
(  ) Os edifícios não configuram espaços abertos de uso 
dos condomínios 
(  ) Outros, exemplifique:_________________________ 
45. Indique a(s) razão(ões) que justifique(m) a 

escolha pelo local menos preferido: 
(  ) Os edifícios são baixos 
(  ) Os edifícios são altos 
(  ) Proximidade entre os edifícios 
(  ) Distância entre os edifícios 
(  ) Existe relação direta entre os edifícios e a rua 
(  ) Não existe relação direta entre os edifícios e a rua 
(  ) Os edifícios estão implantados no perímetro do 
quarteirão 
(  ) Os edifícios estão implantados no interior do 
quarteirão 
(  ) Os edifícios configuram espaços abertos de uso dos 
condomínios 
(  ) Os edifícios não configuram espaços abertos de uso 
dos condomínios 
(  ) Outros, exemplifique:________________________ 
46. O que você acha da altura dos edifícios 

existentes no lugar onde você trabalha?  

(  ) Muito satisfatória  (  ) Satisfatória 
(  ) Nem satisfatória/ Nem insatisfatória 
(  ) Insatisfatória         (  ) Muito insatisfatória 

47. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) Sobrecarregam a infraestrutura existente (p. ex., rede 
de esgotos, rede elétrica, abastecimento de água) 
(  ) Não sobrecarregam a infraestrutura existente (p. ex., 
rede de esgotos, rede elétrica, abastecimento de água) 
(  ) Aumentam o tráfego de veículos na rua em frente ao 
seu edifício 
(  ) Não aumentam o tráfego de veículos na rua em frente 
ao seu edifício 
(  ) Número de vagas de estacionamento na rua em frente 
ao seu edifício não é suficiente  
 

(  ) Número de vagas de estacionamento na rua em frente ao 
seu edifício é suficiente 
(  ) Diminuem os níveis de calor na rua e em outros espaços 
públicos em frente ao seu edifício 
(  ) Aumentam os níveis de calor na rua e em outros espaços 
públicos em frente ao seu edifício 
(  ) Causam sombreamento excessivo na rua e em outros 
espaços públicos em frente ao seu edifício 
(  ) Não causam sombreamento excessivo na rua e em outros 
espaços públicos em frente ao seu edifício 
(  ) Aumentam o movimento de ventos na rua e em outros 
espaços públicos em frente ao seu edifício  
(  ) Diminuem o movimento de ventos na rua e em outros 
espaços públicos em frente ao seu edifício   
(  ) Descaracterizam a imagem do bairro  
(  ) Qualificam a imagem do bairro      
(  ) Tornam a área mais agradável para viver                     
(  ) Tornam a área menos agradável para viver                   
(  ) Aumentam a segurança da área quanto à ocorrência de 
crimes   
(  ) Diminuem a segurança da área quanto à ocorrência de 
crimes    
(  ) Foram construídos onde antes havia edificações de valor 
histórico 
(  ) Outros, 
exemplifique:______________________________________ 

USO DO ESPAÇO URBANO 

48. Você costuma utilizar a rua em frente ao seu edifício 
para atividades de lazer ( p.ex., caminhadas, passeio 
com o cachorro, etc.)?  

(  ) Sim  
(  ) Não ( vá para a pergunta 51) 

49. Em qual (is) período(s) do dia você utiliza a rua para 
atividades de lazer? 

(  ) Manhã 
(  ) Tarde  
(  ) Noite 

50. Em que dia(s) da semana você utiliza a rua para 
atividades de lazer? 

(  ) Segunda a sexta-feira 
(  ) Finais de semana e feriados 

51. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que levam você 
a utilizar ou não a rua em frente ao seu edifício para 
atividades de lazer:  

(  ) A rua é iluminada 
(  ) A rua não é iluminada 
(  ) A rua é ampla 
(  ) A rua é estreita 
(  ) A rua é segura 
(  ) A rua é insegura 
(  ) Muitas pessoas usam a rua 
(  ) Poucas pessoas usam a rua 
(  ) Outros, exemplifique:_____________________________ 
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SEGURANÇA DO ESPAÇO URBANO 

52. Em relação à segurança quanto à ocorrência de 
crimes nas proximidades do seu edifício você se 
sente: 

(  ) Muito seguro 
(  ) Seguro 
(  ) Nem seguro/ nem inseguro 
(  ) Inseguro 
(  ) Muito Inseguro 

53. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior sobre a 
segurança: 

(  ) Existência de grades no edifício 
(  ) Inexistência de grades no edifício 
(  ) Existência de muros no edifício 
(  ) Inexistência de muros no edifício 
(  ) Existência de árvores na rua 
(  ) Existência de iluminação na rua 
(  ) Falta de iluminação na rua 
(  ) Existência de portas e janelas de edificações voltadas 
para a rua 
(  ) Inexistência de portas e janelas de edificações voltadas 
para a rua 
(  ) Existem pessoas circulando pelas ruas 
(  ) Não existem pessoas circulando pelas ruas 
(  ) Possibilidade de ser socorrido 
(  ) Impossibilidade de ser socorrido 
(  ) Ausência de local para fugir 
(  ) Outro(s), exemplifique:_________________________ 

REFERENCIAL URBANO 

54. Você considera o seu edifício como um ponto de 
referência na região?  

(  ) Sim 
(  ) Não 

 

55. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que 
explique(m) sua resposta anterior:  

(  ) O edifício é alto em relação aos outros edifícios da rua. 
(  ) O edifício é da mesma altura dos outros edifícios da rua. 
(  ) O edifício é baixo em relação aos outros edifícios da rua. 
(  ) O edifício é da mesma largura dos outros edifícios da 
rua. 
(  ) O edifício é largo em relação aos outros edifícios da rua. 
(  ) O edifício é estreito em relação aos outros edifícios da 
rua. 
(  ) As cores e formas do edifício são diferentes das de 
outros edifícios da rua  
(  ) As cores e formas do edifício são semelhantes das de 
outros edifícios da rua  
(  ) Outro(s), 
exemplifique:____________________________________ 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

56. Renda familiar estimada (Segundo o IBGE):  

(Considerando que o valor do salário mínimo atual é de R$ 
724,00). 

(  ) Até 5 salários mínimos ( Até R$ 3620,00) 
(  ) Acima de 5 até 15 salários mínimos (Acima de R$ 
3620,00 até R$ 10860,00) 
(  ) Acima de 15 salários mínimos (Acima de R$ 10860,00) 

57. Gênero do respondente: 

(  ) Feminino 
(  ) Masculino 

58. Faixa etária do respondente (Segundo o IBGE): 

(  ) 19 a 29 anos 
(  ) 30 a 59 anos 
(  ) 60 ou mais 

Muito Obrigada pela sua colaboração! Ela é de grande 
importância para o desenvolvimento deste trabalho! 
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ANEXO F 

ENDEREÇO DOS EDIFÍCIOS DAS AMOSTRAS DA INVESTIGAÇÃO 
1. Endereço das amostras de edifícios altos residenciais 

Amostra Nome do condomínio Endereço 
 

 

 

 
Edifícios 

altos 
residenciais 

de 10 
pavimentos 

 
 
 

Edifício R10A Residencial Parque Iguatemi Avenida Nilo Peçanha, 2863. 
Edifício R10B Residencial San Vicente Rua Doutor Barbosa Gonçalves, 777. 
Edifício R10C Villagio Di Firenze Rua Estácio de Sá, 898/ Professor Ulisses Cabral,1300. 
Edifício R10D Fontana Di Napoli Avenida General Barreto Viana, 1065. 
Edifício R10E Regência Rua Duque de Caxias, 847. 
Edifício R10F Village Avenida Desembargador André da Rocha, 80. 
Edifício R10G Anaya Avenida João Pessoa, 397. 
Edifício R10H Solar da Olaria General Lima e Silva, 707. 
Edifício R10I Solar Verona Rua Jose Honorato dos Santos, 100. 
Edifício R10J Park Oliveira Rua Catumbi, 101. 
Edifício R10L Vila La Angustura Rua Doutor Pereira Neto, 416. 
Edifício R10M Puerto de Alcalá Rua Santa Cecília, 2321. 
Edifício R10N Jardins de Évora Rua Silva Jardim, 591. 
Edifício R10O Geneve Rua Anita Garibaldi, 1999. 
Edifício R10P Domus Trinite Eça de Queirós, 490. 
Edifício R10Q Vila Trastevere Avenida Osvaldo Pereira Freitas, 175. 

 
 
 
 

 
Edifícios 

altos 
residenciais 

de 14 
pavimentos 

Edifício R14A Solar Mediterrâneo Rua Jari, 619. 
Edifício R14B Autentique Living Resort Rua Jari, 671. 
Edifício R14C Solar Toulouse Rua Roque Calage, 834. 
Edifício R14D Greenview Rua Roque Calage, 870. 
Edifício R14E Ópera Square Rua Roque Calage, 900. 
Edifício R14F Stella Maria Rua José do Patrocínio, 111. 
Edifício R14G Francisco Lambert Rua General Lima e Silva 130. 
Edifício R14H Mattos Vanique Avenida João Pessoa, 1784. 
Edifício R14I Jane Avenida Osvaldo Aranha, 522. 
Edifício R14J Usmar B Rua Barros Cassal, 475. 
Edifício R14L Montlambert Rua Barão de Santo Ângelo, 33. 
Edifício R14M Confraria 242 Rua Paulino Teixeira, 242. 
Edifício R14N Celebrity Avenida Neusa Goulart Brizola, 500. 
Edifício R14O Alpha Campus Rua Professor Cristiano Fischer, 2138. 
Edifício R14P Rovena Avenida Nilo Peçanha, 550. 
Edifício R14Q Cennario Lindoia Rua Luiz Siegmann, 160. 
Edifício R14R Punto Riserva Lindoia Rua Mauro Guedes de Oliveira, 131. 
Edifício R14S Fit Jardins Rua Monsenhor Antonio Guilherme Grings, 51. 

Edifícios 
altos 

residenciais 
de 18 

pavimentos 

Edifício R18A Morada do Norte Av. Dom Claudio José Gonçalves Ponce de Leon, 165. 
Edifício R18B Gran Vita Clube Residencial Avenida Benno Mentz, 100. 
Edifício R18C Terra Nova Vista Alegre Av. Dom Claudio José Gonçalves Ponce de Leon, 140. 
Edifício R18D Terra Nova Nature Avenida Bento Gonçalves, 1515. 
Edifício R18E Esplanada Avenida Independência, 1206. 
Edifício R18F La Tour Rua Almirante Gonçalves, 250. 

 

2. Endereço das amostras de edifícios altos comerciais 
Amostra Nome do Edifício Endereço 

Edifícios altos 
comerciais de 10 

pavimentos 

Edifício C10A Van Eunick Center Rua Marques do Pombal, 1710. 
Edifício C10B Sir Winston Avenida Dom Pedro II, 1351. 
Edifício C10C Antares Center Avenida Carlos Gomes, 141. 
Edifício C10D Conjunto Profissional Santos Dummond Avenida Taquara, 386. 

 
 

 
Edifícios altos 

comerciais de 14 
pavimentos  

Edifício C14A Martin Fierro Avenida Carlos Gomes, 651. 
Edifício C14B Centro Comercial Érico Veríssimo Avenida Carlos Gomes, 1340. 
Edifício C14C Prefeitura Municipal de Porto Alegre Rua Siqueira Campos, 1300. 
Edifício C14D Secretaria da Fazenda de Porto Alegre Rua Uruguai, 277. 
Edifício C14A Vera Cruz Avenida Borges de Medeiros, 453. 
Edifício C14B Condomínio Business Center Avenida Praia de Belas, 2124. 
Edifício C14C Centro Empresarial Mostardeiro Rua Mostardeiro, 322. 
Edifício C14D Centro Profissional Augusto Meyer Avenida Augusto Meyer, 163. 

 
Edifícios altos 

comerciais de 18 
pavimentos 

Edifício C18A Studio Office 777 Avenida Carlos Gomes, 777. 
Edifício C18B Urban Concept Avenida Carlos Gomes, 1492. 
Edifício C18C Centro Administrativo Fernando Ferrari Avenida Borges de Medeiros, 1501. 
Edifício C18D DAER Avenida Borges de Medeiros, 1555. 
Edifício C18E Iguatemi Corporate Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2825. 
Edifício C18F FK Convenience Offices Rua Antônio Carlos Berta, 475. 
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ANEXO G 
QUESTIONÁRIO APLICADO A PESSOAS QUE MORAM EM EDIFÍCIOS ALTOS 

RESIDENCIAIS COM SÍNTESE DE FREQUENCIAS 
DADOS GERAIS  
1. Nome e endereço do edifício: Anexo F 
2. Tempo de moradia no atual 

apartamento: 
1 a 5 anos Acima de 5 a 15 anos Mais de 15 anos 
71(53,4%) 48(36,1%) 14(10,5%) 

 

3. Você mora 
em: 

Condomínio com um edifício (vá p/ pergunta 5) Condomínio com mais de um edifício 
46 (34,6%)  87(65,4%) 

 

4. Quantos edifícios tem o 
condomínio? 

Duas Três Quatro Cinco Seis Total 
39(44,8%) 2(2,3%) 18(20,7%) 14(16,1%) 14(16,1%) 87(100%) 

 

6. Quantos pavimentos (pav.) 
têm o seu edifício? 

10 pav. 21(15,8%) 13 pav. 6(4,5%) 16 pav. 1(0,8%) 
11 pav. 12(9%) 14 pav. 22(16,5%) 17 pav. 5(3,8%) 
12 pav. 18(13,5%) 15 pav. 14(10,5%) 18 pav. 34(25,6%) 

 

7. Quantos apartamentos têm o seu edifício? Tabela  3.1 
 

8. Quantos apartamentos têm 
no pavimento em que você 
mora (incluindo o seu)? 

1  apartamento 4(3%) 6 apartamentos 27(20,3%) 
2 apartamentos 8(6%) 8 apartamentos 10(7,5%) 
3 apartamentos 1(0,8%) 10 apartamentos 2(1,5%) 
4 apartamentos 59(44,4%) 12 apartamentos 22(16,5%) 

 

9. Quantos dormitórios (incluindo o de 
empregada) têm o seu apartamento? 

Um Dois Três Quatro Cinco 
2(1,5%) 30(22,5%) 83(62,4%) 13(9,8%) 5(3,8%) 

 

DECISÃO DE IR MORAR EM EDIFÍCIOS ALTOS  
 

10. Cite o(s) principal (is) motivo(s) que o levaram a morar nesse edifício: 
Próximo de comércios e serviços 85(63,9%) 

Boa aparência da área onde o edifício se insere 84(63,2%) 
Boa aparência do edifício 80(60,2%) 

Valor do imóvel condizente com suas possibilidades de pagamento 76(57,1%) 
 Próximo de áreas de lazer  64(48,1%) 

Segurança quanto a crimes no interior do edifício 57(42,9%) 
Visuais das janelas do apartamento para o exterior do edifício 38(28,6%) 

Próximo de transporte público 36(27,1%) 
Privacidade visual na sala do seu apartamento em relação ao exterior do edifício 31(23,3%) 

Privacidade visual nos dormitórios do seu apartamento em relação ao exterior do edifício 30(22,6%) 
Privacidade acústica no seu apartamento em relação ao exterior do edifício 23(17,3%) 

Próximo do trabalho 23(17,3%) 
Próximo do centro da cidade 21(15,8%) 

Status social 5(3,8%) 
Convívio com os vizinhos do edifício 2(1,5%) 

 

11. Mora em qual pavimento? Tabela 4.2 
 

12. Houve algum critério para a escolha do pavimento em que mora? Sim 60 (45,1%)  Não 73(54,9%) 
 
 
 
 
 
 
 

13. Qual(is) 
critério(s)? 
73(100) 

Visuais da(s) janela(s) de sua sala para o exterior  32(24,1%) 
Visuais da(s) janela(s) de seu dormitório para o exterior  32(24,1%) 

Privacidade visual no(s) dormitório(s) do seu apartamento em relação ao exterior 28(21,1%) 
Iluminação natural do apartamento 27(20,3%) 

Privacidade visual na sala do seu apartamento em relação ao exterior  26(19,5%) 
Ventilação do apartamento 26(19,5%) 

Privacidade acústica no seu apartamento em relação ao exterior  25(18,8%) 
Conforto térmico do apartamento no verão 19(14,3%) 

Segurança quanto a crimes no interior do edifício 5(3,8%) 
Menor deslocamento até o apartamento 5(3,8%) 

Não depender do uso de elevadores 5(3,8%) 
Proximidade com o solo e com o ambiente natural 3(2,3%) 

Desconforto com a altura 2(1,5%) 
Distante do solo e do ambiente natural 1(0,8%) 

Próximo de áreas com vegetação   1(0,8%) 
Distante de áreas com vegetação 0(0%) 

 

AVALIAÇÃO DOS EDIFÍCIOS ALTOS 
 

14. Para você, morar neste edifício é: 
Muito satisfatório Satisfatório Nem satisfatório nem insatisfatório Insatisfatório Muito insatisfatório 

36(27,1%) 91(68,4%) 6(4,5%) 0(0%) 0(0%) 
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15. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 
Boa aparência do edifício 80(60,2%) Próximo de transporte público 40(30,1%) 

Boa aparência da área  
onde o edifício se insere 

79 
(59,4%) 

Privacidade visual nos dormitórios em 
relação ao exterior  

40 
(30,1%) 

Próximo de comércios e serviços 78(58,6%) Próximo do trabalho 29(21,8%) 

Segurança quanto a crimes no interior do edifício  
56 

(42,1%) 
Privacidade acústica no seu 

apartamento em relação ao exterior  
24 

(18%) 
Próximo de áreas de lazer 54(40,6%) Próximo do centro da cidade 21(15,8%) 

Valor do imóvel condizente  52(39,1%) Status social 13(9,8%) 
Visuais satisfatórias das janelas do apartamento 

para o exterior  
49 

(36,8%) 
Visuais insatisfatórias das janelas do 

apartamento para o exterior  
12 

(9%) 
Privacidade visual na sala em relação ao exterior  42(31,6%) Convívio com os vizinhos  11(8,3%) 

 

16. O pavimento em que você mora é: 
Muito satisfatório Satisfatório Nem satisfatório nem insatisfatório Insatisfatório Muito insatisfatório 

45(33,8%) 72(54,1%) 14(10,5%) 2(1,5%) 0(0%) 
 

17. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 
Visuais satisfatórias da(s) janela(s) de sua 

sala para o exterior  
87 

(65,4%) 
Próximo de áreas com vegetação 24 

(18%) 
Visuais satisfatória(s) da(s) janela(s) do(s) 

dormitório(s) para o exterior  
71 

(53,4%)   Segurança quanto a crimes  
21 

(15,8%) 

Iluminação natural do apartamento 
67 

(50,4%) 
Visuais insatisfatórias da(s) janela(s) de 

sua sala para o exterior  
18 

(13,5%) 
Privacidade visual na sala em relação ao 

exterior do edifício 
63 

(47,4%) 
Proximidade com o solo e com o 

ambiente natural 
8 

(6%) 
Privacidade visual nos dormitórios em 

relação ao exterior  
63 

(47,4%) 
Visuais insatisfatória da(s) janela(s) de 

seu dormitório para o exterior  
7 

(5,3%) 
Ventilação do apartamento 62(46,6%) Distante do solo e do ambiente natural 7(5,3%) 

Conforto térmico do apartamento 50(37,6%) Desconforto com a altura 6(4,5%) 
Privacidade acústica em relação ao exterior  42(31,6%) Depender do uso de elevadores 5(3,8%) 

Não depender do uso de elevadores 30(22,6%) Maior deslocamento até o apartamento 3(2,3%) 
Menor deslocamento até o apartamento 27(20,3%) Distante de áreas com vegetação 0(0%) 

18. Gostaria de morar em outro pavimento ? Sim 36(27,1%) Não 97(72,9%) 
 

19. Qual? 36(100%) 

1º pavimento 1(2,8%) 12º pavimento 1(2,8%) 
5º pavimento 1(2,8%) 15º pavimento 4(11,1%) 
7º pavimento 1(2,8%) 17º pavimento 1(2,8%) 
8º pavimento 5(13,8%) 18º pavimento 7(19,4%) 
9º pavimento 1(2,8%) Andar mais alto 2(5,6%) 
10º pavimento 7(19,4%) Andar mais baixo 2(5,6%) 
11º pavimento 1(2,8%) Cobertura 2(5,6%)   

20. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 
Visuais satisfatórias da(s) janela(s) de sua 

sala para o exterior do edifício 
26 

(72,2%) Conforto térmico do apartamento 
4 

(11,1%) 
Visuais satisfatória da(s) janela(s) de seu 

dormitório para o exterior do edifício 
26 

(72,2%) 
Segurança quanto a crimes no interior do 

edifício 
3 

(8,3%) 
Privacidade visual nos dormitórios do seu 

apartamento em relação ao exterior 
21 

(58,3%) Menor deslocamento até o apartamento 
3 

(8,3%) 
Privacidade acústica no seu apartamento em 

relação ao exterior 
20 

(55,6%) Distante do solo e do ambiente natural 
3 

(8,3%) 
Privacidade visual na sala do seu apartamento 

em relação ao exterior 
18 

(50%) Próximo de áreas com vegetação 
2 

(5,6%) 
Ventilação do apartamento 9(25%) Desconforto com a altura 1(2,8%) 

Iluminação natural do apartamento 6(16,7%) Distante de áreas com vegetação 0(0%) 

Não depender do uso de elevadores 
4 

(11,1%) 
Proximidade com o solo e com o ambiente 

natural 
0 

(0%) 
 

21. Número de integrantes e 
relação familiar 

Um casal 43(32,3%) Pessoas sem relação familiar 9(6,8%) 
Um casal e um filho 32(24,1%) Um casal e três filhos 5(3,7%) 

Uma pessoa 21(15,8%) Mãe e um filho 4(3%) 
Um casal e dois filhos 16(12%) Um casal mais uma pessoa 3(2,2%) 

 

22. Número de integrantes e 
faixa etária 

0 a 4 anos 16(12%) 12 a 18 anos 10(7,5%) 30 a 59 anos 86(64,7%) 
5 a 11 anos 17(12,8%) 19 a 29 anos 42(31,6%) 60 ou mais 45(33,8%) 

 

23. Em geral, as outras pessoas em seu apartamento acham o andar em que moram: 
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Muito satisfatório Satisfatório Nem satisfatório nem insatisfatório Insatisfatório Muito insatisfatório 
39(29,3%) 72(54,1%) 15(11,3%) 7(5,3%) 0(0%) 

 

24. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 
Visuais satisfatórias da(s) janela(s) de sua sala 

para o exterior  
75 

(56,4%) Menor deslocamento até o apartamento 
21 

(15,8%) 
Visuais satisfatória da(s) janela(s) de seu 

dormitório para o exterior  
69 

(51,9%) Desconforto com a altura 
11 

(8,3%) 
Privacidade visual no(s) dormitório(s) em relação 

ao exterior 
58 

(43,6%) Próximo de áreas com vegetação   
11 

(8,3%) 
Privacidade visual na sala em relação ao exterior  56(42,1%) Depender do uso de elevadores 6(4,5%) 

Iluminação natural do apartamento 
54 

(40,6%) 
Visuais insatisfatórias da(s) janela(s) da 

sala para o exterior  
6 

(4,5%) 

Ventilação do apartamento 
52 

(39,1%) 
Proximidade com o solo e com o 

ambiente natural 
4 

(3%) 
Privacidade acústica em relação ao exterior 47(35,3%) Maior deslocamento até o apartamento 3(2,3%) 

Conforto térmico do apartamento 42(31,6%) Distante do solo e do ambiente natural 3(2,3%) 

Não depender do uso de elevadores 
25 

(18,8%) 
Visuais insatisfatória da(s) janela(s) de 

seu dormitório para o exterior 
2 

(1,5%) 
Segurança quanto a crimes 23(17,3%) Distante de áreas com vegetação 0(0%) 

ACESSIBILIDADE, LEGIBILIDADE E ORIENTAÇÃO ESPACIAL 
 

25. Para os visitantes se locomoverem da entrada do seu condomínio até o seu edifício é: 88(100%) 
Muito fácil Fácil Nem fácil nem difícil Difícil Muito difícil 
18(13,5%) 44(33,1%) 15(11,3%) 11(8,3%) 0(0%) 

 

26. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 88(100%) 
O condomínio é pequeno 35(26,3%) Conhece bem a área 6(4,5%) 

Existência de pontos de referência (edifícios, 
estacionamento, playground, etc.) 

34 
(25,6%) Existência de placas de sinalização 

5 
(3,8%) 

A disposição dos blocos de edifícios facilita a 
orientação 

34 
(25,6%) 

A altura dos edifícios não impede a 
visualização de pontos de referência 

3 
(2,3%) 

Semelhanças entre os edifícios 23(17,3%) Não conhece bem a área 2(1,5%) 

O condomínio é extenso 
11 

(8,3%) 
Falta de pontos de referência (edifícios, 

playground, etc.) 
2 

(1,5%) 
Falta de placas de sinalização 8(6%) Diferenças entre os edifícios 1(0,8%) 

A disposição dos blocos de edifícios dificulta a 
orientação 

8 
(6%) 

A altura dos edifícios impede a 
visualização de pontos de referência 

0 
(0%) 

 

DESLOCAMENTO VERTICAL 
 

27. Quantos elevadores têm no seu 
edifício? 

Um elevador Dois elevadores Três elevadores Quatro elevadores 
1(0,8%) 92(69,2%) 11(8,3%) 29(21,8%) 

 

28. Você acha o deslocamento da entrada de seu edifício até o seu apartamento: 
Muito satisfatório Satisfatório Nem satisfatório nem  insatisfatório Insatisfatório Muito insatisfatório 

30(22,6%) 74(55,6%) 12(9%) 11(8,3%) 6(4,5%) 
 

 
 
 

29. Indique a (s) 
principal (is) 
razão (ões) que 
explique(m) sua 
resposta 
anterior: 
 

Número suficiente de elevadores 102(76,7%) 
Pouco tempo de espera pelo elevador 56(42,1%) 

Facilidade de deslocamento pela escada em caso de não funcionamento do elevador 41(30,8%) 
Pouco tempo de deslocamento pelo elevador 28(21,1%) 

Tempo elevado de espera pelo elevador 22(16,5%) 
Dificuldade de deslocamento pela escada em caso de não funcionamento do elevador 21(15,8%) 

Facilidade de deslocamento em casos de emergência 15(11,3%) 
Dificuldade de deslocamento em casos de emergência 10(7,5%) 

Falta de luz frequente 9(6,8%) 
Tempo elevado de deslocamento do elevador 8(6%) 

Problemas frequentes de manutenção 6(4,5%) 
Número insuficiente de elevadores 4(3%) 

Medo de usar o elevador 0(0%) 
 

DENSIDADE POPULACIONAL 
 

30. Você acha que a quantidade de pessoas que mora no seu edifício é: 
Muito adequada Adequada Nem adequada nem inadequada Inadequada Muito inadequada 

12(9%) 88(66,2%) 22(16,5%) 10(7,5%) 1(0,8%) 
 

 
 
31. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 
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Infraestrutura adequada ao número de 
moradores do edifício (água, esgoto...) 

78 
(58,6%) Maior interação social com os vizinhos 

11 
(8,3%) 

Poucos moradores no edifício 
50 

(37,6%) 
Sobrecarga da infraestrutura do edifício 

(água, esgoto, energia elétrica...) 
11 

(8,3%) 
Muitos moradores no edifício 24(18%) Menor interação social com os vizinhos 6(4,5%) 

 

INTERAÇÃO SOCIAL 
 

32. Você conhece seus vizinhos? Sim 107(80,5%) Não 26(19,5%) 
 

33. Seu relacionamento com eles é: 
107(100%) 

Muito bom Bom Nem bom nem ruim Ruim Muito ruim 
18(16,8%) 43(40,2%) 46(43%) 0(0%) 0(0%) 

 

34. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 
O estilo de vida similar entre os residentes 68(51,1%) A segurança interna do condomínio 9(6,8%) 
A similaridade socioeconômica entre os 

residentes 
39 

(29,3%) A necessidade de maior privacidade 
6 

(4,5%) 
O tipo de moradia dificulta as relações com 

vizinhos 
36 

(27,1%) 
O apartamento é distante dos espaços de uso 

coletivo (piscina, salão de festas, etc.) 
5 

(3,8%) 
A boa qualidade dos espaços coletivos 

(piscina, salão de festas, etc.) 
21 

(15,8%) 
O apartamento é próximo dos espaços de uso 

coletivo (piscina, salão de festas, etc.) 
3 

(2,3%) 
As regras de comportamento e uso do 

condomínio 
17 

(12,8%) 
A má qualidade dos espaços coletivos 

(piscina, salão de festas, etc.) 
1 

(0,8%) 
O tipo de moradia facilita as relações com 

vizinhos 
10 

(7,5%) A falta de segurança interna do condomínio 
0 

(0%) 
 

35. Cite o(s) espaço(s) de uso coletivo existente(s) no edifício: 
Salão de festas 123(92,5%) Sala de ginástica 89(66,9%) 

Playground 98(73,7%) Quadras de esporte 63(47,4%) 
Piscina 90(67,7%) Não existem espaços de uso coletivo no edifício 11(8,3%) 

 

36. Onde se localiza(m) esse(s) 
espaço(s)? 122(100%) 

Térreo do edifício Cobertura 
114(93,4%) 8(6,6%) 

 

36. Você acha que os espaços coletivos de seu edifício são: 122(100%) 
Muito bom Bom Nem bom nem ruim Ruim Muito ruim 
28(23%) 75(61,5%) 15(12,3%) 3(2,5%) 1(0,8%) 

 

37. Você utiliza esses espaços? 
122(100%) 

Sim Não 
86(70,5%) 36(29,5%) 

 

38. As crianças de sua família 
utilizam esse espaço? 

Não tem crianças Sim Não 
77(63,1%) 37(30,3%) 8(6,6%) 

 

39. Indique a(s) principal (is) razão (ões) da utilização ou não dos espaços coletivos por você e sua família: 
A manutenção dos espaços coletivos é satisfatória 73 

(59,8%) Os espaços coletivos são pequenos 
7 

(5,7%) 

Os espaços coletivos são seguros 
46 

(37,7%) 
O apartamento é distante dos espaços 

de uso coletivo 
5 

(4,1%) 

Os espaços coletivos são grandes 
28 

(23%) 
A manutenção dos espaços coletivos 

não é satisfatória 
4 

(3,3%) 
As regras existentes de comportamento e uso do 

condomínio 
25 

(20,5%) Os espaços coletivos são inseguros 
1 

(0,8%) 

Bom relacionamento entre os vizinhos 
25 

(20,5%) 
A inexistência de regras de 

comportamento e uso do condomínio 
0 

(0%) 
O apartamento é próximo dos espaços de uso 

coletivo 
9 

(7,4%) Mau relacionamento entre os vizinhos 
0 

(0%) 
 

40. Existem áreas de lazer (praças e parques) nas proximidades do edifício? Sim 124(93,2%) Não 9(6,8%) 
 

41. Você utiliza essas áreas de lazer? 124(100%) Sim 70(56,5%) Não 54(43,5%) 
42. As crianças de sua família utilizam essas áreas de lazer?  47(100%) Sim 26(55,3%) Não 21(44,7%) 
SEGURANÇA INTERNA 

 

43. Em relação à segurança contra crimes no interior do edifício, você se sente: 
Muito seguro Seguro Nem seguro nem inseguro Inseguro Muito inseguro 

16(12%) 85(63,9%) 26(19,5%) 5(3,8%) 1(0,8%) 
 

44. Indique a (s) principal (is) razão 
(ões) que explique(m) sua resposta 
anterior:  

 
 
 

Existência de serviço de portaria ou segurança 24h privado 121(91%) 
Acesso restrito e controlado 78(58,6%) 

Presença de câmeras e circuitos de TV internos 54(40,6%) 
Facilidade em identificar quem é ou não morador 29(21,8%) 

Dificuldade em identificar quem é ou não morador 26(19,5%) 
Menor possibilidade de encontro com desconhecidos 9(6,8%) 
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44. Indique a (s) principal (is) razão 
(ões) que explique(m) sua resposta 
anterior: 

Maior possibilidade de encontro com desconhecidos 8(6%) 
Ausência de câmeras e circuitos de TV internos 3(2,3%) 

Inexistência de serviço de portaria ou segurança 24h privado 1(0,8%)   

45. Já ocorreu algum tipo de crime no interior do edifício ou na área condominial 
(playground, piscina, estacionamento, etc.)?  

Sim Não 
29(21,8%) 104(78,2%) 

 

 
 
 

46. De que tipo (s)? 29(100%) 

Vandalismo 16(55,2%) 
Furto em veículo 9(31%) 

Furto em residência (sem a presença de pessoas) 5(17,2%) 
Furto à pessoa (sem que a pessoa perceba)   5(17,2%) 

Roubo à pessoa (quando a pessoa é coagida) 4(13,8%) 
Roubo em residência (com a presença de pessoas) 4(13,8%) 

Agressão física 3(10,3%) 
 

PRIVACIDADE VISUAL 
 

47. Você acha que a privacidade visual na sala de seu apartamento em relação ao exterior do edifício é: 
Muito boa Boa Nem boa nem ruim Ruim Muito ruim 
30(22,6%) 76(57,1%) 9(6,8%) 14(10,5%) 4(3%) 

 

48. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 
A janela da sala fica distante de outros 

edifícios 
104 

(78,2%) 
O apartamento fica próximo dos espaços de uso 

coletivo do edifício  
12 

(9%) 
O apartamento fica distante dos espaços de 

uso coletivo do edifício  
41 

(30,8%) 
A existência de muros, paredes cegas ou outras 

barreiras visuais 
7 

(5,3%) 
Proximidade da janela da sala a outros 

edifícios 
26 

(19,5%) O apartamento fica localizado no térreo 
2 

(1,5%) 
 

49. A privacidade visual no(s) dormitório(s) de seu apartamento em relação ao exterior do edifício é: 
Muito boa Boa Nem boa nem ruim Ruim Muito ruim 
23(17,3%) 77(57,9%) 6(4,5%) 23(17,3%) 4(3%) 

 

50. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 
As janelas dos dormitórios ficam distante 

de outros edifícios 
97 

(72,9%) 
O apartamento fica próximo dos espaços de uso 

coletivo do edifício  
8 

(6%) 
Proximidade das janelas dos dormitórios 

a outros edifícios 
30 

(22,6%) O apartamento fica localizado no térreo 
5 

(3,8%) 
O apartamento fica distante dos espaços 

de uso coletivo do edifício  
36 

(27,1%) 
A existência de muros, paredes cegas ou outras 

barreiras visuais 
4 

(3%) 
 

PRIVACIDADE ACÚSTICA 
 

51. Você acha que a privacidade acústica no seu apartamento em relação ao exterior do edifício é:  
Muito boa Boa Nem boa nem ruim Ruim Muito ruim 
14(10,5%) 62(46,6%) 34(25,6%) 17(12,8%) 6(4,5%) 

52. Indique o(s) aspecto(s) que melhor explica (m) a sua resposta anterior: 

As janelas do seu apartamento ficam distante de outros edifícios 82(61,7%) 
O apartamento fica distante dos espaços de uso coletivo do edifício (playground, piscina, etc.) 45(33,8%) 
O apartamento fica próximo dos espaços de uso coletivo do edifício (playground, piscina, etc.) 32(24,1%) 

Proximidade das janelas do seu apartamento a outros edifícios 9(6,8%) 
 

CONFORTO TÉRMICO 
 

53. Como você se sente em relação ao conforto térmico em seu apartamento durante o verão? 
Muito confortável Confortável Nem confortável nem desconfortável Desconfortável Muito desconfortável 

15(11,3%) 96(72,2%) 8(6%) 11(8,3%) 3(2,3%) 
 

54. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 
Orientação solar adequada do apartamento 85(63,9%) 

Distância de outros edifícios possibilita a ventilação no interior do seu apartamento, minimizando o calor 56(42,1%) 
Presença de áreas com vegetação no exterior do edifício minimizam o calor no interior do apartamento 40(30,1%) 

Orientação solar inadequada do apartamento 14(10,5%) 
Proximidade de outros edifícios causa sombreamento no interior do seu apartamento, minimizando o calor 7(5,3%) 

O edifício não possui sistema de proteção solar 5(3,8%) 
Falta de áreas com vegetação no exterior do edifício minimizam o calor no interior do apartamento 4(3%) 

Proximidade de outros edifícios aumenta os níveis de calor no interior do seu apartamento 1(0,8%) 
O edifício possui sistema de proteção solar 0(0%) 

 

55. Marque o(s) equipamento(s) que você utiliza para melhorar o conforto térmico no interior do apartamento 
durante o verão: 

Não utiliza nenhum equipamento Ventilador Ar condicionado 
4(3%) 53(39,8%) 121(91%) 
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56. Como você se sente em relação ao conforto térmico em seu apartamento durante o inverno? 
Muito confortável Confortável Nem confortável nem desconfortável Desconfortável Muito desconfortável 

19(14,3%) 96(72,2%) 9(6,8%) 8(6%) 1(0,8%) 
 

57. Indique o(s) aspecto(s) que melhor explica (m) a sua resposta anterior: 

Orientação solar adequada do apartamento 104(78,2%) 
Distância de outros edifícios aumenta a irradiação solar no apartamento, minimizando o frio 36(27,1%) 

Orientação solar inadequada do apartamento 11(8,3%) 
Proximidade de outros edifícios causa sombreamento no interior do seu apartamento, aumentando o frio 7(5,3%) 

Proximidade de outros edifícios aumenta os níveis de calor no interior do seu apartamento 2(1,5%) 
 

58. Marque o(s) equipamento(s) que você utiliza para melhorar o conforto térmico em seu apartamento durante o 
inverno: 

Ar condicionado 85(63,9%) 
Aquecedores ou radiadores móveis 49(36,8%) 
Não utiliza nenhum equipamento 17(12,8%) 

Lareira 4(3%) 
Calefação através de radiadores fixos junto à paredes 1(0,8%) 

 

VENTILAÇÃO 
 

59. Você acha que a ventilação no interior do apartamento é: 
Muito satisfatória Satisfatória Nem satisfatória nem insatisfatória Insatisfatória Muito insatisfatória 

39(29,3%) 79(59,4%) 4(3%) 8(6%) 3(2,3%) 
 

60. Indique a (s) principal 
(is) razão (ões) que 
explique(m) resposta 
anterior:  

O impacto dos ventos não dificultam ou impedem a abertura das janelas 94(70,7%) 
O impacto dos ventos dificultam ou impedem a abertura das janelas 21(15,8%) 

Não é necessário o uso de sistemas de climatização artificial 19(14,3%) 
É necessário o uso de sistemas de climatização artificial 11(8,3%) 

 

ILUMINAÇÃO NATURAL 
 

61. Você acha que a iluminação natural no interior do apartamento é: 
Muito satisfatória Satisfatória Nem satisfatória nem insatisfatória Insatisfatória Muito insatisfatória 

44(33,1%) 76(57,1%) 2(1,5%) 9(6,8%) 2(1,5%) 
 

62. Indique a (s) 
principal (is) razão 
(ões) que explique(m) 
resposta anterior: 

Distância de outros edifícios não impede a iluminação natural do apartamento 110(82,9%) 
Não há necessidade de acender luzes durante o dia no apartamento   43(32,3%) 

Proximidade de outros edifícios impede a iluminação natural do apartamento 12(9%) 
Necessidade de acender luzes durante o dia no apartamento 9(6,8%) 

 

EXPERIÊNCIA PASSADA COM OUTRA MORADIA 
 

63. Tipo de moradia onde vivia 
anteriormente: 

Apartamento em 1 único edifício no condomínio 57(42,9%) 
Casa 51(38,3%) 

Apartamento em condomínio com mais de 1 edifício 17(12,8%) 
Casa em condomínio 6(4,5%) 

Sempre morou no mesmo lugar 2(1,5%) 
 

64. Você acha que este apartamento 
 em relação à moradia anterior é: 

Muito melhor Melhor Nem melhor nem pior Pior Muito pior 

26(19,8%) 66(50,4%) 30(22,9%) 5(3,8%) 4(3,1%) 
 

65. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 

Esta moradia é mais segura quanto a crimes 
79 

(60,3%) 
Menor privacidade acústica no apartamento 

em relação ao exterior 
7 

(5,3%) 
A existência de espaços de uso coletivo neste 

condomínio 
55 

(42%) 
Menor privacidade visual no apartamento 

em relação ao exterior  
5 

(3,8%) 
A existência de gerenciamento e administração 

privada 
30 

(22,9%) Gostaria de ter um jardim próprio 
5 

(3,8%) 

Desejo de morar em casa 
22 

(16,8%) 
Menor contato social com vizinhos de 

outros apartamentos 
4 

(3,1%) 
Maior privacidade visual no apartamento em 

relação ao exterior 
21 

(16%) 
Esta moradia é menos segura quanto a 

crimes 
2 

(1,5%) 
Maior privacidade acústica no apartamento em 

relação ao exterior 
14 

(10,7%) 
A inexistência de espaços de uso coletivo 

neste condomínio 
2 

(1,5%) 
Maior contato social com vizinhos de outros 

apartamentos 
10 

(7,6%) 
A inexistência de gerenciamento e 

administração privada 
0 

(0%) 
 

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PRIVADA 
 

66. Você acha que o gerenciamento e a administração do edifício onde mora é: 
Muito bom Bom Nem bom nem ruim Ruim Muito ruim 
10(7,6%) 70(53,4%) 39(29,8%) 10(7,6%) 2(1,5%)   
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67. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 
A limpeza dos espaços de uso comum é eficiente 81(60,9%) Custo adequado do serviço 22(16,5%) 

A manutenção dos espaços de uso comum é eficiente 
69 

(51,9%) 
Prefere participar do gerenciamento e 

da administração do edifício 
13 

(9,8%) 
Prefere não participar do gerenciamento e da 

administração do edifício 
48 

(36,1%) 
A manutenção dos espaços de uso 

comum é ineficiente 
10 

(7,5%) 
Concorda com as regras de comportamento e uso do 

condomínio 
46 

(34,6%) 
Não existem conflitos de interesse 

entre os vizinhos 
8 

(6%) 

Custo elevado do serviço 
42 

(31,6%) 
A limpeza dos espaços de uso comum 

é ineficiente 
4 

(3%) 

Existem conflitos de interesse entre os vizinhos 
35 

(26,3%) 
Não concorda com as regras de 

comportamento e uso do condomínio 
4 

(3%) 
 

RELAÇÃO ENTRE A ALTURA DO EDIFÍCIO E A LARGURA DA VIA 
 

68.Você acha o seu 
edifício: 

Muito alto Alto Nem alto nem baixo Baixo Muito baixo 
20(15%) 65(48,9%) 41(30,8%) 7(5,3%) 0(0%) 

 

69. Para você, a rua e os espaços públicos na frente do seu edifício ou do seu condomínio são: 
Muito agradáveis Agradáveis Nem agradáveis nem desagradáveis Desagradáveis Muito desagradáveis 

17(12,8%) 85(63,9%) 27(20,3%) 4(3%) 0(0%) 
 

70. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 
É fácil visualizar o seu edifício ou condomínio por 

inteiro 
102 

(76,7%) 
O seu edifício ou condomínio é muito 
próximo dos outros edifícios da rua 

27 
(20,3%) 

A largura da rua é adequada em relação a altura do 
seu edifício ou condomínio 

82 
(61,7%) 

A largura da rua é pequena em relação a 
altura do seu edifício ou condomínio 

16 
(12%) 

A distância de seu edifício ou de seu condomínio a 
outros edifícios da rua é adequada 

60 
(45,1%) 

É difícil visualizar o seu edifício ou 
condomínio por inteiro 

6 
(4,5%) 

DENSIDADE CONSTRUTIVA, CONFORTO TÉRMICO, ILUMINAÇÃO NATUAL, VENTILAÇÃO, E 
IMAGEM DO ESPAÇO URBANO 

 
 

71. Os locais abaixo simulam quarteirões (100 x 200 metros = 2 hectares) com densidades iguais (511,5 
habitantes/hectare; 1023 apartamentos de 80 m² em cada quarteirão) e blocos com diferentes alturas e diferentes 
implantações. As distâncias entre os edifícios e os recuos respeitam o Plano Diretor vigente. Assim, observe os locais 
a seguir e responda as questões abaixo. Considerando as características apresentadas, ordene os locais, do 1 ao 10, do 
mais para o menos preferido para se morar:  

 Local  
1 

Local  
2 

Local  
3 

Local 
4 

Local  
5 

Local 
6 

Local 
 7 

Local  
8 

Local  
9 

Local 
10 

1º 
lugar 

9 
(6,8%) 

62 
(46,6%) 

1 
(0,8%) 

3 
(2,3%) 

5 
(3,8%) 

8 
(6%) 

2 
(1,5%) 

5 
(3,8%) 

11 
(8,3%) 

27 
(20,3%) 

2º 
lugar 

32 
(24,1%) 

7 
(5,3%) 

8 
(6%) 

40 
(30,1%) 

9 
(6,8%) 

4 
(3%) 

15 
(11,3%) 

3 
(2,3%) 

14 
(10,5%) 

1 
(0,8%) 

3º 
lugar 

2 
(1,5%) 

7 
(5,3%) 

9 
(6,8%) 

34 
(25,6%) 

9 
(6,8%) 

39 
(29,3%) 

16 
(12%) 

7 
(5,3%) 

7 
(5,3%) 

3 
(2,3%) 

4º 
lugar 

6 
(4,5%) 

5 
(3,8%) 

32 
(24,1%) 

9 
(6,8%) 

16 
(12%) 

8 
(6%) 

9 
(6,8%) 

44 
(33,1%) 

3 
(2,3%) 

1 
(0,8%) 

5º 
lugar 

24 
(18%) 

6 
(4,5%) 

16 
(12%) 

10 
(7,5%) 

11 
(8,3%) 

31 
(23,3%) 

14 
(10,5%) 

6 
(4,5%) 

6 
(4,5%) 

9 
(6,8%) 

6º 
lugar 

14 
(10,5%) 

4 
(3%) 

31 
(23,3%) 

7 
(5,3%) 

39 
(29,3%) 

13 
(9,8%) 

3 
(2,3%) 

8 
(6%) 

7 
(5,3) 

7 
(5,3%) 

7º 
lugar 

5 
(3,8%) 

8 
(6%) 

18 
(13,5%) 

9 
(6,8%) 

29 
(21,8%) 

9 
(6,8) 

11 
(8,3%) 

39 
(29,3%) 

3 
(2,3%) 

2 
(1,5%) 

8º 
lugar 

12 
(9%) 

7 
(5,3%) 

6 
(4,5%) 

11 
(8,3%) 

13 
(9,8%) 

16 
(12%) 

53 
(39,8%) 

8 
(6) 

6 
(4,5%) 

  1 
(0,8%) 

9º 
lugar 

9 
(6,8%) 

11 
(8,3%) 

12 
(9%) 

10 
(7,5%) 

1 
(0,8%) 

5 
(3,8%) 

9 
(6,8%) 

8 
(6%) 

27 
(20,3%) 

41 
(30,8%) 

10º 
lugar 

20 
(15%) 

16 
(12%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(0,8%) 

0 
(0%) 

1 
(0,8%) 

5 
(3,8%) 

49 
(36,8%) 

41 
(30,8%) 

 

72. Indique a(s) razão(ões) que justifique(m) a escolha pelo local mais preferido: 
Distância entre os edifícios 85(63,9%) Os edifícios estão implantados no perímetro do quarteirão 26(19,5%) 

Os edifícios são baixos 66(49,6%) Não existe relação direta entre os edifícios e a rua 9(6,8%) 
Os edifícios configuram espaços 
abertos de uso dos condomínios 

55 
(41,4%) Proximidade entre os edifícios 

9 
(6,8%) 

Os edifícios são altos 47(35,3%) Os edifícios estão implantados no interior do quarteirão 8(6%) 
Existe relação direta entre os 

edifícios e a rua 
4 

5(33,8%) 
Os edifícios não configuram espaços abertos de uso dos 

condomínios 
0 

(0%) 
 



ANEXO G                                                                                                                                                                           273 
 

 

73. Indique a(s) razão(ões) que justifique(m) a escolha pelo local menos preferido:  

Proximidade entre os edifícios 
108 

(81,2%) 
Os edifícios estão implantados no interior do 

quarteirão 
13 

(9,8%) 
Os edifícios são altos 76(57,1%) Distância entre os edifícios 11(8,3%) 

Não existe relação direta entre os 
edifícios e a rua 

30 
(22,6%) 

Os edifícios estão implantados no perímetro do 
quarteirão 

6 
(4,5%) 

Os edifícios são baixos 27(20,3%) Existe relação direta entre os edifícios e a rua 2(1,5%) 
Os edifícios não configuram espaços 

abertos de uso dos condomínios 
25 

(18,8%) 
Os edifícios configuram espaços abertos de uso 

dos condomínios 
1 

(0,8) 
 

74. O que você acha da altura dos edifícios existentes no lugar onde você mora?  
Muito satisfatória Satisfatória Nem satisfatória nem insatisfatória Insatisfatória Muito insatisfatória 

28(21,1%) 74(55,6%) 16(12%) 11(8,3%) 4(3%) 
 

75. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior:  
Qualificam a imagem do bairro      77(57,9%) 

Não sobrecarregam a infraestrutura existente (p. ex., rede de esgotos, abastecimento de água) 74(55,6%) 
Não aumentam o tráfego de veículos na rua em frente ao seu edifício 51(38,3%) 

Número de vagas de estacionamento na rua em frente ao seu edifício são suficientes 50(37,6%) 
Tornam a área mais agradável para viver 35(26,3%) 

Número de vagas de estacionamento na rua em frente ao seu edifício não são suficientes 33(24,8%) 
Não causam sombreamento excessivo na rua e em outros espaços públicos em frente ao seu edifício 31(23,3%) 

Aumentam o tráfego de veículos na rua em frente ao seu edifício 29(21,8%) 
Aumentam a segurança da área quanto à ocorrência de crimes   19(14,3%) 

Sobrecarregam a infraestrutura existente (p. ex., rede de esgotos, abastecimento de água) 16(12%) 
Tornam a área menos agradável para viver                   13(9,8%) 

Aumentam o movimento de ventos na rua e em outros espaços públicos em frente ao seu edifício 12(9%) 
Causam sombreamento excessivo na rua e em outros espaços públicos em frente ao seu edifício 10(7,5%) 

Diminuem a segurança da área quanto à ocorrência de crimes    10(7,5%) 
Descaracterizam a imagem do bairro 7(5,3%) 

Foram construídos onde antes havia edificações de valor histórico 6(4,5%) 
Aumentam os níveis de calor na rua e em outros espaços públicos em frente ao seu edifício 4(3%) 

Diminuem o movimento de ventos na rua e em outros espaços públicos em frente ao seu edifício   1(0,8%) 
Diminuem os níveis de calor na rua e em outros espaços públicos em frente ao seu edifício 1(0,8%) 

 

USO DO ESPAÇO URBANO 
 

76. Você costuma utilizar a rua em frente ao seu edifício ou condomínio para 
atividades de lazer?  

Sim Não 
72(54,1%) 61(45,9%) 

 

77. Em qual (is) período(s) do dia você utiliza a rua para 
atividades de lazer?  72(100) 

Manhã Tarde Noite 
63(87,5%) 63(87,5%) 31(43,1%) 

 

78. Em que dia(s) da semana você utiliza a rua para 
atividades de lazer? 72(100) 

Segunda a sexta-feira Finais de semana e feriados 
42(58,3%) 68(94,4%) 

 

79. Indique a (s) principal (is) 
razão (ões) que levam você a 
utilizar ou não a rua em frente 
ao seu edifício ou condomínio 
para atividades de lazer: 

A rua é ampla 51(38,3%) Poucas pessoas usam a rua 21(15,8%) 
São áreas com vegetação 51(38,3%) A rua é insegura 18(13,5%) 

A rua é segura 43(32,3%) A rua é estreita 6(4,5%) 
A rua é iluminada 35(26,3%) A rua não é iluminada 2(1,5%) 

Muitas pessoas usam a rua 34(25,6%) São áreas sem vegetação 2(1,5%) 
  

SEGURANÇA DO ESPAÇO URBANO 
 

80. Em relação à segurança contra a ocorrência de crimes nas proximidades do seu edifício você se sente: 
Muito seguro Seguro Nem seguro nem inseguro Inseguro Muito inseguro 

2(1,5%) 55(41,4%) 29(21,8%) 46(34,6%) 1(0,8%) 
 

81. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior sobre a segurança: 
Existem pessoas circulando pelas ruas 63(47,4%) Possibilidade de ser socorrido 21(15,8%) 

Existência de grades no edifício 53(39,8%) Existência de muros no edifício 15(11,3%) 
Existência de portas e janelas de edificações 

voltadas para a rua 
36 

(27,1%) Inexistência de iluminação na rua 
12 

(9%) 
Não existem pessoas circulando pelas ruas 33(24,8%) Impossibilidade de ser socorrido 12(9%) 

Inexistência de portas e janelas de edificações 
voltadas para a rua 

28 
(21,1%) Ausência de local para fugir 

7 
(5,3%) 

Existência de iluminação na rua 28(21,1%) Inexistência de muros no edifício 3(2,3%) 
Existência de árvores na rua 21(15,8%) Inexistência de grades no edifício 1(0,8%) 

 

REFERENCIAL URBANO 
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82. Você considera o seu edifício ou condomínio como um ponto de referência na 
região?  

Sim Não 
59(44,4%) 74(55,6%) 

 

83. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior:  
O edifício ou condomínio é da mesma altura dos 

outros edifícios da rua 
57 

(42,9%) 
O edifício ou condomínio é largo em 

relação aos outros edifícios da rua 
13 

(9,8%) 
As cores e formas do edifício ou condomínio são 

semelhantes das de outros edifícios da rua 
51 

(38,3%) 
O edifício ou condomínio é da mesma 

largura dos outros edifícios da rua 
7 

(5,3%) 
O edifício ou condomínio é alto em relação aos 

outros edifícios da rua 
32 

(24,1%) 
O edifício ou condomínio é estreito em 

relação aos outros edifícios da rua 
0 

(0%) 
As cores e formas do edifício ou condomínio são 

diferentes das de outros edifícios da rua 
28 

(21,1%) 
O edifício ou condomínio é baixo em 

relação aos outros edifícios da rua 
0 

(0%) 
 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 

84. Renda familiar: 
Até 5 salários 

mínimos 
Acima de 5 até 15 salários 

mínimos 
Acima de 15 salários mínimos 

11(8,3%) 92(69,2%) 30(22,6%) 
 

85. Gênero do respondente: Feminino 68(51,1%) Masculino 65(48,9%) 
 

86. Faixa etária do 
respondente: 

19 a 29 anos 30 a 59 anos 60 ou mais 
23(17,3%) 77(57,9%) 33(24,8%) 
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ANEXO H 
QUESTIONÁRIO APLICADO A PESSOAS QUE TRABALHAM EM EDIFÍCIOS ALTOS 

COMERCIAIS COM SÍNTESE DE FREQUENCIAS 
DADOS GERAIS  
1. Nome e endereço do edifício: Anexo F 
2. Há quanto tempo trabalha 

neste edifício: 
1 a 5 anos Acima de 5 a 15 anos Mais de 15 anos 
67 (89,3%) 7(9,3%) 1(1,3%) 

 

3. Quantos pavimentos 
(pav.) têm o seu 
edifício? 

 10 pav. 19(25,4%) 13 pav. 7(9,3%) 16 pav. 1(1,3%) 19 pav. 1(1,3%) 
11 pav. 0(0%) 14 pav. 9(12%) 17 pav. 10(13,3%) 20 pav. 1(1,3%) 
12 pav. 6(8%) 15 pav. 7(9,3%) 18 pav. 10(13,3%) 21 pav. 2(2,6%) 

 

4. Quantos apartamentos têm o seu edifício? Tabela  3.2  
5. Quantos escritórios têm no pavimento em que você trabalha (incluindo o seu)? Tabela 3.2 
 

DECISÃO DE IR TRABALHAR EM EDIFÍCIOS ALTOS  
 

 
6. Cite o(s) principal 

(is) motivo(s) que 
o levaram a 
trabalhar neste 
edifício: 

Boa aparência do edifício 53(70,7%) 
Boa aparência da área onde o edifício se insere 50(66,7%) 

Proposta satisfatória de emprego 29(38,7%) 
Segurança quanto a crimes no interior do edifício 21(28%) 

Próximo de transporte público 20(26,7%) 
Próximo de comércios e serviços 15(20%) 

Próximo de onde mora 15(20%) 
Valor do imóvel condizente com suas possibilidades de pagamento 11(14,7%) 

Próximo do centro da cidade 10(13,3%) 
Status social 9(12%) 

Visuais das janelas do escritório para o exterior do edifício 6(8%) 
Privacidade visual no seu escritório em relação ao exterior do edifício 5(6,7%) 

Privacidade acústica no seu escritório em relação ao exterior do edifício 1(1,3%) 
Próximo de áreas de lazer 1(1,3%)   

7. Trabalha em qual pavimento? Tabela 4.2 
 

8. Houve algum critério para a escolha do pavimento em que trabalha? Sim 12(16%) Não 63(84%) 
 
 
 

 
 

9. Qual(is) critério(s)? 
12(100) 

Privacidade visual no seu escritório em relação ao exterior do edifício 9(75%) 
Privacidade acústica no seu escritório em relação ao exterior do edifício 9(75%) 

Iluminação natural do escritório 5(41,7%) 
Conforto térmico do escritório no verão   4(33,3%) 

Visuais da(s) janela(s) de seu escritório para o exterior do edifício   3(25%) 
Distante do solo e do ambiente natural 2(16,7%) 

Segurança quanto a crimes no interior do edifício 2(16,7%) 
Ventilação do escritório 2(16,7%) 

Menor deslocamento até o escritório 1(8,3%) 
Próximo de áreas com vegetação   0(0%) 
Distante de áreas com vegetação 0(0%) 

Desconforto com a altura 0(0%) 
Não depender do uso de elevadores 0(0%) 

Proximidade com o solo e com o ambiente natural 0(0%) 
  

AVALIAÇÃO DOS EDIFÍCIOS ALTOS 
 

10. Para você, trabalhar neste edifício é: 
Muito satisfatório Satisfatório Nem satisfatório nem insatisfatório Insatisfatório Muito insatisfatório 

16(21,3%) 43(57,3%) 15(20%) 1(1,3%) 0(0%) 
11. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 

Boa aparência do edifício 
39 

(52%) 
Privacidade visual no seu escritório em 

relação ao exterior do edifício 
15 

(20%) 
Boa aparência da área onde o edifício se 

insere 
35 

(46,7%) 
Visuais satisfatórias das janelas do escritório 

para o exterior do edifício 
13 

(17,3%) 

Proposta satisfatória de emprego 
32 

(42,7%) 
Privacidade acústica no seu escritório em 

relação ao exterior do edifício 
12 

(16%) 
Próximo de transporte público 22(29,3%) Status social 9(12%) 

Próximo de onde mora 21(28%) Valor do imóvel condizente  6(8%) 
Próximo de comércios e serviços 20(26,7%) Próximo de áreas de lazer 3(4%) 

Próximo do centro da cidade 
17 

(22,7%) 
Visuais insatisfatórias das janelas do 
escritório para o exterior do edifício 

1 
(1,3%) 

Segurança quanto a crimes no edifício 15(20%) Proposta insatisfatória de emprego 0(0%) 
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12. O pavimento em que você trabalha é: 
Muito satisfatório Satisfatório Nem satisfatório nem insatisfatório Insatisfatório Muito insatisfatório 

12(16%) 31(41,3%) 32(42,7%) 0(0%) 0(0%) 
 

13. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 
Privacidade visual no seu escritório em relação ao exterior do edifício 33(44%) 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s) de seu escritório para o exterior do edifício   30(40%) 
Privacidade acústica no seu escritório em relação ao exterior do edifício 26(34,7%) 

Iluminação natural do escritório 25(33,3%) 
Menor deslocamento até o escritório 22(29,3%) 
Não depender do uso de elevadores 20(26,7%) 

Segurança quanto a crimes no interior do edifício 19(25,3%) 
Conforto térmico do escritório 17(22,7%) 

Ventilação do escritório 10(13,3%) 
Próximo de áreas com vegetação   6(8%) 
Depender do uso de elevadores 4(5,3%) 

Distante do solo e do ambiente natural 2(2,7%) 
Visuais insatisfatória da(s) janela(s) de seu escritório para o exterior do edifício   1(1,3%) 

Distante de áreas com vegetação 1(1,3%) 
Maior deslocamento até o escritório 0(0%) 

Desconforto com a altura 0(0%) 
Proximidade com o solo e com o ambiente natural 0(0%) 

14. Gostaria de trabalhar em outro pavimento ? Sim  36(48%) Não 39(52%) 
 

 15. Qual?  36(100)  
Pavimentos baixos 1(2,8%) 15º pavimento 1(2,8%) 

8º pavimento 16(44,4%) 17º pavimento 1(2,8%) 
9º pavimento 4(11,1%) 18º pavimento 1(2,8%) 
10º pavimento 10(27,8%) Ultimo pavimento 1(2,8%) 

 

16. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 36(100) 
Privacidade acústica no seu escritório em relação ao 

exterior do edifício 
31 

(86,1%) Menor deslocamento até o escritório 
2 

(5,6%) 
Visuais satisfatórias da(s) janela(s) de seu escritório para 

o exterior do edifício 
19 

(52,8%) Desconforto com a altura 
1 

(2,8%) 
Privacidade visual no seu escritório em relação ao 

exterior do edifício 
16 

(44,4%) 
Distante do solo e do ambiente 

natural 
1 

(2,8%) 
Não depender do uso de elevadores 2(5,6%) Conforto térmico do escritório 1(2,8%) 

Proximidade com o solo e com o ambiente natural 2(5,6%) Segurança quanto a crimes  0(0%) 
Ventilação do escritório 2(5,6%) Próximo de áreas com vegetação   0(0%) 

Iluminação natural do escritório 2(5,6%) Distante de áreas com vegetação 0(0%) 

DESLOCAMENTO VERTICAL 
 

17. Quantos elevadores têm no seu edifício? 
2 elevadores 3 elevadores 4 elevadores 5 elevadores 6 elevadores 7 elevadores 10 elevadores 
31(41,3%) 20(26,7%) 8(10,6%) 13(17,3%) 1(1,3%) 1(1,3%) 1(1,3%) 

18. Você acha o deslocamento da entrada de seu edifício até o seu escritório: 
Muito satisfatório Satisfatório Nem satisfatório nem  insatisfatório Insatisfatório Muito insatisfatório 

7(9,3%) 48(64%) 7(9,3%) 12(16%) 1(1,3%) 
 

 
 
 

19, Indique a (s) 
principal (is) 

razão (ões) que 
explique(m) sua 

resposta 
anterior: 

Pouco tempo de espera pelo elevador 34(45,3%) 
Número suficiente de elevadores 33(44,4%) 

Tempo elevado de espera pelo elevador 19(25,3%) 
Pouco tempo de deslocamento pelo elevador 17(22,7%) 

Facilidade de deslocamento em casos de emergência 15(20%) 
Dificuldade de deslocamento em casos de emergência 10(13,3%) 

Número insuficiente de elevadores 7(9,3%) 
Problemas frequentes de manutenção 5(6,7%) 

Facilidade de deslocamento pela escada em caso de não funcionamento do elevador 4(5,3%) 
Dificuldade de deslocamento pela escada em caso de não funcionamento do elevador 3(4%) 

Falta de luz frequente 3(4%) 
Tempo elevado de deslocamento do elevador 3(4%) 

Medo de usar o elevador 0(0%) 
 

DENSIDADE POPULACIONAL 
 

20. Você acha que a quantidade de pessoas que mora no seu edifício é: 
Muito adequada Adequada Nem adequada nem inadequada Inadequada Muito inadequada 

4(5,3%) 56(74,7%) 7(9,3%) 7(9,3%) 1(1,3%) 
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21. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 
Infraestrutura adequada ao número de usuários do 

edifício (água, esgoto, energia elétrica...) 
48 

(64%) Muitos usuários no edifício 
11 

(14,7%) 

Poucos usuários no edifício 
21 

(28%) 
Sobrecarga da infraestrutura do edifício 

(água, esgoto, energia elétrica...) 
5 

(6,7%) 
 

SEGURANÇA INTERNA 
 

22. Em relação à segurança contra crimes no interior do edifício, você se sente: 
Muito seguro Seguro Nem seguro nem inseguro Inseguro Muito inseguro 

12(16%) 54(72%) 5(6,7%) 4(5,3%) 0(0%) 
 

 
 

23. Indique a (s) principal (is) 
razão (ões) que explique(m) 
sua resposta anterior: 

Existência de serviço de portaria ou segurança 24h privado 68(90,7%) 
Acesso restrito e controlado 27(36%) 

Presença de câmeras e circuitos de TV internos 25(33,3%) 
Dificuldade em identificar quem é ou não usuário do edifício 7(9,3%) 
Facilidade em identificar quem é ou não usuário do edifício 3(4%) 

Maior possibilidade de encontro com desconhecidos 2(2,7%) 
Ausência de câmeras e circuitos de TV internos 1(1,3%) 

Inexistência de serviço de portaria ou segurança 24h privado 1(1,3%) 
Menor possibilidade de encontro com desconhecidos 0(0%) 

 

24. Já ocorreu algum tipo de crime no interior do edifício?  Sim 12(16,%) Não 63(84%) 

 
 

 
25. De que tipo (s)? 12(100%) 

Furto em escritório (sem a presença de pessoas) 8(66,7%) 
Furto à pessoa (sem que a pessoa perceba)   3(25%) 

Vandalismo 1(8,3%) 
Furto em veículo 0(0%) 

Roubo à pessoa (quando a pessoa é coagida) 0(0%) 
Roubo em escritório (com a presença de pessoas) 0(0%) 

Agressão física 0(0%) 
 

PRIVACIDADE VISUAL 
 

26. Você acha que a privacidade visual no seu escritório em relação ao exterior do edifício é: 
Muito boa Boa Nem boa nem ruim Ruim Muito ruim 
13(17,3%) 50(66,7%) 3(4%) 8(10,7%) 1(1,3%) 

27. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 
A janela da sala fica distante de outros edifícios 61(81,3%) O escritório fica localizado no térreo 5(6,7%) 

Proximidade da janela do escritório a outros 
edifícios 

7 
(9,3%) 

A existência de muros, paredes cegas 
ou outras barreiras visuais 

2 
(2,7%) 

 

PRIVACIDADE ACÚSTICA 
 

28. Você acha que a privacidade acústica no seu apartamento em relação ao exterior do edifício é:  
Muito boa Boa Nem boa nem ruim Ruim Muito ruim 

9(12%) 15(20%) 25(33,3%) 25(33,3%) 1(1,3%) 
29. Indique o(s) aspecto(s) que melhor explica (m) a sua resposta anterior: 

A(s) janela(s) do seu escritório ficam distante de outros edifícios 26(34,7%) 
Proximidade da(s) janela(s) do seu escritório a outros edifícios 8(10,7%) 

 

CONFORTO TÉRMICO 
 

30. Como você se sente em relação ao conforto térmico em seu escritório durante o verão? 
Muito confortável Confortável Nem confortável nem desconfortável Desconfortável Muito desconfortável 

3(4%) 45(60%) 2(2,7%) 22(29,3%) 3(4%) 
 

31. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 
Orientação solar adequada do escritório 39(52%) 

O edifício não possui sistema de proteção solar 23(30,7%) 
Distância de outros edifícios possibilita a ventilação no interior do seu escritório, minimizando o calor 20(26,7%) 
Presença de áreas com vegetação no exterior do edifício minimizam o calor no interior do escritório 19(25,3%) 

Falta de áreas com vegetação no exterior do edifício aumentam o calor no interior do escritório 6(8%) 
Proximidade de outros edifícios causa sombreamento no interior do seu escritório, minimizando o calor 6(8%) 

Proximidade de outros edifícios aumenta os níveis de calor no interior do seu escritório 5(6,7%) 
Orientação solar inadequada do escritório 3(4%) 

O edifício possui sistema de proteção solar 1(1,3%) 
 

32. Marque o(s) equipamento(s) que você utiliza para melhorar o conforto térmico no interior do escritório 
durante o verão: 

Não utiliza nenhum equipamento Ventilador Ar condicionado 
0(0%) 3(4%) 72(96%) 
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33. Como você se sente em relação ao conforto térmico em seu apartamento durante o inverno? 
Muito confortável Confortável Nem confortável nem desconfortável Desconfortável Muito desconfortável 

2(2,7%) 67(89,3%) 5(6,7%) 1(1,3%) 0(0%) 
 

34. Indique o(s) aspecto(s) que melhor explica (m) a sua resposta anterior: 

Orientação solar adequada do escritório 55(73,3%) 
Distância de outros edifícios aumenta a irradiação solar no escritório, minimizando o frio 13(17,3%) 
Proximidade de outros edifícios aumenta os níveis de calor no interior do seu escritório 5(6,7%) 

Orientação solar inadequada do escritório 2(2,7%) 
Proximidade de outros edifícios causa sombreamento no interior do seu escritório, aumentando o frio 1(1,3%) 

 

35. Marque o(s) equipamento(s) 
que você utiliza para melhorar o 
conforto térmico em seu escritório 
durante o inverno: 

Ar condicionado 48(64%) 
Aquecedores ou radiadores móveis 3(4%) 
Não utiliza nenhum equipamento 25(33,3%) 

Calefação através de radiadores fixos junto à paredes 0(0%) 
 

VENTILAÇÃO 
 

36. Você acha que a ventilação no interior do escritório é: 
Muito satisfatória Satisfatória Nem satisfatória nem insatisfatória Insatisfatória Muito insatisfatória 

6(8%) 24(32%) 26(34,7%) 14(18,7%) 5(6,7%) 
 

37. Indique a (s) principal 
(is) razão (ões) que 

explique(m) resposta 
anterior: 

É necessário o uso de sistemas de climatização artificial 48(64%) 
O impacto dos ventos dificultam ou impedem a abertura das janelas 41(54,7%) 

O impacto dos ventos não dificultam ou impedem a abertura das janelas 11(14,7%) 
Não é necessário o uso de sistemas de climatização artificial 0(0%) 

 

ILUMINAÇÃO NATURAL 
 

38. Você acha que a iluminação natural no interior do escritório é: 
Muito satisfatória Satisfatória Nem satisfatória nem insatisfatória Insatisfatória Muito insatisfatória 

10(13,3%) 56(74,6%) 4(5,3%) 5(6,7%) 0(0%) 
 

39. Indique a (s) 
principal (is) razão 
(ões) que 
explique(m) resposta 
anterior:  

Distância de outros edifícios não impede a iluminação natural do apartamento 64(85,3%) 
Não há necessidade de acender luzes durante o dia no apartamento   12(16%) 

Necessidade de acender luzes durante o dia no apartamento 9(12%) 
Proximidade de outros edifícios impede a iluminação natural do apartamento 5(6,7%) 

 

RELAÇÃO ENTRE A ALTURA DO EDIFÍCIO E A LARGURA DA VIA 
 

40. Você acha o seu edifício: 
Muito alto Alto Nem alto nem baixo Baixo Muito baixo 
14(18,7%) 24(32%) 31(41,3%) 6(8%) 0(0%) 

 

41. Para você, a rua e os espaços públicos na frente do seu edifício ou do seu condomínio são: 
Muito agradáveis Agradáveis Nem agradáveis nem desagradáveis Desagradáveis Muito desagradáveis 

4(5,3%) 51(68%) 16(21,3%) 4(5,3%) 0(0%) 
 

42. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior: 

É fácil visualizar o seu edifício por inteiro 
54 

(72%) 
O seu edifício é muito próximo dos 

outros edifícios da rua 
8 

(10,7%) 
A largura da rua é adequada em relação a altura do 

seu edifício  
34 

(45,3%) 
É difícil visualizar o seu edifício por 

inteiro 
7 

(9,3%) 
A distância de seu edifício a outros edifícios da rua 

é adequada 
21 

(28%) 
A largura da rua é pequena em relação a 

altura do seu edifício  
4 

(5,3%) 
 

DENSIDADE CONSTRUTIVA, CONFORTO TÉRMICO, ILUMINAÇÃO NATUAL, VENTILAÇÃO, E 
IMAGEM DO ESPAÇO URBANO 

 

43. Os locais abaixo simulam quarteirões (100 x 200 metros = 2 hectares) com densidades iguais (511,5 
habitantes/hectare; 1023 apartamentos de 80 m² em cada quarteirão) e blocos com diferentes alturas e diferentes 
implantações. As distâncias entre os edifícios e os recuos respeitam o Plano Diretor vigente. Assim, observe os locais 
a seguir e responda as questões abaixo. Considerando as características apresentadas, ordene os locais, do 1 ao 10, do 
mais para o menos preferido para se trabalhar:  

 Local 
1 

Local 
 2 

Local 
 3 

Local 
4 

Local  
5 

Local 
6 

Local 
 7 

Local  
8 

Local  
9 

Local 
10 

1º 
lugar 

7 
(9,3%) 

6 
(8%) 

15 
(20%) 

1 
(1,3) 

4 
(5,3%) 

0 
(0%) 

12 
(16%) 

2 
(2,7%) 

2 
(2,7%) 

25 
(33,3%) 

2º 
lugar 

1 
(1,3%) 

3 
(4%) 

6 
(8%) 

19 
(25,3) 

7 
(9,3) 

5 
(6,7%) 

24 
(32%) 

4 
(5,3%) 

3 
(4%) 

2 
(2,7%) 

3º 
lugar 

2 
(2,7%) 

2 
(2,7%) 

6 
(8%) 

3 
(4%) 

37 
(49,3%) 

7 
(9,3%) 

10 
(13,3%) 

6 
(8%) 

2 
(2,7%) 

1 
(1,3%) 

4º 
lugar 

5 
(6,7%) 

5 
(6,7%) 

9 
(12%) 

6 
(8%) 

4 
(5,3%) 

18 
(24%) 

3 
(4%) 

11 
(14,7%) 

13 
(17,3%) 

3 
(4%) 
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 Local 
 1 

Local 
 2 

Local 
 3 

Local 
4 

Local  
5 

Local 
6 

Local 
 7 

Local  
8 

Local  
9 

Local 
10 

5º 
lugar 

12 
(16%) 

3 
(4%) 

4 
(5,3%) 

5 
(6,7%) 

5 
(6,7%) 

6 
(8%) 

15 
(20%) 

12 
(16%) 

2 
(2,7%) 

10 
(13,3%) 

6º 
lugar 

3 
(4%) 

2 
(2,7%) 

7 
(9,3%) 

3 
(4%) 

2 
(2,7%) 

17 
(22,7%) 

3 
(4%) 

29 
(38,7%) 

9 
(12%) 

1 
(1,3%) 

7º 
lugar 

2 
(2,7%) 

0 
(0%) 

16 
(21,3%) 

11 
(14,7%) 

7 
(9,3%) 

4 
(5,3%) 

3 
(4%) 

5 
(6,7%) 

7 
(9,3%) 

15 
(20%) 

8º 
lugar 

17 
(22,7%) 

2 
(2,7%) 

10 
(13,3%) 

22 
(29,3%) 

3 
(4%) 

7 
(9,3%) 

5 
(6,7%) 

3 
(4%) 

1 
(1,3%) 

6 
(8%) 

9º 
lugar 

19 
(25,3%) 

28 
(37,3%) 

1 
(1,3%) 

5 
(6,7%) 

1 
(1,3%) 

7 
(9,3%) 

0 
(0%) 

3 
(4%) 

1 
(1,3%) 

10 
(13,3%) 

10º 
lugar 

7 
(9,3%) 

24 
(32%) 

1 
(1,3%) 

0 
(0%) 

5 
(6,7%) 

4 
(5,3%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

35 
(46,7%) 

2 
(2,7%) 

 

44. Indique a(s) razão(ões) que justifique(m) a escolha pelo local mais preferido: 

Distância entre os edifícios 
64 

(85,3%) 
Os edifícios estão implantados no perímetro do 

quarteirão 
4 

(5,3%) 
 Os edifícios são baixos  20(26,7%) Os edifícios estão implantados no interior do quarteirão 4(5,3%) 

Os edifícios configuram espaços 
abertos de uso dos condomínios 

8 
(10,7%) Proximidade entre os edifícios 

2 
(2,7%) 

Os edifícios são altos 45(60%) Não existe relação direta entre os edifícios e a rua 1(1,3%) 
Existe relação direta entre os edifícios 

e a rua 
15 

(20%) 
Os edifícios não configuram espaços abertos de uso dos 

condomínios 
0 

(0%) 
 

45. Indique a(s) razão(ões) que justifique(m) a escolha pelo local menos preferido: 

Proximidade entre os edifícios 
58 

(77,3%) 
Os edifícios não configuram espaços abertos de uso dos 

condomínios 
4 

(5,3%) 
Os edifícios são baixos 30(40%) Distância entre os edifícios 3(4%) 
Os edifícios são altos 29(38,7%) Os edifícios estão implantados no interior do quarteirão 2(2,7%) 

Não existe relação direta entre os 
edifícios e a rua 

20 
(26,7%) 

Os edifícios configuram espaços abertos de uso dos 
condomínios 

1 
(1,3%) 

Os edifícios estão implantados no 
perímetro do quarteirão 

10 
(13,3%) Existe relação direta entre os edifícios e a rua 

0 
(0%) 

 

46. O que você acha da altura dos edifícios existentes no lugar onde você mora?  

Muito satisfatória Satisfatória Nem satisfatória nem insatisfatória Insatisfatória Muito insatisfatória 
7(9,3%) 34(45,3%) 19(25,3%) 15(20%) 0(0%) 

 

47. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior:  

Número de vagas de estacionamento na rua em frente ao seu edifício não é suficiente 43(57,3%) 
Qualificam a imagem do bairro      39(52%) 

Aumentam o tráfego de veículos na rua em frente ao seu edifício 38(50,7%) 
Não sobrecarregam a infraestrutura existente (p. ex., rede de esgotos, abastecimento de água) 26(34,7%) 

Não causam sombreamento excessivo na rua e em outros espaços públicos em frente ao seu edifício 20(26,7%) 
Foram construídos onde antes havia edificações de valor histórico 18(24%) 

Tornam a área mais agradável para viver 18(24%) 
Descaracterizam a imagem do bairro 12(16%) 

Não aumentam o tráfego de veículos na rua em frente ao seu edifício 10(13,3%) 
Tornam a área menos agradável para viver                   8(10,7%) 

Sobrecarregam a infraestrutura existente (p. ex., rede de esgotos, abastecimento de água) 5(6,7%) 
Aumentam a segurança da área quanto à ocorrência de crimes   3(4%) 

Número de vagas de estacionamento na rua em frente ao seu edifício é suficiente 3(4%) 
Aumentam os níveis de calor na rua e em outros espaços públicos em frente ao seu edifício 3(4%) 

Diminuem o movimento de ventos na rua e em outros espaços públicos em frente ao seu edifício   2(2,7%) 
Causam sombreamento excessivo na rua e em outros espaços públicos em frente ao seu edifício 1(1,3%) 

Aumentam o movimento de ventos na rua e em outros espaços públicos em frente ao seu edifício 1(1,3%) 
Diminuem os níveis de calor na rua e em outros espaços públicos em frente ao seu edifício 1(1,3%) 

Diminuem a segurança da área quanto à ocorrência de crimes    0(0%) 
 

USO DO ESPAÇO URBANO 
 

48. Você costuma utilizar a rua em frente ao seu edifício ou condomínio para 
atividades de lazer?  

Sim Não 
22(29,3%) 53(70,7%) 

 

49. Em qual (is) período(s) do dia você utiliza a rua para 
atividades de lazer?  22(100) 

Manhã Tarde Noite 
21(95,5%) 21(95,5%) 4(18,2%) 
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50. Em que dia(s) da semana você utiliza a rua para 
atividades de lazer? 72(100) 

Segunda a sexta-feira 
20(90,9%) 

Finais de semana e feriados 
3(13,6%) 

51. Indique a (s) principal (is) 
razão (ões) que levam você a 
utilizar ou não a rua em frente ao 
seu edifício ou condomínio para 
atividades de lazer: 

Muitas pessoas usam a rua 26(34,7%) A rua é estreita 3(4%) 
A rua é ampla 13(17,3%) A rua não é iluminada 3(4%) 
A rua é segura 9(12%) A rua é insegura 2(2,7%) 

A rua é iluminada 5(6,7%) São áreas com vegetação 0(0%) 
Poucas pessoas usam a rua 3(4%) São áreas sem vegetação 0(0%) 

 

SEGURANÇA DO ESPAÇO URBANO 
 

52. Em relação à segurança contra a ocorrência de crimes nas proximidades do seu edifício você se sente: 
Muito seguro Seguro Nem seguro nem inseguro Inseguro Muito inseguro 

4(5,3%) 49(65,3%) 14(18,7%) 8(10,7%) 0(0%) 
 

53. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior sobre a segurança: 

Existem pessoas circulando pelas ruas 
55 

(73,3%) 
Inexistência de portas e janelas de 

edificações voltadas para a rua 
2 

(2,7%) 
Existência de iluminação na rua 30(40%) Existência de árvores na rua 1(1,3%) 
Impossibilidade de ser socorrido 15(20%) Ausência de local para fugir 0(0%) 

Possibilidade de ser socorrido 15(20%) Existência de muros no edifício 0(0%) 
Existência de portas e janelas de edificações 

voltadas para a rua 
9 

(12%) Inexistência de iluminação na rua 
0 

(0%) 
Inexistência de grades no edifício 5(6,7%) Inexistência de muros no edifício 0(0%) 
Existência de grades no edifício 3(4%) Não existem pessoas circulando pelas ruas 0(0%) 

 

REFERENCIAL URBANO 
 

54. Você considera o seu edifício ou condomínio 
como um ponto de referência na região?  

Sim Não 
53(70,7%) 22(29,3%) 

 

55. Indique a (s) principal (is) razão (ões) que explique(m) sua resposta anterior:  
O edifício é alto em relação aos outros 

edifícios da rua 
36 

(48%) 
As cores e formas do edifício são semelhantes das 

de outros edifícios da rua 
8 

(10,7%) 
As cores e formas do edifício são diferentes 

das de outros edifícios da rua 
39 

(52%) 
O edifício é baixo em relação aos outros edifícios 

da rua 
5 

(6,7%) 
O edifício é da mesma altura dos outros 

edifícios da rua 
19 

(25,3%) 
O edifício é da mesma largura dos outros edifícios 

da rua 
1 

(1,3%) 
O edifício é largo em relação aos outros 

edifícios da rua 
9 

(12%) 
O edifício é estreito em relação aos outros edifícios 

da rua 
1 

(1,3%) 
 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 

56. Renda familiar: 
Até 5 salários mínimos Acima de 5 até 15 salários 

mínimos 
Acima de 15 salários 

mínimos 
6(8%) 23(30,7%) 46(61,3%) 

 

57. Gênero do respondente: Feminino 50(66,7%) Masculino 25(33,3%) 
  

58. Faixa etária do 
respondente: 

19 a 29 anos 30 a 59 anos 60 ou mais 
17(22,7%) 55(73,3%) 3(4%) 
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ANEXO I 

RESULTADOS DOS TESTES ESTATÍSTICOS REALIZADOS 
AVALIAÇÃO DOS EDIFÍCIOS ALTOS 
1. Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a existência de critérios na escolha do pavimento em que o respondente 

mora ou trabalha de acordo com o pavimento utilizado 
Uso do edifício Pavimentos utilizado Respondentes que utilizaram critérios sig. Phi 

Edifícios altos 
residenciais 

Pavimentos baixos 7(17,5%)  
0,000 

 
0,393 Pavimentos médios 21(47,7%) 

Pavimentos altos 32(65,3%) 

Edifícios altos 
comerciais 

Pavimentos baixos 0(0%)  
0,000 

 
0,582 Pavimentos médios 0(0%) 

Pavimentos altos 12(44,4%) 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

2. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a menção dos critérios relacionados a escolha do pavimento de residência de 
acordo com o pavimento utilizado (baixo, médio e alto) 

Critérios relacionados à escolha do pavimento em que o respondente reside sig. Phi 
Visuais da sala para o exterior  0,011 0,389 

Visuais do(s) dormitório(s) para o exterior 0,087 0,285 
Privacidade visual no(s) dormitório(s)  0,031 0,340 

Iluminação natural do apartamento 0,536 0,144 
Privacidade visual na sala  0,037 0,332 
Ventilação do apartamento 0,488 0,155 

Privacidade acústica no apartamento  0,059 0,307 
Conforto térmico do apartamento no verão  0,890 0,062 

Menor deslocamento até o apartamento 0,000 0,830 
Não depender do uso de elevadores 0,000 0,830 

Segurança quanto a crimes  0,697 0,110 
Proximidade do solo e do ambiente natural 0,000 0,631 

Desconforto com a altura 0,000 0,511   

3. Valores de x² (Mann Whitney) para os níveis de satisfação dos respondentes com o desempenho de edifícios altos 
residenciais e comerciais 

Níveis de satisfação 
com o desempenho do 

edifício 

Uso do edifício Média de valores ordinais 
Edifícios altos residenciais 97,82 M-W, 

x² = 0,393, sig. = 0,000 Edifícios altos comerciais 116,34 
Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

4. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com o pavimento utilizado em edifícios 
altos residenciais e comerciais de acordo com o pavimento utilizado 

 
 

Níveis de satisfação com 
o pavimento utilizado 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos 82,99 
K-W, 

x² = 14,951, sig. = 0,001 
Pavimentos médios 65,09 
Pavimentos altos 54,64 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 50,35 
K-W, 

 x² = 24,303, sig = 0,000 
Pavimentos médios 37,18 
Pavimentos altos 24,33 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

5. Correlações (Spearman) entre os níveis de satisfação com o edifício e os níveis de satisfação com o pavimento em 
que o respondente mora ou trabalha 

Correlações 
Uso do 
edifício 

Pavimentos 
baixos 

Pavimentos 
médios 

Pavimentos 
altos 

Amostra 
Total 

Nível de 
satisfação com 

o edifício 

Nível de 
satisfação com o 

pavimento 
utilizado 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. = 0,622,  
sig = 0,000 

Spearman, 
c. = 0,269, 
sig. = 0,077 

Spearman, 
c. = 0,276, 
sig. = 0,055 

Spearman, 
c. = 0,382,  
sig = 0,000 

Edifícios 
comerciais 

Spearman, 
c. = 0,599,  
sig = 0,000 

Spearman, 
c. = 0,790,  
sig = 0,000 

Spearman, 
c. = 0,605,  
sig = 0,000 

Spearman, 
c. = 0,641, 
sig. = 0,000 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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6. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a menção das justificativas relacionadas aos níveis de satisfação com o  
pavimento utilizado (baixo, médio ou alto) em edifícios residenciais e comerciais 

Justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento utilizado em edifícios residenciais sig. Phi 
Visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala 0,000 0,455 

Visual (is) satisfatória(s) dormitório(s) 0,000 0,341 
Iluminação natural do apartamento 0,000 0,350 

Privacidade visual na sala do apartamento 0,006 0,277 
Privacidade visual nos dormitórios  0,021 0,241 

Ventilação do apartamento 0,000 0,425 
Conforto térmico do apartamento 0,000 0,453 

Privacidade acústica no seu apartamento 0,259 0,143 
Não depender do uso de elevadores 0,000 0,672 

Menor deslocamento até o apartamento 0,000 0,578 
Proximidade de áreas com vegetação  0,000 0,389 

Segurança quanto a crimes  0,032 0,228 
Visual (is) insatisfatória(s) janela(s) da sala  0,520 0,099 
Proximidade do solo e do ambiente natural 0,000 0,386 

Justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento utilizado em edifícios comerciais sig. Phi 
Privacidade visual no escritório 0,000 0,525 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s)  0,000 0,674 
Privacidade acústica no escritório 0,645 0,108 
Iluminação natural do escritório 0,005 0,373 

Menor deslocamento até o escritório 0,000 0,502 
Não depender do uso de elevadores 0,000 0,481 

Segurança quanto a crimes  0,068 0,268 
Conforto térmico do escritório  0,815 0,074 
Ventilação natural do escritório 0,086 0,256 

Próximo de áreas com vegetação 0,210 0,204 
Depender do uso de elevadores 0,023 0,316 

 

7. Valores de Phi (Tabulação cruzada) para o desejo de morar ou trabalhar em outro pavimento  
Uso do edifício Pavimentos utilizado sig. Phi 

Edifícios altos 
residenciais 

Pavimentos baixos  
0,028 

 
0,231 Pavimentos médios 

Pavimentos altos 

Edifícios altos 
comerciais 

Pavimentos baixos  
0,000 

 
0,626 Pavimentos médios 

Pavimentos altos 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

8. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a menção das razões para o respondente querer morar em outro pavimento de 
acordo com o pavimento de residência atual (baixo, médio ou alto) 

Razões para o respondente querer morar em outro pavimento em edifícios altos  sig. Phi 
Visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala  0,365 0,236 

Visual (is) satisfatórias janela(s) dormitório(s) 0,365 0,236 
Privacidade visual no(s) dormitório(s) 0,762 0,123 
Privacidade acústica no apartamento 0,065 0,390 

Privacidade visual na sala  0,919 0,069 
Ventilação natural do apartamento 0,909 0,073 
Iluminação natural do apartamento 0,864 0,090 
Não depender do uso de elevadores 0,530 0,188 
Conforto térmico do apartamento 0,990 0,023 

Menor deslocamento até o apartamento 0,181 0,308 
Distante do solo e do ambiente natural 0,878 0,085 

Segurança quanto a crimes  0,255 0,276 
Próximo de áreas com vegetação 0,635 0,159 

Razões para o usuário querer trabalhar em outro pavimento sig.  Phi 
Privacidade acústica no escritório 0,001 0,637 

Visuais satisfatórias para o exterior  0,059 0,397 
Privacidade visual no escritório  0,265 0,272 

Menor deslocamento até o escritório 0,000 1,000 
Não depender do uso de elevadores 0,000 1,000 

Proximidade do solo e do ambiente natural 0,000 1,000 
Ventilação natural do escritório 0,064 0,391 
Iluminação natural do escritório 0,064 0,391 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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10. Valores de x² (Mann Whitney) para os níveis de satisfação dos respondentes com o pavimento utilizado em edifícios 
altos residenciais e comerciais 
Níveis de satisfação com 

o pavimento utilizado 
Uso do edifício Média de valores ordinais 

Edifícios altos residenciais 91,26 M-W, 
x² = 3226,000, sig. = 0,000 Edifícios altos comerciais 127,99 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

11. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com o pavimento utilizado entre usuários de 
edifícios altos residenciais e comerciais de acordo com o pavimento utilizado 

 
 

Níveis de satisfação com 
o pavimento utilizado 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos 116,69 
 

K-W, 
x² = 58,878, sig. = 0,000 

Pavimentos médios 88,50 
Pavimentos altos 72,97 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 161,87 
Pavimentos médios 125,56 
Pavimentos altos 90,61 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

ACESSIBILIDADE, LEGIBILIDADE E ORIENTAÇÃO ESPACIAL 
 

12. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a menção das justificativas para os níveis de facilidade dos 
visitantes na orientação espacial em condomínios residenciais de edifícios altos (com 5 e 6 edifícios) 
Justificativas para os níveis de facilidade  sig. Phi Justificativas para os níveis de facilidade sig. Phi 

Semelhança entre os edifícios 0,145 -0,311 Existência de placas de sinalização 0,117 0,298 

Condomínio é extenso 
0,141 -0,314 Disposição dos edifícios dificulta 

orientação 0,531 0,134 

Disposição dos edifícios facilita orientação 0,416 0,174 Falta de placas de sinalização 0,601 -1,111 
Existência de pontos de referências 0,856 -0,039 Conhece bem a área 0,262 -0,239 

Edifício fica perto da entrada condomínio 0,052 0,885 Não conhece bem a área 0,674 0,090 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
DESLOCAMENTO VERTICAL 

 

13. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com o deslocamento vertical em edifícios 
altos residenciais e comerciais de acordo com o pavimento utilizado 

 

Níveis de satisfação com 
o deslocamento vertical 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos 56,46 
K-W, 

x² = 8,825, sig. = 0,012 
Pavimentos médios 64,40 
Pavimentos altos 77,94 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 31,84 
K-W, 

 x² = 8,104, sig = 0,017  
Pavimentos médios 36,56 
Pavimentos altos 45,98 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

14. Correlações (Spearman) entre os níveis de satisfação com o deslocamento vertical em edifícios altos residenciais e 
comerciais 

Correlações 
Uso do 
edifício 

Pavimentos 
baixos 

Pavimentos 
médios 

Pavimentos 
altos 

Amostra Total 

 
Nível de 

satisfação com 
o edifício 

 
Nível de satisfação 

com o deslocamento 
vertical 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. = 0,336,  
sig. = 0,034 

Spearman, 
c. = 0,217, 
sig. = 0,157 

Spearman, 
c. = 0,052, 
sig. = 0,725 

Spearman, 
c. = 0,164,  
sig. = 0,060 

Edifícios 
comerciais 

Spearman, 
c. =- 0,418,  
sig. = 0,019 

Spearman, 
c. = 0,253,  
sig. = 0,326 

Spearman, 
c. = 0,227,  
sig. = 0,380 

Spearman, 
c. = - 0,228, 
sig. = 0,049  

Nível de 
satisfação com 
o pavimento 

utilizado 

Nível de satisfação 
com o deslocamento 

vertical 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. =0,287,  

sig. = 0,072 

Spearman, 
c. =0,339, 

sig. = 0,025 

Spearman, 
c. = -0,015, 
sig. = 0,920 

Spearman, 
c. = 0,101,  
sig. = 0,250 

Edifícios 
comerciais 

Spearman, 
c. = - 0,251,  
sig. = 0,030 

Spearman, 
c. = 0,059,  
sig. = 0,821 

Spearman, 
c. =0,074,  

sig. = 0,715 

Spearman, 
c. = -0,227, 
sig. = 0,050 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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15. Valores de x² (Mann Whitney) para os níveis de satisfação dos respondentes com  o deslocamento vertical em edifícios 
altos residenciais e comerciais 

Níveis de satisfação 
com o deslocamento 

vertical 

Uso do edifício Média de valores ordinais 
Edifícios altos residenciais 96,62 M-W, 

x² = 3939,000, sig. = 0,004 Edifícios altos comerciais 118,48 
Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

16. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com o deslocamento vertical entre 
usuários de edifícios altos residenciais e comerciais de acordo com o pavimento utilizado 

 

Níveis de satisfação com 
o deslocamento vertical 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos 86,14 
 

K-W, 
x² = 20,851, sig. = 0,001 

Pavimentos médios 91,03 
Pavimentos altos 110,18 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 105,52 
Pavimentos médios 107,24 
Pavimentos altos 140,44 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
17. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a menção das justificativas para os níveis de satisfação dos respondentes com 
o deslocamento vertical em edifícios altos residenciais de acordo com o pavimento utilizado (baixo, médio ou alto) 

Justificativas  sig. Phi Justificativas  sig. Phi 
Número suficiente de elevadores 0,047 0,214 Dificuldade de deslocamento pela escada 0,016 0,250 

Pouco tempo de espera pelos elevadores 0,097 0,187 Fácil deslocamento casos de emergência 0,000 0,342 

Facilidade de deslocamento pela escada 0,000 0,645 Difícil deslocamento casos de emergência 0,073 0,198 

Pouco tempo de deslocamento elevadores 0,575 0,091 Falta de luz frequente 0,264 0,141 
Tempo elevado de espera pelos elevadores 0,001 0,335 Tempo elevado deslocamento elevadores 0,048 0,214 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos.   

 

18.Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a menção das  justificativas para os níveis de satisfação com o deslocamento 
vertical em edifícios altos comerciais de acordo com o pavimento utilizado (baixo, médio ou alto) 

Justificativas níveis de satisfação com o deslocamento vertical sig. Phi 
Pouco tempo de espera pelos elevadores 0,009 0,356 

Número suficiente de elevadores 0,739 0,090 
Tempo elevado de espera pelos elevadores 0,000 0,461 

Pouco tempo deslocamento elevadores 0,059 0,275 
Facilidade de deslocamento pela escada 0,010 0,350 

Dificuldade de deslocamento pela escada 0,004 0,383 
Número insuficiente de elevadores 0,472 0,142 

Problemas frequentes de manutenção 0,355 0,166 
Fácil deslocamento casos de emergência 0,405 0,155 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
 

DENSIDADE POPULACIONAL 
19. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com a densidade populacional em edifícios 
altos residenciais e comerciais de acordo com a altura do edifício 

Níveis de satisfação com 
a densidade 

populacional 
 

Uso do edifício Altura Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

10 pavimentos 59,61 
K-W, 

x² = 6,312, sig. = 0,043 
14 pavimentos 65,24 
18 pavimentos 77,99 

Níveis de satisfação com 
a densidade 

populacional 

Edifícios 
comerciais 

10 pavimentos 28,90 
K-W, 

 x² =13,294, sig = 0,010 14 pavimentos 38,89 
18 pavimentos 45,67 

 

20. Correlações (Spearman) entre os níveis de satisfação com o edifício e os níveis de satisfação com a densidade 
populacional em edifícios altos residenciais e comerciais 

Correlações 
Uso do 
edifício 

Edifícios de 10 
pavimentos 

Edifícios de 14 
pavimentos 

Edifícios de 18 
pavimentos 

Amostra 
Total 

Nível de 
satisfação 

com o 
edifício 

Nível de 
satisfação com a 

densidade 
populacional 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. = 0,090,  
sig. = 0,540 

Spearman, 
c. = 0,387, 
sig. = 0,009 

Spearman, 
c. = 0,378, 
sig. = 0,016 

Spearman, 
c. = 0,244,  
sig. = 0,005 

Edifícios 
comerciais 

Spearman, 
c. = 0,422,  
sig. = 0,036 

Spearman, 
c. = 0,000,  
sig. = 0,998 

Spearman, 
c. = 0,112,  
sig. = 0,557 

Spearman, 
c. = 0,000, 
sig. = 0,998 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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21. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a menção das  justificativas para os níveis de adequação da densidade 
populacional no interior de edifícios altos residenciais e comerciais de 10, 14 e 18 pavimentos 
 

 
Edifícios 

residenciais 

Justificativas para os níveis de adequação da densidade populacional sig. Phi 
Infraestrutura adequada do edifício 0,134 0,174 

Poucos moradores no edifício 0,000 0,488 
Muitos moradores no edifício 0,001 0,327 

Maior interação social com vizinhos 0,397 0,118 
Sobrecarga da infraestrutura do edifício 0,000 0,339 

 
Edifícios 

comerciais 

Justificativas para os níveis de adequação da densidade populacional sig. Phi 
Infraestrutura adequada do edifício 0,151 0,225 

Poucos usuários no edifício 0,382 0,160 
Muitos usuários no edifício 0,080 0,260 

Sobrecarga da infraestrutura do edifício 0,255 0,088 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

22. Valores de x² (Mann Whitney) para os níveis de satisfação dos respondentes com  a densidade populacional em 
edifícios altos residenciais e comerciais 

Níveis de satisfação 
com a densidade 

populacional 

Uso do edifício Média de valores ordinais 
Edifícios altos residenciais 104,59 M-W, 

x² = 979,000, sig. = - 0,980 Edifícios altos comerciais 104,35 
23. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com a densidade populacional entre usuários 
de edifícios altos residenciais e comerciais de acordo com a altura do edifício 

 

Níveis de satisfação com 
a densidade 

populacional 

Uso do edifício Altura Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

10 pavimentos 91,02 
 

K-W, 
x² = 24,158, sig. = 0,000  

14 pavimentos 99,58 
18 pavimentos 126,71 

Edifícios 
comerciais 

10 pavimentos 78,90 
14 pavimentos 107,65 
18 pavimentos 125,09 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

SEGURANÇA QUANTO A CRIMES NO INTERIOR DO EDIFÍCIO 
 

24. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com a segurança quanto a crimes no 
interior de edifícios altos residenciais e comerciais de acordo com a altura do edifício 

 

Níveis de satisfação com 
a segurança quanto a 
crimes no interior de 

edifícios altos 

Uso do edifício Altura Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

10 pavimentos 71,05 
K-W, 

 x² = 1,699, sig = 0,428 
14 pavimentos 66,23 
18 pavimentos 62,89 

Edifícios 
comerciais 

10 pavimentos 38,18 
K-W, 

x² = 10,195, sig. = 0,006  
14 pavimentos 29,50 
18 pavimentos 45,07 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

25. Correlações (Spearman) entre os níveis de satisfação com o edifício e os níveis de satisfação com a segurança quanto a 
crimes em edifícios altos residenciais e comerciais 

Correlações 
Uso do 
edifício 

Edifícios de 10 
pavimentos 

Edifícios de 14 
pavimentos 

Edifícios de 18 
pavimentos 

Amostra 
Total 

Nível de 
satisfação 

com o 
edifício 

Nível de 
satisfação com a 

segurança 
quanto a crimes 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. = 0,138,  
sig. = 0,344 

Spearman, 
c. = 0,372, 
sig. = 0,013 

Spearman, 
c. = 0,234, 
sig. = 0,147 

Spearman, 
c. = 0,247,  
sig. = 0,040 

Edifícios 
comerciais 

Spearman, 
c. = 0,350,  
sig. = 0,086 

Spearman, 
c. = 0,526,  
sig. = 0,010 

Spearman, 
c. = 0,351,  
sig. = 0,072 

Spearman, 
c. = 0,353, 
sig. = 0,002 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
26. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a menção das  justificativas para os níveis de segurança quanto a crimes no 
interior de edifícios altos residenciais e comerciais de 10, 14 e 18 pavimentos 

 
 
 
 

Edifícios residenciais 

Justificativas para os níveis de segurança quanto a crimes Sig Phi 
Existência de serviço de portaria /segurança  0,798 0,058 

Acesso restrito e controlado 0,291 0,136 
Presença de câmeras/circuitos TV internos 0,009 0,267 
Fácil identificar quem é ou não morador 0,044 0,217 

Difícil identificar quem é ou não morador 0,512 0,100 
Menor possibilidade encontro desconhecidos 0,307 0,133 
Maior possibilidade encontro desconhecidos 0,111 0,182 
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Edifícios comerciais 

Justificativas para os níveis de segurança quanto a crimes sig. Phi 
Existência serviço de portaria / segurança  0,014 0,338 

Presença de câmeras/circuitos de TV internos 0,002 0,416 
Acesso restrito e controlado 0,590 0,119 

Difícil identificar quem é usuário do edifício 0,014 0,338 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

27. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a identificação dos tipo(s) de crime(s) ocorridos em edifícios altos residenciais 
e comerciais de 10, 14 e 18 pavimentos 

 
 
 
 

Edifícios altos residenciais 

Tipo(s) de crime(s) ocorrido(s) em edifícios altos residenciais sig. Phi 
Vandalismo 0,106 0,393 

Furto em veículo 0,013 0,548 
Furto à pessoa 0,116 0,385 

Furto em residência 0,046 0,461 
Roubo em residência 0,030 0,492 

Roubo à pessoa 0,426 0,243 
Agressão física 0,918 0,077 

 
 

Edifícios altos comerciais 

Tipo(s) de crime(s) ocorrido(s) em edifícios altos comerciais sig. Phi 
Furto em escritório (sem a presença de pessoas) 0,055 0,696 

Furto à pessoa (sem que a pessoa perceba) 0,026 0,782 
Roubo nas lojas térreas do edifício 0,055 1,014 

Vandalismo 0,761 0,213 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

28. Valores de x² (Mann Whitney) para os níveis de satisfação dos respondentes com  a segurança quanto a crimes em 
edifícios altos residenciais e comerciais 

Níveis de satisfação 
com a segurança 
quanto a crimes 

Uso do edifício Média de valores ordinais 
Edifícios altos residenciais 111,71 M-W, 

x² = 4029,000, sig. =  0,007 Edifícios altos comerciais 91,72 
 

29. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com a segurança quanto a crimes entre 
usuários de edifícios altos residenciais e comerciais de acordo com a altura do edifício 

 

Níveis de satisfação com 
a segurança quanto a 

crimes 

Uso do edifício Altura Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

10 pavimentos 118,55 
 

K-W, 
x² = 9,852, sig. = 0,080  

14 pavimentos 111,00 
18 pavimentos 104,10 

Edifícios 
comerciais 

10 pavimentos 98,44 
14 pavimentos 86,39 
18 pavimentos 90,04 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

PRIVACIDADE VISUAL 
 

30. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com a privacidade visual em relação ao 
exterior de edifícios altos residenciais e comerciais de acordo com o pavimento utilizado 

 
 
 

Níveis de satisfação 
com a privacidade 

visual em relação ao 
exterior do edifício 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

 

Edifícios 
residenciais 

 
Sala 

Pavimentos baixos 86,78 
K-W, 

x² = 18,841, sig. = 0,000 
Pavimentos médios 57,90 

Pavimentos altos 59,03 
 

Dormitório 
Pavimentos baixos 85,66 

K-W, 
x² = 16,863, sig. = 0,000 

Pavimentos médios 59,00 
Pavimentos altos 58,94 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 45,53 
K-W, 

 x² = 11,928, sig = 0,003  
Pavimentos médios 38,56 

Pavimentos altos 29,00 
Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

31. Correlações (Spearman) entre os níveis de satisfação com privacidade visual em relação ao exterior de edifícios altos 
residenciais e comerciais 

Correlações 
Uso do 
edifício 

Pavimentos baixos Pavimentos 
médios 

Pavimentos 
altos 

Amostra  
Total 

Nível de 
satisfação com 

o edifício 

Nível de 
satisfação com a 

privacidade visual  

Sala de 
Edifícios 

residenciais 

Spearman, 
c. = 0,389,  
sig. = 0,013 

Spearman, 
c. = 0,469, 
sig. = 0,001 

Spearman, 
c. = 0,251, 
sig. = 0,081 

Spearman, 
c. = 0,369,  
sig. = 0,000 
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Nível de 

satisfação com 
o edifício 

 
Nível de 

satisfação com a 
privacidade visual  

Dormitório(s) 
de Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. = 0,127,  
sig. = 0,434 

Spearman, 
c. = 0,289, 
sig. = 0,049 

Spearman, 
c. = 0,480, 
sig. = 0,000 

Spearman, 
c. = 0,347,  
sig. = 0,000 

Edifícios 
comerciais 

Spearman, 
c. =- 0,523,  
sig. = 0,003 

Spearman, 
c. = 0,000,  
sig. = 1,000 

Spearman, 
c. = 0,177,  
sig. = 0,378 

Spearman, 
c. =- 0,161, 
sig. = 0,168 

 
Nível de 

satisfação 
com o 

pavimento 
utilizado 

Nível de 
satisfação com a 

privacidade visual 
em relação ao 

exterior do 
edifício 

Sala de 
Edifícios 

residenciais 

Spearman, 
c. =0,333,  

sig. = 0,036 

Spearman, 
c. =0,317, 

sig. = 0,036 

Spearman, 
c. =0,163, 

sig. = 0,262 

Spearman, 
c. = 0,354,  
sig. = 0,000 

Dormitório(s) 
de Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. = 0,174,  
sig. = 0,282 

Spearman, 
c. = - 0,029, 
sig. = 0,852 

Spearman, 
c. =  0,150, 
sig. = 0,303 

Spearman, 
c. = 0,186,  
sig. = 0,032 

Edifícios 
comerciais 

Spearman, 
c. = -0,154,  
sig. = 0,408 

Spearman, 
c. = 0,267,  
sig. = 0,300 

Spearman, 
c. = 0,364,  
sig. = 0,062 

Spearman, 
c. = 0,337, 
sig. = 0,003 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
32. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a menção das justificativas para os níveis de privacidade visual em relação 
ao exterior de edifícios altos residenciais e comerciais em pavimentos baixos, médios e altos 

 
 

Sala de apartamentos de edifícios altos 
residenciais 

Justificativas para os níveis de privacidade visual  Sig. Phi 
Janela da sala distante de outros edifícios 0,141 0,172 
Distante áreas de uso coletivo do edifício 0,000 0,352 

Proximidade janela sala de outros edifícios 0,130 0,175 
Próximo áreas de uso coletivo do edifício 0,000 0,371 

Existência de barreiras visuais 0,747 0,066 
 

Dormitório(s) de apartamentos de 
edifícios altos residenciais 

Justificativas para os níveis de privacidade visual  Sig. Phi 
Janela(s) distante(s) de outros edifícios 0,021 0,242 

Longe de áreas de uso coletivo do edifício 0,000 0,362 
Janela(s) próxima(s) de outros edifícios 0,076 0,197 

Perto de áreas de uso coletivo do edifício 0,012 0,258 
 

Escritórios de edifícios altos comerciais 
Justificativas para os níveis de privacidade visual  Sig. Phi 

Janela escritório distante de outros edifícios 0,399 0,157 
Janela escritório próxima de outros edifícios 0,842 0,068 

O escritório se localiza no térreo 0,143 0,228 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

33. Valores de x² (Mann Whitney) para os níveis de satisfação dos respondentes com  a privacidade visual em relação ao 
exterior de edifícios altos residenciais e comerciais 

Níveis de satisfação 
com a privacidade 

visual em relação ao 
exterior do edifício 

Uso do edifício Média de valores ordinais 
Sala de edifícios altos residenciais 128,02 M-W, 

x² = 8115,000, sig. = 0,193 Dormitório(s) de edifícios altos comerciais 138,98 
Edifícios altos residenciais 103,08 M-W, 

x² = 4828,500, sig. = 0,736 Edifícios altos comerciais 106,62 
Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação. 

34. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com a a privacidade visual em relação ao 
exterior de edifícios altos residenciais e comerciais de acordo com a altura do edifício 

 

 

 

Níveis de satisfação 
com a privacidade 

visual em relação ao 
exterior do edifício 

Uso do edifício Altura Média de valores ordinais 

Sala de edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos 167,55 
 

K-W, 
x² = 37,365, sig. = 0,000  

Pavimentos médios 110,00 
Pavimentos altos 111,92 

Dormitório(s) de 
edifícios  

residenciais 

Pavimentos baixos 176,19 
Pavimentos médios 123,18 
Pavimentos altos 122,81 

Edifícios altos 
residenciais 

Pavimentos baixos 129,11 
 

K-W, 
x² = 25,051, sig. = 0,000 

Pavimentos médios 89,91 
Pavimentos altos 93,46 

Edifícios altos 
comerciais 

Pavimentos baixos 125,92 
Pavimentos médios 107,18 
Pavimentos altos 81,33 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

PRIVACIDADE ACÚSTICA 
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35. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com a privacidade acústica em  relação ao 
exterior de edifícios altos residenciais e comerciais de acordo com o pavimento utilizado 

 

Níveis de satisfação com 
a privacidade acústica 
em relação ao exterior 

do edifício 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos 87,90 
K-W, 

x² = 19,635, sig. = 0,000 
Pavimentos médios 60,77 
Pavimentos altos 55,53 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 40,39 
K-W, 

 x² = 3,241, sig = 0,198 
Pavimentos médios 42,65 
Pavimentos altos 32,33 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

36. Correlações (Spearman) entre os níveis de satisfação com privacidade acústica no interior em relação ao exterior de 
edifícios altos residenciais e comerciais 

Correlações 
Uso do 
edifício 

Pavimentos 
baixos 

Pavimentos 
médios 

Pavimentos 
altos 

Amostra Total 

Nível de 
satisfação 

com o 
edifício 

Nível de 
satisfação com a 

privacidade 
acústica em 

relação ao exterior 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. =- 0,25,  

sig. = 0,878 

Spearman, 
c. = -0,122, 
sig. = 0,429  

Spearman, 
c. = 0,302, 
sig. = 0,035 

Spearman, 
c. = 0,133,  
sig. = 0,126 

Edifícios 
comerciais 

Spearman, 
c. = 0,212,  
sig. = 0,014 

Spearman, 
c. = 0,153,  
sig. = 0,557 

Spearman, 
c. = 0,121,  
sig. = 0,547 

Spearman, 
c. =  0,387, 
sig. = 0,014 

Nível de 
satisfação 

com o 
pavimento 
utilizado 

Nível de 
satisfação com a 

privacidade 
acústica em 

relação ao exterior 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. = 0,212,  
sig. = 0,014 

Spearman, 
c. =0,116,  

sig. = 0,454 

Spearman, 
c. = -0,094,  
sig. = 0,522 

Spearman, 
c. =  0,387, 
sig. = 0,014 

Edifícios 
comerciais 

Spearman, 
c. = 0,692,  
sig. = 0,000 

Spearman, 
c. = 0,101,  
sig. = 0,701 

Spearman, 
c. = 0,236,  
sig. = 0,237 

Spearman, 
c. = 0,415, 
sig. = 0,000 

 
 

37. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a menção das justificativas para os níveis de privacidade acústica no interior 
em relação ao exterior de edifícios residenciais e comerciais em pavimentos baixos, médios e altos 

 
 
 

Edifícios altos residenciais 

Justificativas para os níveis de privacidade acústica   sig. Phi 
Janelas distantes de outros edifícios 0,010 0,262 

Distância das áreas uso coletivo do edifício 0,000 0,367 
Próximo das áreas uso coletivo do edifício 0,000 0,630 

O apartamento é próximo da rua 0,265 0,761 
Janelas próximas a outros edifícios 0,307 0,133 

 
 

Edifícios altos comerciais 

Justificativas para os níveis de privacidade acústica  sig. Phi 
Edifício se localiza em área movimentada 0,031 1,046 

Janelas distantes de outros edifícios 0,015 0,336 
Janela(s) próxima(s) de outros edifícios 0,306 0,178 

Isolamento acústico ruim 0,031 1,046 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

38.Valores de x² (Mann Whitney) para os níveis de satisfação dos respondentes com  a privacidade acústica em relação ao 
exterior de edifícios altos residenciais e comerciais  

Níveis de satisfação com a 
privacidade acústica em relação 

ao exterior 

Uso do edifício Média de valores ordinais 
Edifícios altos residenciais 95,72 M-W, 

x² = 17,804, sig. =  0,000 Edifícios altos comerciais 120,07 
Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

39. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com a privacidade acústica no interior em 
relação ao exterior de edifícios altos residenciais e comerciais de acordo com o pavimento utilizado 

 

Níveis de satisfação com 
a privacidade acústica 
em relação ao exterior 

do edifício 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos 127,70 
 

K-W, 
x² = 29,429, sig. = 0,000 

Pavimentos médios 86,09 
Pavimentos altos 78,26 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 126,34 
Pavimentos médios 131,88 
Pavimentos altos 105,44 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

CONFORTO TÉRMICO  
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40. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com o conforto térmico em  edifícios 
altos residenciais e comerciais no verão de acordo com o pavimento utilizado durante o verão 

 

Níveis de satisfação com 
o conforto térmico 

durante o verão 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos 74,26 
K-W, 

x² = 5,991, sig. = 0,050 
Pavimentos médios 69,36 
Pavimentos altos 58,85 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 40,39 
K-W, 

 x² = 0,960, sig = 0,612 
Pavimentos médios 42,65 
Pavimentos altos 32,33 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

41. Correlações (Spearman) entre os níveis de satisfação dos respondentes com o conforto térmico em  edifícios altos 
residenciais e comerciais no verão 

Correlações 
Uso do 
edifício 

Pavimentos 
baixos 

Pavimentos 
médios 

Pavimentos 
altos Amostra Total 

Nível de 
satisfação 

com o edifício 

Nível de 
satisfação com o 
conforto térmico 
durante o verão 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. =0,115,  

sig. = 0,478 

Spearman, 
c. = -0,122, 
sig. = 0,429  

Spearman, 
c. = 0,132, 
sig. = 0,365 

Spearman, 
c. = 0,133,  
sig. = 0,126 

Edifícios 
comerciais 

Spearman, 
c. = - 0,174,  
sig. = 0,350 

Spearman, 
c. =- 0,62,  

sig. = 0,812 

Spearman, 
c. = 0,285,  
sig. = 0,150 

Spearman, 
c. = 0,023, 
sig. = 0,843 

Nível de 
satisfação 

com o 
pavimento 
utilizado 

Nível de 
satisfação com o 
conforto térmico 
durante o verão 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. = -0,036,  
sig. = 0,823 

Spearman, 
c. =0,154,  

sig. = 0,317  

Spearman, 
c. = 0,106,  
sig. = 0,468 

Spearman, 
c. =  0,271, 
sig. = 0,002 

Edifícios 
comerciais 

Spearman, 
c. = 0,166,  
sig. = 0,373 

Spearman, 
c. = 0,061,  
sig. = 0,816 

Spearman, 
c. = 0,244,  
sig. = 0,221 

Spearman, 
c. = 0,082, 
sig. = 0,486 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
42. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a menção das justificativas  para os níveis de conforto térmico no interior de 
edifícios altos residenciais e comerciais durante o verão em pavimentos baixos, médios e altos 

 
 
 

Edifícios 
residenciais 

Justificativas para os níveis de conforto térmico durante o verão Sig. Phi 
Orientação solar adequada do apartamento 0,058 0,207 
Distância outros edifícios minimiza calor  0,001 0,320 
Áreas com vegetação minimizam o calor 0,049 0,213 
Orientação solar inadequada apartamento 0,007 0,273 

Proximidade de outros edifícios minimiza calor  0,837 0,052 
 

 
 

Edifícios comerciais 

Justificativas para os níveis de conforto térmico durante o verão Sig. Phi 
Orientação solar adequada do escritório 0,859 0,064 

Edifício não possui sistema de proteção solar 0,547 0,127 
Distância de outros edifícios melhora o conforto térmico interno do escritório 0,117 0,239 

Áreas com vegetação minimizam o calor 0,005 0,374 
Falta de áreas com vegetação aumenta o calor 0,003 0,393 

Proximidade de outros edifícios minimiza os níveis de calor 0,073 0,264 
Proximidade de outros edifícios aumenta os níveis de calor 0,143 0,228 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
 

43. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a a menção dos equipamento(s) utilizado(s) para melhorar o conforto 
térmico no verão no interior de edifícios altos residenciais e comerciais em pavimentos baixos, médios e altos 

Edifícios altos residenciais Edifícios altos comerciais 
Equipamento(s) utilizado(s)  sig. Phi Equipamento(s) utilizado(s) sig. Phi 

Ar condicionado 0,147 0,170 Ar condicionado 0,062 0,272 
Ventilador 0,416 0,115 Ventilador 0,062 0,272 

Não utiliza equipamentos 0,349 0,126 Não utiliza equipamentos - - 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

44. Valores de x² (Mann Whitney) para os níveis de satisfação dos respondentes com  o conforto térmico durante o verão 
no interior de edifícios altos residenciais e comerciais 

Níveis de satisfação com o 
conforto térmico durante o 

verão 

Uso do edifício Média de valores ordinais 
Edifícios altos residenciais 95,23 M-W, 

x² = 3754,000, sig. =  0,000 Edifícios altos comerciais 120,95 
Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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45. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com  o conforto térmico durante o verão 
no interior de edifícios altos residenciais e comerciais de acordo com o pavimento utilizado 

 

Níveis de satisfação com 
o conforto térmico 

durante o verão 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos 106,26 
 

K-W, 
x² = 19,024, sig. = 0,002 

Pavimentos médios 99,14 
Pavimentos altos 82,70 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 114,70 
Pavimentos médios 126,60 
Pavimentos altos 124,70 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

46. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com o conforto térmico em  edifícios altos 
residenciais e comerciais no verão de acordo com o pavimento utilizado durante o inverno 

Níveis de satisfação com 
o conforto térmico 
durante o inverno 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos 75,98 
K-W, 

x² = 5,050, sig. = 0,080 
Pavimentos médios 63,89 
Pavimentos altos 62,47 

Níveis de satisfação com 
o conforto térmico 
durante o inverno 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 40,39 
K-W, 

 x² = 0,960, sig = 0,612 Pavimentos médios 42,65 
Pavimentos altos 32,33 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

47. Correlações (Spearman) entre os níveis de satisfação dos respondentes com o conforto térmico em  edifícios altos 
residenciais e comerciais no inverno 

Correlações 
Uso do 
edifício 

Pavimentos 
baixos 

Pavimentos 
médios 

Pavimentos 
altos 

Amostra Total 

Nível de 
satisfação 

com o 
edifício 

Nível de satisfação 
com o conforto 

térmico durante o 
inverno 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. = 0,115,  
sig. = 0,478 

Spearman, 
c. = 0,203, 
sig. = 0,187 

Spearman, 
c. = 0,132, 
sig. = 0,365 

Spearman, 
c. = 0,184,  
sig. = 0,035 

Edifícios 
comerciais 

Spearman, 
c. = -0,58,  

sig. = 0,757 

Spearman, 
c. = 0,231,  
sig. = 0,371 

Spearman, 
c. = 0,296,  
sig. = 0,134 

Spearman, 
c. = 0,121, 
sig. = 0,300 

Nível de 
satisfação 

com o 
pavimento 
utilizado 

Nível de satisfação 
com o conforto 

térmico durante o 
inverno 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. = 0,117,  
sig. = 0,474 

Spearman, 
c. = 0,277,  
sig. = 0,069 

Spearman, 
c. = 0,239,  
sig. = 0,099 

Spearman, 
c. = 0,281, 
sig. = 0,001 

Edifícios 
comerciais 

Spearman, 
c. = 0,117,  
sig. = 0,532 

Spearman, 
c. =0,000,  

sig. = 1,000 

Spearman, 
c. = 0,377,  
sig. = 0,052 

Spearman, 
c. = 0,085, 
sig. = 0,467 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
48. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a a menção das  justificativas para os níveis de conforto térmico no interior 
de edifícios altos residenciais e comerciais durante o inverno em pavimentos baixos, médios e altos 

Edifícios altos residenciais 
Justificativas para os níveis de conforto térmico durante o inverno Sig. Phi 

Orientação solar adequada do apartamento 0,956 0,026 
Distância de outros edifícios aumenta a irradiação solar no apartamento 0,527 0,098 

Orientação solar inadequada do apartamento 0,781 0,061 
Proximidade de outros edifícios causa sombreamento no apartamento 0,034 0,226 

Edifícios altos comerciais 
Justificativas para os níveis de conforto térmico durante o inverno Sig. Phi 

Orientação solar adequada  0,632 0,111 
Distância de outros edifícios aumenta os níveis de calor no interior escritório 0,067 0,269 

Proximidade de outros edifícios aumenta os níveis de calor no interior do escritório 0,143 0,228 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

49. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a a menção dos  equipamento(s) utilizado(s) para melhorar o conforto 
térmico em edifícios altos residenciais e comerciais no inverno em pavimentos baixos, médios e altos 

Edifícios altos residenciais Edifícios altos comerciais 
Equipamento(s) utilizado(s) Sig. Phi Equipamento(s) utilizado(s) Sig. Phi 

Ar condicionado 0,702 0,073 Ar condicionado 0,867 0,062 
Aquecedores/radiadores móveis   0,423 0,114 Não utiliza equipamentos 0,548 0,127 

Não utiliza equipamentos 0,913 0,037 Aquecedores/radiadores móveis 0,062 0,272 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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50. Valores de x² (Mann Whitney) para os níveis de satisfação dos respondentes com  o conforto térmico durante o 
inverno no interior de edifícios altos residenciais e comerciais 

Níveis de satisfação com o 
conforto térmico durante o 

inverno 

Uso do edifício Média de valores ordinais 
Edifícios altos residenciais 102,65 M-W, 

x² = 4741,000, sig. =  0,412 Edifícios altos comerciais 107,78 
Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

51. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com  o conforto térmico durante o 
inverno no interior de edifícios altos residenciais e comerciais de acordo com o pavimento utilizado 

 

Níveis de satisfação com 
o conforto térmico 
durante o inverno 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos 117,25 
 

K-W, 
x² = 7,934, sig. = 0,160 

Pavimentos médios 97,49 
Pavimentos altos 95,37 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 105,85 
Pavimentos médios 102,79 
Pavimentos altos 113,13 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

VENTILAÇÃO NATURAL 
 

52. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com a ventilação natural em  edifícios 
altos residenciais e comerciais no verão de acordo com o pavimento utilizado 

 

Níveis de satisfação com 
a ventilação natural 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos 66,04 
K-W, 

x² = 0,167, sig. = 0,920 
Pavimentos médios 66,14 
Pavimentos altos 68,56 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 44,24 
K-W, 

 x² = 8,889, sig = 0,012 
Pavimentos médios 41,71 
Pavimentos altos 28,50 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

53. Correlações (Spearman) entre os níveis de satisfação dos respondentes com  a ventilação natural em  edifícios altos 
residenciais e comerciais 

Correlações 
Uso do 
edifício 

Pavimentos 
baixos 

Pavimentos 
médios 

Pavimentos 
altos 

Amostra Total 

Nível de 
satisfação 

com o 
edifício 

Nível de 
satisfação com a 

ventilação natural 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. =- 0,058, 
sig. = 0,757 

Spearman, 
c. = 0,304, 
sig. = 0,045 

 Spearman, 
c. = 0,052,  
sig. = 0,720 

Spearman, 
c. = 0,221,  
sig. = 0,170 

Edifícios 
comerciais 

Spearman, 
c. = 0,209,  
sig. = 0,260 

Spearman, 
c. = 0,716,  
sig. = 0,001 

Spearman, 
c. = 0,179,  
sig. = 0,371 

Spearman, 
c. = 0,369, 
sig. = 0,001 

Nível de 
satisfação 

com o 
pavimento 
utilizado 

Nível de 
satisfação com a 

ventilação natural 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. = 0,506,  
sig. = 0,001 

Spearman, 
c. = 0,410,  
sig. = 0,006 

Spearman, 
c. = - 0,068,  
sig. = 0,641 

Spearman, 
c. = 0,237, 
sig. = 0,006 

Edifícios 
comerciais 

Spearman, 
c. = 0,159,  
sig. = 0,394 

Spearman, 
c. =0,848,  

sig. = 0,000 

Spearman, 
c. = 0,326,  
sig. = 0,097 

Spearman, 
c. = 0,491, 
sig. = 0,000 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
 

54. Valores de x² (Mann Whitney) para os níveis de satisfação dos respondentes com  a ventilação natural no interior de 
edifícios altos residenciais e comerciais 

Níveis de satisfação com a 
ventilação natural 

Uso do edifício Média de valores ordinais 
Edifícios altos residenciais 82,05 M-W, 

x² = 2002,000, sig. =  0,000 Edifícios altos comerciais 144,31 
 

55. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com  a ventilação natural no interior de 
edifícios altos residenciais e comerciais de acordo com o pavimento utilizado 

 

Níveis de satisfação com 
a ventilação natural 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos 80,79 
 

K-W, 
x² = 68,839, sig. = 0,000 

Pavimentos médios 86,64 
Pavimentos altos 78,97 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 159,68 
Pavimentos médios 154,50 
Pavimentos altos 120,24 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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56. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a a menção das  justificativas para os níveis de satisfação com a ventilação 
natural em edifícios altos residenciais e comerciais nos pavimentos baixos, médios e altos 

Uso do edifício Justificativas para os níveis de satisfação com a ventilação natural Sig Phi 
 

 
Edifícios 

residenciais 

Impacto dos ventos não dificulta /impede a abertura das janelas 0,009 0,265 
Não é necessário o uso de sistemas de climatização artificial 0,583 0,090 
Impacto dos ventos dificulta / impede a abertura das janelas 0,001 0,325 

Ventilação cruzada no interior do apartamento 0,379 0,284 
É necessário o uso de sistemas de climatização artificial 0,548 0,095 

 
Edifício comercial 

É necessário o uso de climatização artificial 0,097 0,249 
Impacto dos ventos não dificulta/ impede a abertura de janelas 0,532 0,130 
Abertura das janelas é inviável devido ao barulho vindo da rua 0,055 0,616 

Impacto dos ventos dificulta /impede a abertura de janelas 0,800 0,077 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

ILUMINAÇÃO NATURAL 
 

57. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com a iluminação natural em edifícios altos 
residenciais e comerciais no verão de acordo com o pavimento utilizado  

 

Níveis de satisfação com 
a iluminação natural 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos 78,38 
K-W, 

x² = 7,129, sig. = 0,028 
Pavimentos médios 58,97 
Pavimentos altos 64,93 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 44,24 
K-W, 

 x² = 8,889, sig = 0,012 
Pavimentos médios 41,71 
Pavimentos altos 28,50 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

58. Correlações (Spearman) entre os níveis de satisfação dos respondentes com a iluminação natural em edifícios altos 
residenciais e comerciais 

Correlações 
Uso do 
edifício 

Pavimentos 
baixos 

Pavimentos 
médios 

Pavimentos 
altos 

Amostra 
Total 

Nível de 
satisfação 

com o 
edifício 

Nível de 
satisfação com a 

iluminação 
natural 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. = 0,140, 
sig. = 0,387 

Spearman, 
c. = 0,318, 
sig. = 0,035 

 Spearman, 
c. = 0,204,  
sig. = 0,160 

Spearman, 
c. = 0,254,  
sig. = 0,003 

Edifícios 
comerciais 

Spearman, 
c. = -0,556,  
sig. = 0,001 

Spearman, 
c. = -0,269,  
sig. = 0,297 

Spearman, 
c. = 0,204,  
sig. = 0,307 

Spearman, 
c. = - 0,234, 
sig. = 0,043 

Nível de 
satisfação 

com o 
pavimento 
utilizado 

Nível de 
satisfação com a 

iluminação 
natural 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. = 0,046,  
sig. = 0,779 

Spearman, 
c. = 0,471,  
sig. = 0,001 

Spearman, 
c. = 0,181,  
sig. = 0,213 

Spearman, 
c. = 0,284, 
sig. = 0,001 

Edifícios 
comerciais 

Spearman, 
c. = -0,508,  
sig. = 0,004 

Spearman, 
c. = - 0,263,  
sig. = 0,307 

Spearman, 
c. = 0,414,  
sig. = 0,032 

Spearman, 
c. = 0,135, 
sig. = 0,247 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
59. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a a menção das  justificativas para os níveis de satisfação com a 
iluminação natural no interior de edifícios residenciais e comerciais nos pavimentos baixos, médios e altos 
Uso do edifício Justificativas para os níveis de satisfação com a iluminação natural sig. Phi 

 
Edifícios altos 
residenciais 

Distância de outros edifícios do entorno não impede a iluminação natural  0,009 0,266 
Não há necessidade de acender luzes durante o dia  0,111 0,182 

Proximidade de outros edifícios do entorno impede a iluminação natural 0,000 0,424 
Necessidade de acender luzes durante o dia  0,066 0,202 

 
Edifícios altos 

comerciais 

Distância de outros edifícios do entorno não impede a iluminação natural  0,308 0,177 
Não é necessário acender luzes durante o dia 0,001 0,431 

É necessário acender luzes durante o dia  0,978 0,025 
Proximidade de outros edifícios do entorno impede a iluminação natural 0,143 0,228 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
60. Valores de x² (Mann Whitney) para os níveis de satisfação dos respondentes com a iluminação natural no interior de 
edifícios altos residenciais e comerciais 

Níveis de satisfação com a 
ventilação natural 

Uso do edifício Média de valores ordinais 
Edifícios altos residenciais 95,56 M-W, 

x² = 3798,500, sig. = 0,001 Edifícios altos comerciais 120,35 
Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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61. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com  a ventilação natural no interior de 
edifícios altos residenciais e comerciais de acordo com o pavimento utilizado 

 

Níveis de satisfação com 
a ventilação natural 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos 104,46 
 

K-W, 
x² = 22,099, sig. = 0,001 

Pavimentos médios 86,74 
Pavimentos altos 96,21 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 133,47 
Pavimentos médios 131,41 
Pavimentos altos 98,33 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
RELAÇÃO ENTRE A ALTURA DOS EDIFÍCIOS E A LARGURA DAS VIAS E ESPAÇOS URBANOS 
ADJACENTES 

 

62. Valores de x² (Kruskal Wallis) para a percepção dos respondentes em relação à altura dos edifícios 

 

Percepção da altura dos 
edifícios 

Uso do edifício Altura do edifício Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

10 pavimentos 96,66 
K-W, 

x² = 58,034, sig. = 0,000 
14 pavimentos 57,08 
18 pavimentos 41,58 

Edifícios 
comerciais 

10 pavimentos 55,50 
K-W, 

 x² = 34,069, sig = 0,000 
14 pavimentos 37,52 
18 pavimentos 22,20 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

63. Valores de x² (Mann Whitney) para a percepção dos respondentes em relação à altura dos edifícios de acordo com seu 
uso 

Percepção da altura dos 
edifícios 

Uso do edifício Média de valores ordinais 
Edifícios altos residenciais 101,04 M-W, 

x² = 4,963, sig. = 0,084 Edifícios altos comerciais 110,63 
Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

64. Valores de x² (Kruskal Wallis) para a percepção dos respondentes em relação à altura dos edifícios residenciais e 
comerciais 

 
 

Percepção da altura dos 
edifícios 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos 146,24 
 

K-W, 
x² = 93,496, sig. = 0,000 

Pavimentos médios 85,68 
Pavimentos altos 62,56 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 161,56 
Pavimentos médios 109,48 
Pavimentos altos 64,46 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

65. Valores de x² (Kruskal Wallis) para a percepção da relação entre a altura dos edifícios e a largura das vias e espaços 
urbanos adjacentes 

Percepção da relação 
entre a altura dos edifícios 

e a largura das vias e 
espaços urbanos 

adjacentes 

Uso do edifício Altura do edifício Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

10 pavimentos 59,05 K-W, 
x² = 4,963, sig. = 0,084 14 pavimentos 73,89 

18 pavimentos 69,16 

Edifícios 
comerciais 

10 pavimentos 28,90 K-W, 
 x² = 15,019, sig = 

0,000 
14 pavimentos 36,09 
18 pavimentos 48,06 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

66. Valores de x² (Mann Whitney) para a percepção da relação entre a altura dos edifícios e a largura das vias e espaços 
urbanos adjacentes de acordo com seu uso 
Percepção da relação entre a altura dos 
edifícios e a largura das vias e espaços 

urbanos adjacentes 

Uso do edifício Média de valores ordinais 
Edifícios altos residenciais 101,09 M-W, 

x² = 4524,000 , sig. = 0,197 Edifícios altos comerciais 110,54 
Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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67. Valores de x² (Kruskal Wallis) para a percepção da relação entre a altura dos edifícios e a largura das vias e espaços 
urbanos adjacentes entre edifícios residenciais e comerciais 
 

Percepção da relação 
entre a altura dos 

edifícios e a largura das 
vias e espaços urbanos 

adjacentes 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos 88,61 
 

K-W, 
x² = 20,178, sig. = 0,001 

Pavimentos médios 112,00 
Pavimentos altos 104,39 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 86,36 
Pavimentos médios 105,54 
Pavimentos altos 137,19 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 
 

68. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para a a menção da(s)  principal (is) razão (ões) citadas para a percepção da 
relação entre a altura dos edifícios (10, 14 e 18 pavimentos) e a largura das vias e espaços urbanos adjacentes 

Principais razões citadas em relação a edifícios residenciais sig. Phi 
Facilidade de visualizar o edifício/ condomínio por inteiro 0,209 0,153 

Largura da rua adequada em relação à altura do edifício/condomínio 0,045 0,216 
Distância adequada do edifício/condomínio a outros da rua 0,050 0,212 

Edifício/condomínio é muito próximo dos outros edifícios da rua 0,003 0,296 
Largura da rua é pequena em relação à altura do edifício/condomínio 0,001 0,330 

Principais razões citadas em relação a edifícios comerciais sig. Phi 
Facilidade de visualizar edifício por inteiro 0,004 0,388 

A largura da rua é adequada em relação à altura do edifício  0,133 0,232 
Distância do edifício a outros edifícios da rua é adequada 0,094 0,251 

Edifício é muito próximo dos outros edifícios da rua 0,011 0,347 
Dificuldade de visualizar edifício por inteiro 0,014 0,337 

Largura da rua pequena em relação à altura do edifício 0,198 0,208 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

DENSIDADE CONSTRUTIVA DOS EDIFÍCIOS ALTOS E A RELAÇÃO COM O ESPAÇO URBANO 
69. Valor de x² (Kendall) para a ordem de preferência dos locais de acordo com a altura, densidade e distância entre os 
edifícios altos  

 Amostra total de respondentes de edifícios altos 208(100) 
K, x² = 112,947, 

sig. = 0,000 
L L1 L 2 L 3 L4 L5 L6 L 7 L8 L9 L10 
K 5,88 5,35 5,17 4,62 5,02 5,06 5,06 5,46 7,17 6,21 

 

Amostra total de respondentes de edifícios altos residenciais 133(100) 
K, x² = 136,956, 

sig. = 0,000 
L L1 L 2 L 3 L4 L5 L6 L 7 L8 L9 L10 
K 5,41 4,08 5,41 4,17 5,48 4,77 5,98 5,60 7,11 6,99 

Amostra total de edifícios comerciais 75(100) 
K, x² = 31,715, 

sig. = 0,000 
L L1 L 2 L 3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 
K 6,71 7,61 4,73 5,43 4,19 5,57 3,43 5,21 7,28 4,83 

Notas: L = local; K = média dos valores ordinais obtida pelo teste Kendall’s W (K) (os valores menores correspondem às 
vistas mais preferidas); a comparação entre os valores mvo K deve ser feita na horizontal entre os locais; os valores 
destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

77. Valor de x² (Mann-Whitney)  para a ordem de preferência dos locais de acordo com a altura, densidade e distância 
entre os edifícios altos de acordo com  as amostras de edifícios residenciais e comerciais 
Local Uso do edifício Média de valores ordinais Local Uso do edifício Média de valores ordinais 
Local 

1 
Residencial 96,06 M-W, x² =3865,000, 

sig. =  0,007 
Local 

6 
Residencial 96,41 M-W, x² = 3911,500, 

sig. = 0,009 Comercial 119,4 Comercial 118,85 
Local 

2 
Residencial 84,28 M-W, x² = 2298,00, 

sig. = 0,000 
Local 

7 
Residencial 125,5 M-W, x² = 2186,000, 

sig. =0,000 Comercial 140,3 Comercial 67,15 
Local 

3 
Residencial 109,2 M-W, x² = 4363,000, 

sig. = 0,130 
Local 

8 
Residencial 108,6 M-W, x² = 4434,500, 

sig. = 0,177 Comercial 96,17 Comercial 97,13 
Local 

4 
Residencial 94,87 M-W, x² = 3706,500, 

sig. = 0,002 
Local 

9 
Residencial 102,1 M-W, x² = 4672,500, 

sig. = 0,433 Comercial 121,58 Comercial 108,7 
Local 

5 
Residencial 118,4 M-W, x² = 3138,500, 

sig. = 0,000 
Local 

10 
Residencial 120,1 M-W, x² = 2904,000, 

sig. = 0,000 Comercial 79,85 Comercial 76,72 
Notas: L = local; K = média dos valores ordinais obtida pelo teste Kendall’s W (K) (os valores menores correspondem às 
vistas mais preferidas); a comparação entre os valores mvo K deve ser feita na horizontal entre os locais; M-W = média 
dos valores ordinais obtidos através do teste Mann-Whitney (M-W) entre as amostras totais onde os valores menores 
correspondem ao grupo que mais prefere o local; os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente 
significativas entre os grupos. 
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70. Valores de x² (Kruskal Wallis) para a percepção da relação entre a altura dos edifícios e a largura das vias e espaços 
urbanos adjacentes 

Percepção da relação 
entre a altura dos edifícios 

e a largura das vias e 
espaços urbanos 

adjacentes 

Uso do edifício Altura do edifício Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

10 pavimentos 46,70 K-W, 
x² = 31,715, sig. = 

0,000 
14 pavimentos 87,22 
18 pavimentos 69,63 

Edifícios 
comerciais 

10 pavimentos 25,22 K-W, 
 x² = 16,447, sig = 

0,000 
14 pavimentos 40,15 
18 pavimentos 48,00 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

71. Principais razões citadas para os níveis de satisfação dos respondentes com a altura dos edifícios altos do contexto 
onde moram ou trabalham 

Principais razões citadas pelos respondentes de edifícios residenciais sig. Phi 
Qualificam a imagem do bairro      0,160 0,166 

Não sobrecarregam a infraestrutura existente 0,016 0,249 
Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes  0,059 0,206 
Número de vagas de estacionamento nas ruas é suficiente 0,019 0,244 

Número vagas estacionamento não é suficiente 0,009 0,268 
Não causam sombreamento na rua/outros espaços públicos adjacentes 0,001 0,332 

Tornam a área mais agradável para viver                     0,043 0,218 
Aumentam o tráfego de veículos na rua  0,017 0,248 

Aumentam a segurança da área quanto a crimes 0,036 0,223 
Sobrecarregam a infraestrutura existente 0,515 0,100 

Tornam a área menos agradável para espaços urbanos adjacentes                 0,136 0,173 
Aumentam os ventos na rua /outros espaços públicos 0,579 0,091 

Causam sombreamento na rua/ outros espaços urbanos adjacentes 0,168 0,164 
Diminuem a segurança da área quanto a crimes   0,168 0,164 

Descaracterizam a imagem do bairro 0,837 0,052 
Principais razões citadas pelos respondentes de edifícios comerciais sig. Phi 

Número de vagas de estacionamento não é suficiente 0,000 0,517 
Qualificam a imagem do bairro      0,000 0,626 

Aumentam o tráfego de veículos na rua  0,000 0,577 
Não sobrecarregam a infraestrutura existente 0,060 0,874 

Não causam sombreamento na rua/outros espaços urbanos adjacentes 0,076 0,807 
Tornam a área mais agradável para viver                     0,000 0,609 

Foram construídos onde antes havia edificações de valor histórico 0,014 0,337 
Descaracterizam a imagem do bairro 0,004 0,380 

Não aumentam o tráfego de veículos na rua  0,016 0,333 
Tornam a área menos agradável para viver                   0,424 0,151 
Sobrecarregam a infraestrutura existente 0,088 0,255 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
 

72. Valores de x² (Mann Whitney) para os níveis de satisfação dos respondentes com a altura dos edifícios dos 
contextos de edifícios altos residenciais e comerciais 

Níveis de satisfação com a altura dos 
edifícios do contexto 

Uso do edifício Média de valores ordinais 
Edifícios altos residenciais 94,01 M-W, 

x² = 3592,000 , sig. = 0,000 Edifícios altos comerciais 123,10 
Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

73. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes com a altura dos edifícios dos 
contextos de edifícios altos residenciais e comerciais 

 

Níveis de satisfação com 
a altura dos edifícios do 

contexto 

Uso do edifício Pavimento Média de valores ordinais 

Edifícios 
residenciais 

10 pavimentos 64,87 
 

K-W, 
x² = 56,034, sig. = 0,000 

14 pavimentos 124,55 
18 pavimentos 96,13 

Edifícios 
comerciais 

10 pavimentos 89,86 
14 pavimentos 126,98 
18 pavimentos 150,57 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

USO DO ESPAÇO URBANO 
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74. Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a identificação do uso do espaço urbano adjacente aos edifícios residenciais e 
comerciais avaliados pelos respondentes que utilizam pavimentos baixos, médios e altos 

Edifícios residenciais sig. 0,023 Phi 0,238 
Edifícios comerciais sig. 0,242 Phi 0,195 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
 

75.  Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a identificação do(s) período(s) do dia que os respondentes utilizam o espaço 
urbano adjacente aos edifícios altos onde residem ou trabalham de acordo com o pavimento utilizado 

 
Edifícios 

residenciais 

Períodos do dia sig. Phi  
Edifícios 

comerciais 

Períodos do dia sig. Phi 
Manhã 0,914 0,050 Manhã 0,646 0,199 
Tarde 0,119 0,243 Tarde 0,646 0,199 
Noite 0,936 0,043 Noite 0,021 0,594 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
 

76.  Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a identificação do(s) dia(s) da semana em que os respondentes utilizam o 
espaço urbano adjacente aos edifícios altos onde residem ou trabalham de acordo com o pavimento utilizado 
 

Edifícios 
residenciais 

Dias da semana sig. Phi 
Edifícios 

comerciais 

Dias da semana sig. Phi 
Segunda a sexta–feira 0,898 0,055 Segunda a sexta–feira 0,541 0,236 

Fins de semana e 
feriados 0,396 0,160 

Fins de semana e 
feriados 0,730 0,169 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
77. Valores de Phi (Tabulação cruzada)  para as principal (is) razão (ões) citadas para os respondentes utilizarem ou não os 
espaços urbanos adjacentes aos edifícios altos onde residem ou trabalham 

Principais razões citadas em 
edifícios residenciais sig. Phi 

Principais razões citadas em 
edifícios comerciais 

sig. Phi 

São áreas amplas 0,244 0,198 Muitas pessoas usam a área 0,196 0,385 
São áreas com vegetação 0,164 0,224 São áreas amplas 0,099 0,459 

São áreas seguras 0,032 0,309 São áreas seguras 0,220 0,371 
São áreas com iluminação 0,826 0,073 São áreas sem iluminação 0,235 0,363 

Muitas pessoas usam a área 0,499 0,139 São áreas com iluminação 0,541 0,236 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
 

78. Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a identificação do uso do espaço urbano adjacente em comparação 
edifícios residenciais e comerciais 

Uso do espaço 
urbano adjacente 

Uso do edifício Sig. Phi 
Edifícios residenciais 

0,001 0,239 Edifícios comerciais 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

79. Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a identificação do uso do espaço urbano adjacente em comparação 
edifícios residenciais e comerciais de acordo com o pavimento utilizado 

 

Uso do espaço 
urbano adjacente 

Uso do edifício Pavimento Sig. Phi 

Edifícios 
residenciais 

Pavimentos baixos  
 

0,001 

 
 

0,324 
Pavimentos médios 

Pavimentos altos 

Edifícios 
comerciais 

Pavimentos baixos 
Pavimentos médios 

Pavimentos altos 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

SEGURANÇA DO ESPAÇO URBANO 
 

80. Valores de x² (Mann Whitney) para os níveis de satisfação dos respondentes com a segurança do espaço 
urbano adjacente aos edifícios avaliados 

Níveis de satisfação com a 
segurança do espaço urbano 

adjacente 

Uso do edifício Média dos valores ordinais 
Edifícios residenciais 117,02 M-W, 

x² = 3322,500 , sig. = 0,000 Edifícios comerciais 82,30 
Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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81.  Valores de Phi (Tabulação cruzada) para as principal (is) razão (ões) citadas para a percepção de segurança no espaço 
urbano adjacente aos edifícios residenciais e comerciais avaliados 

Principais razões citadas para a percepção de segurança no espaço urbano adjacente sig. Phi 
Não existem pessoas circulando nas ruas 0,000 0,472 

Existem pessoas circulando nas ruas 0,000 -0,463 
Existência de grades nos edifícios 0,000 -0,388 

Falta de iluminação na rua 0,000 0,371 
Inexistência de portas e janelas de edificações voltadas para a rua 0,101 -1,114 
Existência de portas e janelas de edificações voltadas para a rua 0,000 -0,344 

Existência de iluminação na rua 0,000 -0,273 
Impossibilidade de ser socorrido 0,024 0,157 

Existência de árvores na rua 0,001 -0,226 
Ausência de local para fugir 0,001 0,213 

Possibilidade de ser socorrido 0,000 -0,252 
 Existência de muros no edifício   0,003 -0,209 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
 

REFERENCIAIS URBANOS 
  

82. Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a identificação dos edifícios avaliados como referenciais urbanos 

Edifícios residenciais sig. 0,000 Phi 0,385 
Edifícios comerciais sig. 0,000 Phi 0,516 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
83. Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a  menção da(s) Principal (is) razão(ões) citadas para a identificação dos 
edifícios residenciais e comerciais de 10, 14 e 18 pavimentos como referenciais urbanos 

Principais razões citadas em relação a edifícios residenciais sig. Phi 
Edifício ou condomínio é da mesma altura dos outros edifícios da rua 0,006 0,277 

Cores e formas do edifício ou condomínio semelhantes das de outros edifícios da rua 0,004 0,289 

Edifício ou condomínio é alto em relação aos outros edifícios da rua 0,002 0,308 
Cores e formas do edifício ou condomínio diferentes das de outros edifícios da rua 0,000 0,393 

Edifício ou condomínio é largo em relação aos outros edifícios da rua 0,005 0,281 
Edifício ou condomínio é da mesma largura dos outros edifícios da rua 0,837 0,052 

Principais razões citadas em relação a edifícios comerciais sig. Phi 
Cores e formas do edifício diferentes das de outros edifícios da rua 0,034 0,301 

Edifício é alto em relação aos outros edifícios da rua 0,000 0,469 
Edifício é da mesma altura dos outros edifícios da rua 0,000 0,502 
Edifício é largo em relação aos outros edifícios da rua 0,115 0,240 

Cores e formas do edifício semelhantes das de outros edifícios da rua 0,565 0,123 
Edifício é baixo em relação aos outros edifícios da rua 0,423 0,152   

84. Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a identificação do edifício como referencial urbano 
Percepção do 
edifício como 

referencial urbano 

Uso do edifício Sim Não Sig. Phi 
Edifícios residenciais 59(44,4%) 53(70,7%) 

0,000 0,253 Edifícios comerciais 74(55,6%) 22(29,3%) 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

85. Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a identificação do edifício como referencial urbano de acordo com a altura do 
edifício 

 

Percepção do 
edifício como 

referencial 
urbano 

Uso do edifício Altura do edifício Sig. Phi 

Edifícios 
residenciais 

10 pavimentos  
 

0,000 

 
 

- 0,488 
14 pavimentos 
18 pavimentos 

Edifícios 
comerciais 

10 pavimentos 
14 pavimentos 
18 pavimentos 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
 

FAIXA ETÁRIA DOS RESPONDENTES 
 
 

86. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com o pavimento de residência de acordo com a faixa etária 
dos respondentes 

 
Níveis de satisfação com o 
pavimento de residência 

Faixa etária  Média de valores ordinais 
19 a 29 anos 69,33 

 K-W,  
x² = 1,985 , sig. = 0,371 

30 a 59 anos 63,58 
60 ou mais 73,36 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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87. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com o pavimento de residência de acordo com a faixa etária 
dos respondentes e o  pavimento utilizado 
 

Níveis de satisfação com o 
pavimento de residência 

 
 
 

Níveis de satisfação com o 
pavimento de residência 

Faixa etária  Média de valores ordinais 
 

19 a 29 anos 
Pavimentos baixos 17,00 

K-W, 
x² = 14,106, sig. = 0,001 Pavimentos médios 10,44 

Pavimentos altos 4,50 
 

30 a 59 anos 
Pavimentos baixos 41,37 

K-W, 
x² = 2,008, sig. = 0,366 Pavimentos médios 41,43 

Pavimentos altos 34,79 
 

60 anos ou mais 
Pavimentos baixos 22,73 

K-W, 
x² = 7,129 , sig. = 0,028 Pavimentos médios 14,00 

Pavimentos altos 14,19 
Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos.   

88. Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a menção das principais justificativas para os níveis de satisfação do 
respondente com o pavimento de residência de acordo com a faixa etária e o pavimento utilizado (baixo, médio ou alto) 

19 a 29 anos 
Principais justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento de residência sig. Phi 

Ventilação do apartamento 0,016 0,600 
Privacidade visual nos dormitórios  0,064 0,489 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala 0,003 0715 
Visuais satisfatórias janela(s) dormitório(s) 0,024 0,570 
Privacidade visual na sala do apartamento 0,012 0,586 
Privacidade acústica no seu apartamento 0,399 0,283 

Conforto térmico do apartamento 0,065 0,488 
Iluminação natural do apartamento 0162 0,398 

30 a 59 anos 
Principais justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento de residência sig. Phi 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala 0,000 0,482 
Iluminação natural do apartamento 0,063 0,268 

Visuais satisfatórias janela(s) dormitório(s) 0,001 0,483 
Privacidade visual na sala do apartamento 0,256 0,188 

Ventilação do apartamento 0,003 0,389 
Privacidade visual nos dormitórios  0,221 0,198 
Conforto térmico do apartamento 0,003 0,390 

Privacidade acústica no seu apartamento 0,067 0,265 
Não depender do uso de elevadores 0,000 0,615 

60 ou mais 
Principais justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento de residência sig. Phi 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala 0,242 0,293 
Visuais satisfatórias janela(s) dormitório(s) 0,984 0,031 

Iluminação natural do apartamento 0,035 0,450 
Privacidade visual na sala do apartamento 0,076 0,396 

Privacidade visual nos dormitórios  0,197 0,314 
Conforto térmico do apartamento 0,002 0,622 

Segurança quanto a crimes  0,207 0,309 
Ventilação do apartamento 0,004 0,578 

Não depender do uso de elevadores 0,000 0,933 
Privacidade acústica no seu apartamento 0,806 0,114 

Proximidade de áreas com vegetação  0,069 0,403 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 
 

89. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde o respondente 
reside de acordo com a sua faixa etária 
 
Níveis de satisfação com a altura 

dos edifícios do contexto onde 
reside 

Faixa etária  Média de valores ordinais 
19 a 29 anos 74,83 

K-W, 
x² = 1,985 , sig. = 0,371 

30 a 59 anos 67,66 
60 ou mais 60,00 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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90. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde o respondente 
reside de acordo com a sua faixa etária e altura dos edifícios 

 
 
 
 

Níveis de satisfação com a 
altura dos edifícios do 
contexto onde reside 

Faixa etária  Média de valores ordinais 
 

19 a 29 anos 
10 pavimentos 11,36 

K-W, 
x² = 1,059, sig. = 0,589 14 pavimentos 13,00 

18 pavimentos 10,13 
 

30 a 59 anos 
10 pavimentos 25,90 

K-W, 
x² = 25,030, sig. = 0,000 

14 pavimentos 55,82 
18 pavimentos 41,09 

 
60 anos ou mais 

10 pavimentos 11,50 
K-W, 

x² = 8,604 , sig. = 0,014 14 pavimentos 21,58 
18 pavimentos 18,71 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

91. Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a menção das principais razões citadas para os níveis de satisfação dos 
respondentes (de acordo com sua faixa etária) com a altura dos edifícios (10, 14 e 18 pavimentos) do contexto onde moram 

19 a 29 anos 
Principais razões citadas para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios sig. Phi 

Não sobrecarregam a infraestrutura  0,764 0,153 
Qualificam a imagem do bairro      0,138 0,415 

Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes  0,827 0,129 
Aumentam a segurança da área quanto à crimes 0,944 0,071 

Número de vagas de estacionamento nas ruas é suficiente 0,848 0,120 
Não causam sombreamento na rua/outros espaços públicos adjacentes 0,502 0,245 

Sobrecarregam a infraestrutura 0,848 0,120 
Aumentam o movimento de ventos na rua /outros espaços públicos adjacentes 0,848 0,120 

30 a 59 anos 
Principais razões citadas para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios sig. Phi 

Qualificam a imagem do bairro      0,459 0,142 
Não sobrecarregam a infraestrutura  0,030 0,302 

Número de vagas de estacionamento nas ruas é suficiente 0,091 0,250 
Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes  0,073 0,261 

Número vagas estacionamento não é suficiente 0,077 0,258 
Tornam a área mais agradável para viver                     0,062 0,269 

Não causam sombreamento na rua/outros espaços públicos adjacentes 0,000 0,485 
Aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes  0,008 0,355 

60 ou mais 
Principais razões citadas para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios sig. Phi 

Qualificam a imagem do bairro      0,834 0,105 
Não sobrecarregam a infraestrutura  0,849 0,100 

Número vagas estacionamento não é suficiente 0,055 0,420 
Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes  0,175 0,325 

Tornam a área mais agradável para viver                     0,232 0,298 
Não causam sombreamento na rua/outros espaços públicos adjacentes 0,316 0,264 

Número de vagas de estacionamento nas ruas é suficientes 0,001 0,632 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

92. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com o pavimento o pavimento onde o responde trabalha de 
acordo com a faixa etária  

 
Níveis de satisfação com o 
pavimento de residência 

Faixa etária  Média de valores ordinais 
19 a 29 anos 36,59 

 K-W,  
x² = 4,920 , sig. = 0,085 

30 a 59 anos 39,76 
60 ou mais 13,67 

 

93. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com o pavimento o pavimento onde o responde trabalha de 
acordo com a faixa etária e o  pavimento utilizado 
 

 
 
 

Níveis de satisfação com o 
pavimento de residência 

 
 

Faixa etária  Média de valores ordinais 
 

19 a 29 anos 
Pavimentos baixos 11,68 

K-W, 
x² = 7,238, sig. = 0,027 Pavimentos médios 4,25 

Pavimentos altos 8,50 
 

30 a 59 anos 
Pavimentos baixos 36,37 

K-W, 
x² = 20,374, sig. = 0,000 Pavimentos médios 30,54 

Pavimentos altos 16,13 
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Níveis de satisfação com o 
pavimento de residência 

 
60 anos ou mais 

Pavimentos baixos -  
- Pavimentos médios - 

Pavimentos altos - 
Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 
 

94. Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a menção das  justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento onde o 
respondente trabalha (baixo, médio ou alto) de acordo com a sua faixa etária  

19 a 29 anos 
Justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento utilizado sig. Phi 

Iluminação natural do escritório 0,252 0,403 
Visuais satisfatórias da(s) janela(s)  0,051 0,592 
Não depender do uso de elevadores 0,005 0,783 

Privacidade visual no escritório 0,046 0,602 
Privacidade acústica no escritório 0,212 0,427 

Conforto térmico do escritório no verão 0,369 0,343 
30 a 59 anos 

Justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento utilizado sig. Phi 
Privacidade visual no escritório 0,002 0,471 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s)  0,000 0,763 
Privacidade acústica no escritório 0,468 0,166 

Menor deslocamento até o escritório 0,000 0,562 
Segurança quanto a crimes  0,137 0,269 

Iluminação natural do escritório 0,003 0,463 
Não depender do uso de elevadores 0,007 0,425 

Conforto térmico do escritório no verão 0,991 0,018 
60 ou mais 

Justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento utilizado sig. Phi 
Privacidade visual no escritório - - 

Privacidade acústica no escritório - - 
Iluminação natural do escritório - - 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s)  - - 
Conforto térmico do escritório no verão - - 

Ventilação natural do escritório - - 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
95. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde o respondente 
trabalha de acordo com a sua faixa etária 
 
Níveis de satisfação com a altura 

dos edifícios do contexto onde 
trabalha 

Faixa etária  Média de valores ordinais 
19 a 29 anos 34,79 

K-W, 
x² = 2,114 , sig. = 0,348 

30 a 59 anos 39,73 
60 ou mais 29,50 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

96. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde o respondente 
reside de acordo com a sua faixa etária e altura dos edifícios 

 
 

 
Níveis de satisfação com a 

altura dos edifícios do 
contexto onde reside 

Faixa etária  Média de valores ordinais 
 

19 a 29 anos 
10 pavimentos 4,86 

K-W, 
x² = 8,826, sig. = 0,012 14 pavimentos 11,50 

18 pavimentos 12,00 
 

30 a 59 anos 
10 pavimentos 19,75 

K-W, 
x² = 9,331, sig. = 0,009 

14 pavimentos 29,24 
18 pavimentos 34,94 

 

Níveis de satisfação com a 
altura dos edifícios do 
contexto onde reside 

 
60 anos ou mais 

10 pavimentos -  
- 14 pavimentos - 

18 pavimentos - 
Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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97. Valores de Phi (Tabulação cruzada) na menção das principais justificativas para os níveis de satisfação dos respondentes 
(de acordo com a sua faixa etária) com a altura dos edifícios (10, 14 e 18 pavimentos) do contexto onde trabalham  

19 a 29 anos 

Principais razões citadas para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios sig. Phi 
Número de vagas de estacionamento nas ruas adjacentes não são suficientes 0,176 0,452 

Aumentam o tráfego de veículos nas ruas  0,003 0,819 
Não causam sombreamento na rua/outros espaços urbanos adjacentes 0,063 0,570 

Não sobrecarregam a infraestrutura  0,004 0,804 
Qualificam a imagem do bairro      0,023 0,666 

Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas  0,001 0,883 
30 a 59 anos 

Principais razões citadas para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios sig. Phi 
Número de vagas de estacionamento nas ruas adjacentes não é suficiente 0,000 0,542 

Qualificam a imagem do bairro      0,000 0,663 
Aumentam o tráfego de veículos nas ruas  0,001 0,495 

Foram construídos onde antes havia edificações de valor histórico 0,005 0,436 
Não sobrecarregam a infraestrutura  0,122 0,277 

Tornam a área mais agradável para viver                     0,000 0,754 
Descaracterizam a imagem do bairro 0,019 0,380 

60 ou mais 
Principais razões citadas para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios sig. Phi 

Número de vagas de estacionamento nas ruas adjacentes não é suficiente 0,386 0,500 
Qualificam a imagem do bairro      0,386 0,500 

Aumentam o tráfego de veículos nas ruas  0,386 0,500 
Não sobrecarregam a infraestrutura  0,083 1,000 

Não causam sombreamento na rua/outros espaços urbanos adjacentes 0,083 -1,000 
Aumenta os níveis de calor na rua e espaços urbanos adjacentes 0,386 -0,500 

Número de vagas de estacionamento nas ruas adjacentes é suficientes 0,386 -0,500 
Diminuem o movimento de ventos nas ruas e espaços urbanos adjacentes 0,386 -0,500 

Tornam a área menos agradável para viver                     0,386 -0,500 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

NÍVEL SOCIOECONOMICO DOS RESPONDENTES 
 

98. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com o pavimento de residência de acordo com o nível 
socioeconômico dos respondentes 

 
Níveis de satisfação com o 
pavimento de residência 

Nível socioeconômico  Média de valores ordinais 
Até 5 salários mínimos 87,23 

 K-W,  
x² = 4,553 , sig. = 0,103 

Acima de 5 até 15 salários mínimos 64,01 
Acima de 15 salários mínimos  68,77 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

99. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com o pavimento de residência de acordo com a faixa etária 
dos respondentes e o  pavimento utilizado 
 

 
 
 

Níveis de satisfação com o 
pavimento de residência 

Nível socioeconômico Média de valores ordinais 
 

Até 5 salários 
mínimos 

Pavimentos baixos 8,00 
K-W, 

x² = 3,060, sig. = 0,217 Pavimentos médios 7,67 
Pavimentos altos 4,50 

Acima de 5 até 15 
salários mínimos 

Pavimentos baixos 58,43 
K-W, 

x² = 11,860, sig. = 0,003 Pavimentos médios 43,61 
Pavimentos altos 37,94 

 
Acima de 15 

salários mínimos 

Pavimentos baixos 19,50 
K-W, 

x² = 4,232 , sig. = 0,121 Pavimentos médios 15,70 
Pavimentos altos 12,67 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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100. Principais justificativas para os níveis de satisfação do respondente com o pavimento de residência (baixo, médio ou 
alto) de acordo com o nível socioeconômico 

Até 5 salários mínimos 
Principais justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento sig. Phi 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala 0,073 0,690 
Iluminação natural do apartamento 0,084 0,671 

Privacidade visual na sala do apartamento 0,022 0,833 
Privacidade acústica no seu apartamento 0,084 0,671 

Próximo de áreas com vegetação 0,025 0,820 
Visuais satisfatórias janela(s) dormitório(s) 0,179 0,559 

Conforto térmico do apartamento 0,179 0,559 
Desconforto com a altura 0,632 0,289 

Acima de 5 até 15 salários mínimos 
Principais justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento sig. Phi 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala para o exterior do edifício 0,000 0,469 
Visuais satisfatórias janela(s) dormitório(s) 0,000 0,456 

Iluminação natural do apartamento 0,013 0,308 
Privacidade visual nos dormitórios  0,027 0,281 

Privacidade visual na sala do apartamento 0,052 0,253 
Ventilação do apartamento 0,000 0,464 

Valor do imóvel 0,739 0,081 
Conforto térmico do apartamento 0,000 0,475 

Não depender do uso de elevadores 0,000 0,680 
Privacidade acústica no seu apartamento 0,097 0,225 
Menor deslocamento até o apartamento 0,000 0,548 

Acima de 15 salários mínimos 
Principais justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento sig. Phi 

Visuais satisfatórias da(s) janela(s) da sala 0,064 0,429 
Ventilação do apartamento 0,255 0,302 

Visuais satisfatórias janela(s) dormitório(s) 0,576 0,192 
Conforto térmico do apartamento 0,057 0,437 

Valor do imóvel 0,858 0,101 
Iluminação natural do apartamento 0,024 0,500 

Privacidade visual na sala do apartamento 0,027 0,490 
Segurança quanto a crimes  0,799 0,122 

Privacidade visual nos dormitórios  0,020 0,512 
Privacidade acústica no seu apartamento 0,700 0,154 
Menor deslocamento até o apartamento 0,000 0,829 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
101. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde o respondente 
reside de acordo com seu nível socioeconômico 
 

Níveis de satisfação com a altura 
dos edifícios do contexto onde 

trabalha 

Nível socioeconômico Média de valores ordinais 
Até 5 salários mínimos 60,32 

K-W, 
x² = 4,163 , sig. = 0,125 

Acima de 5 a 15 salários mínimos 64,13 
Acima de 15 salários mínimos 78,25 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

102. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde o respondente 
trabalha de acordo com a sua faixa etária e altura dos edifícios 

 
 
 
 

Níveis de satisfação com a 
altura dos edifícios do 
contexto onde reside 

Faixa etária  Média de valores ordinais 
 

19 a 29 anos 
10 pavimentos 7,63 

K-W, 
x² = 3,306, sig. = 0,192 14 pavimentos 4,50 

18 pavimentos 6,50 
 

30 a 59 anos 
10 pavimentos 27,93 

K-W, 
x² = 36,549, sig. = 0,000 

14 pavimentos 64,46 
18 pavimentos 51,57 

 
60 anos ou mais 

10 pavimentos 13,85 
K-W, 

x² = 7,110 , sig. = 0,029 14 pavimentos 20,27 
18 pavimentos 11,50 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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103.  Valores de Phi (Tabulação cruzada) na menção das principais justificativas para os níveis de satisfação (de acordo com 
o nível socioeconômico) com a altura dos edifícios (10, 14 e 18 pavimentos) do contexto onde residem 

Até 5 salários mínimos 
Principais razões citadas para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios sig. Phi 

Número de vagas de estacionamento nas ruas não é suficiente 0,154 0,583 
Qualificam a imagem do bairro      0,023 0,828 

Aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes 0,035 0,779 
Não causam sombreamento nas ruas/outros espaços públicos adjacentes 0,557 0,326 

Não sobrecarregam a infraestrutura  0,557 0,326 
Acima de 5 até 15 salários mínimos 

Principais razões citadas para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios sig. Phi 
Qualificam a imagem do bairro      0,001 0,406 

Não sobrecarregam a infraestrutura  0,003 0,358 
Número de vagas de estacionamento nas ruas é suficiente 0,063 0,245 
Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes  0,076 0,237 

Não causam sombreamentos nas ruas/outros espaços públicos adjacentes 0,000 0,413 
Tornam a área mais agradável para viver                     0,018 0,296 

Acima de 15 salários mínimos 
Principais razões citadas para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios sig. Phi 

Não sobrecarregam a infraestrutura  0,264 0,298 
Qualificam a imagem do bairro      0,460 0,228 

Número vagas estacionamento não é suficiente 0,000 0,732 
Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes  0,455 0,229 

Tornam a área mais agradável para viver                     0,542 0,202 
Número de vagas de estacionamento nas ruas é suficiente 0,097 0,394 

Aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes 0,055 0,440 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

104. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com o pavimento o pavimento onde o responde trabalha 
de acordo com o seu nível socioeconômico  

 
Níveis de satisfação com o 
pavimento de residência 

Nível socioeconômico  Média de valores ordinais 
Até 5 salários mínimos 17,25 

 K-W,  
x² = 6,973, sig. = 0,031 

Acima de 5 a 15 salários mínimos 39,76 
Acima de 15 salários mínimos 39,83 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 
 

105. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com o pavimento o pavimento onde o responde trabalha 
de acordo com a faixa etária e o  pavimento utilizado 
 

 
 
 

Níveis de satisfação com o 
pavimento de residência 

 
 
 
 

Nível socioeconômico  Média de valores ordinais 
 

19 a 29 anos 
Pavimentos baixos 5,00 

K-W, 
x² = 5,000, sig. = 0,082 Pavimentos médios 2,00 

Pavimentos altos 2,00 
 

30 a 59 anos 
Pavimentos baixos 16,68 

K-W, 
x² = 13,285, sig. = 0,001 Pavimentos médios 9,67 

Pavimentos altos 5,75 
 

60 anos ou mais 
Pavimentos baixos 30,32 

K-W, 
x² = 13,052, sig. = 0,001 Pavimentos médios 26,00 

Pavimentos altos 16,08 
Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

106.  Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a menção das principais justificativas para os níveis de satisfação do 
respondente com o pavimento em que trabalha (baixo, médio ou alto) de acordo com seu o nível socioeconômico 

 Até 15 salários mínimos  

Principais justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento sig. Phi 
Iluminação natural do escritório 0,301 0,632 

Visuais satisfatórias das janelas do escritório 0,223 0,707 
Proposta satisfatória de emprego 0,153 0,791 
Ventilação natural do escritório 0,687 0,354 

Privacidade visual na sala do escritório 0,687 0,354 
Conforto térmico do escritório 0,687 0,354 

Próximo de áreas com vegetação 0,223 0,707 
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Acima de 5 até 15 salários mínimos 
Principais justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento sig. Phi 

Não depender do uso de elevadores 0,000 0,863 
Privacidade visual na sala do escritório 0,239 0,327 
Privacidade acústica no seu escritório 0,501 0,245 

Conforto térmico do escritório 0,699 0,176 
Visuais satisfatórias das janelas do escritório 0,004 0,699 

Iluminação natural do escritório 0,002 0,745 
Proposta satisfatória de emprego 0,104 0,444 

Acima de 15 salários mínimos 
Principais justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento sig. Phi 

 Proposta satisfatória de emprego  0,009 0,451 
Menor deslocamento até o escritório 0,000 0,754 

Visuais satisfatórias janela(s) escritório  0,000 0,775 
Privacidade visual no escritório 0,000 0,825 

Segurança quanto a crimes  0,015 0,428 
Iluminação natural do escritório 0,036 0,381 

Privacidade acústica no seu escritório 0,050 0,361 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
107. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde o respondente 
trabalha de acordo com a seu nível socioeconômico 
 
Níveis de satisfação com a altura 

dos edifícios do contexto onde 
trabalha 

Nível socioeconômico Média de valores ordinais 
Até 5 salários mínimos 24,92 

K-W, 
x² = 6,160, sig. = 0,046 

Acima de 5 a 15 salários mínimos 45,65 
Acima de 15 salários mínimos 35,88 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

108. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios do contexto onde o respondente 
reside de acordo com a sua faixa etária e altura dos edifícios 

 
 
 
 

Níveis de satisfação com a 
altura dos edifícios do 
contexto onde reside 

Faixa etária  Média de valores ordinais 
 

Até 5 salários 
mínimos 

10 pavimentos 4,67 
K-W, 

x² = 4,111, sig. = 0,128 14 pavimentos 4,00 
18 pavimentos 1,50 

 

Acima de 5 a 15 
salários mínimos 

10 pavimentos 13,14 
K-W, 

x² = 1,770, sig. = 0,413 
14 pavimentos 12,92 
18 pavimentos 9,00 

 

Acima de 15 
salários mínimos 

10 pavimentos 16,53 
K-W, 

x² = 8,791, sig. = 0,012 14 pavimentos 26,05 
18 pavimentos 28,39 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

109. Principais justificativas para os níveis de satisfação dos respondentes (de acordo com o nível socioeconômico) com a 
altura dos edifícios altos do contexto onde trabalham 

Até 5 salários mínimos 
Principais razões citadas para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios sig. Phi 

Não causam sombreamento nas ruas/outros espaços públicos adjacentes 0,273 0,447 
Tornam a área agradável de viver 0,273 -0,447 
Qualificam a imagem do bairro      0,439 -0,316 

Aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes 0,121 0,632 
Acima de 5 até 15 salários mínimos 

Principais razões citadas para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios sig. Phi 
Número de vagas de estacionamento nas ruas não é suficiente 0,226 0,360 

Aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes 0,038 0,533 
Qualificam a imagem do bairro      0,016 0,599 

Foram construídos onde antes havia edificações de valor histórico 0,219 0,363 
Descaracterizam a imagem do bairro 0,055 0,503 
Não sobrecarregam a infraestrutura  0,001 0,797 

Não causam sombreamento na ruas/outros espaços públicos adjacentes 0,135 0,417 
Tornam a área menos agradável para viver                     0,053 0,505 

Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes  0,001 0,797 
Acima de 15 salários mínimos 

Principais razões citadas para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios sig. Phi 



ANEXO I                                                                                                                                                                            305 
 

 

Qualificam a imagem do bairro      0,000 0,713 
Número vagas estacionamento não é suficiente 0,000 0,789 

Aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes 0,000 0,745 
Não sobrecarregam a infraestrutura  0,003 0,506 

Tornam a área mais agradável para viver                     0,000 0,825 
Não causam sombreamento na ruas/outros espaços públicos adjacentes 0,261 0,242 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
 
 

COMPOSIÇÃO FAMILIAR DOS RESPONDENTES 
 
 

110. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com o pavimento de residência de acordo com a 
composição familiar dos respondentes e o  pavimento utilizado 
 

 
 
 

Níveis de 
satisfação com o 

pavimento de 
residência 

 
 
 

Composição familiar Média de valores ordinais 
 

Famílias com crianças de 0 a 
4 anos 

Pavimentos baixos 8,83 
K-W, 

x² = 0,256, sig. = 0,880 Pavimentos médios 7,70 
Pavimentos altos 8,88 

Famílias com crianças de 5 a 
18 anos 

Pavimentos baixos 14,40 
K-W, 

x² = 0,628, sig. = 0,730 
Pavimentos médios 12,19 
Pavimentos altos 13,69 

Casais sem filhos ou pessoas 
que moram sozinhas (idade 

entre 19 e 59 anos) 

Pavimentos baixos 45,91 
K-W, 

x² = 5,467, sig. = 0,065 
Pavimentos médios 35,85 
Pavimentos altos 33,78 

Famílias com pessoas idosas 
(idade de 60 ou mais anos) 

Pavimentos baixos 26,50 
K-W, 

x² = 1,915, sig. = 0,384 
Pavimentos médios 22,00 
Pavimentos altos 20,75 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

111. Principais justificativas para os níveis de satisfação do respondente com o pavimento em que reside (de acordo com a 
composição familiar)  

Famílias com crianças de 0 a 4 anos 
Principais justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento sig. Phi 

Visuais satisfatórias das janelas da sala 0,028 0,668 
Ventilação natural do apartamento 0,418 0,330 

Visuais satisfatórias do(s) dormitórios 0,081 0,561 
Privacidade visual na sala do apartamento 0,157 0,481 

Privacidade visual nos dormitórios  0,157 0,481 
Conforto térmico do apartamento 0,766 0,183 

Iluminação natural do apartamento 0,223 0,433 
Privacidade acústica no apartamento 0,223 0,433 

Segurança quanto a crimes 0,915 0,105 
Famílias com crianças de 5 a 18 anos 

Principais justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento sig. Phi 
Visuais satisfatórias do(s) dormitórios 0,421 0,258 
Visuais satisfatórias das janelas da sala 0,723 0,158 

Iluminação natural do apartamento 0,120 0,404 
Privacidade visual na sala do apartamento 0,638 0,186 

Privacidade visual nos dormitórios 0,638 0,186 
Conforto térmico do apartamento 0,168 0,371 

Privacidade acústica no apartamento 0,585 0,203 
Ventilação natural do apartamento 0,019 0,553 
Não depender do uso de elevadores  0,000 0,768 

Menor deslocamento até o apartamento 0,059 0,467 
Casais sem filhos ou pessoas que moram sozinhas (idade entre 19 e 59 anos) 

Principais justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento sig. Phi 
Visuais satisfatórias das janelas da sala 0,003 0,559 

Iluminação natural do apartamento 0,041 0,410 
Visuais satisfatórias do(s) dormitórios 0,278 0,260 

Privacidade visual na sala do apartamento 0,006 0,521 
Privacidade visual nos dormitórios 0,037 0,416 

Privacidade acústica no apartamento 0,098 0,349 
Ventilação natural do apartamento 0,820 0,102 
Conforto térmico do apartamento 0,405 0,218 

Segurança quanto a crimes 0,260 0,266 
 

Famílias com pessoas idosas (idade de 60 ou mais anos) 
Principais justificativas para os níveis de satisfação com o pavimento sig. Phi 
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Visuais satisfatórias das janelas da sala 0,030 0,394 
Visuais satisfatórias do(s) dormitórios 0,065 0,349 

Privacidade visual nos dormitórios 0,227 0,257 
Privacidade visual na sala do apartamento 0,130 0,301 

Privacidade acústica no apartamento 0,763 0,110 
Iluminação natural do apartamento 0,412 0,199 
Conforto térmico do apartamento 0,013 0,441 
Ventilação natural do apartamento 0,023 0,410 

Menor deslocamento até o apartamento 0,000 0,595 
Não depender do uso de elevadores 0,000 0,707 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
112. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios (10, 14 e 18 pavimentos) do 
contexto onde os respondentes residem de acordo com a composição familiar dos respondentes 
 

 
 
 

Níveis de 
satisfação 

com o 
pavimento de 

residência 
 
 
 

Composição familiar Média de valores ordinais 
 

Famílias com crianças de 0 a 4 anos 
10 pavimentos 17,36 

K-W, 
x² = 9,744, sig. = 0,008 14 pavimentos 29,13 

18 pavimentos 25,56 

Famílias com crianças de 5 a 18 anos 
10 pavimentos 8,38 

K-W, 
x² = 13,990, sig. = 0,001 

14 pavimentos 19,78 
18 pavimentos 14,50 

Casais sem filhos ou pessoas que moram 
sozinhas (idade entre 19 e 59 anos) 

10 pavimentos 15,39 
K-W, 

x² = 2,779, sig. = 0,249 
14 pavimentos 22,81 
18 pavimentos 19,13 

Famílias com pessoas idosas (idade de 60 
ou mais anos) 

10 pavimentos 17,36 
K-W, 

x² = 9,744, sig. = 0,008 
14 pavimentos 29,13 
18 pavimentos 25,56 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

 

113. Valores de Phi (Tabulação cruzada) na menção das  justificativas para os níveis de satisfação dos respondentes (de 
acordo com a composição familiar) com a altura dos edifícios (10, 14 e 18 pavimentos) do contexto onde residem  

Famílias com crianças de 0 a 4 anos 
Principais razões citadas para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios sig. Phi 

Qualificam a imagem do bairro      0,532 0,281 
Não sobrecarregam a infraestrutura  0,209 0,442 

Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas  0,513 0,289 
Número de vagas de estacionamento nas ruas é suficiente 0,513 0,289 

 

Famílias com crianças de 5 a 18 anos 
Principais razões citadas para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios sig. Phi 

Qualificam a imagem do bairro      0,172 0,368 
Não sobrecarregam a infraestrutura  0,091 0,429 

Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes  0,024 0,536 
Não causam sombreamento na ruas/outros espaços públicos adjacentes 0,005 0,633 

Número de vagas de estacionamento nas ruas é suficientes 0,088 0,432 
Número de vagas de estacionamento nas ruas não é suficientes 0,050 0,480 

Aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes 0,149 0,383 
Tornam a área mais agradável para viver                     0,286 0,310 

Casais sem filhos ou pessoas que moram sozinhas (idade entre 19 e 59 anos) 
Principais razões citadas para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios sig. Phi 

Não sobrecarregam a infraestrutura  0,228 0,279 
Qualificam a imagem do bairro      0,317 0,246 

Número de vagas de estacionamento  nas ruas é suficiente 0,493 0,293 
Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes  0,702 0,136 

Aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes 0,640 0,153 
Número vagas estacionamento não é suficiente 0,245 0,272 

Famílias com pessoas idosas (idade de 60 ou mais anos) 
Principais razões citadas para os níveis de satisfação com a altura dos edifícios sig. Phi 

Qualificam a imagem do bairro      0,371 0,210 
Tornam a área mais agradável para viver                     0,781 0,105 

Não sobrecarregam a infraestrutura 0,427 0,194 
Não aumentam o tráfego de veículos nas ruas adjacentes 0,170 0,281 
Número de vagas de estacionamento nas ruas é suficiente 0,220 0,260 

Não causam sombreamento na ruas/outros espaços públicos adjacentes 0,197 0,269 
Número vagas estacionamento não é suficiente 0,004 0,497 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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EXPERIÊNCIAS PASSADAS COM OUTRAS MORADIAS 
 

114. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação dos respondentes que moram em edifícios altos em 
comparação aos níveis de satisfação com a moradia anterior 
 

Comparação entre a moradia 
atual em edifícios altos 

residenciais e a moradia anterior 

Altura do edifício Média de valores ordinais 
Um único edifício 50,06 

K-W, 
x² = 24,097, sig. = 0,000 Casa isolada 82,82 

Condomínio com mais de um edifício 71,15 
Casa em condomínio 59,83 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
  

115.  Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a menção das justificativas para o nível de satisfação com a nova moradia em 
edifícios altos residenciais em comparação com a moradia anterior (um único edifício no condomínio, condomínio com  mais 
de um edifício, casa isolada ou casa em condomínio) 

  Justificativas para o nível de satisfação com a nova moradia  sig. Phi 
Maior segurança quanto a crimes 0,017 0,279 

Existência de espaços de uso coletivo  0,183 0,192 
Existe gerenciamento/ administração privada 0,213 0,185 

Desejo de morar em casa 0,000 0,489 
Maior privacidade visual  0,003 0,323 

Maior privacidade acústica  0,013 0,287 
Maior contato social com vizinhos  0,011 0,291 

Menor privacidade acústica  0,629 0,115 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 

INTERAÇÃO SOCIAL 
 

116. Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a identificação dos respondentes que conhecem seus vizinhos de acordo 
com o pavimento utilizado (baixo, médio ou alto) 

Edifícios residenciais sig. 0,965 Phi 0,023 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
117. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação de interação social entre vizinhos de edifícios altos 
residenciais 

Níveis de interação social entre 
moradores de edifícios 

Pavimento utilizado Média de valores ordinais 
Pavimentos baixos 58.95 

K-W, 
x² = 24,097, sig. = 0,000 

Pavimentos médios 55,51 
Pavimentos altos 48,71 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
 

118. Correlações (Spearman) entre os níveis interação social dos respondentes em edifícios residenciais  

Correlações 
Uso do 
edifício 

Pavimentos 
baixos 

Pavimentos 
médios 

Pavimentos 
altos 

Amostra 
Total 

Nível de satisfação 
com o edifício 

Nível de 
satisfação com a 
interação social 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. = 0,134, 
sig. = 0,464 

Spearman, 
c. = 0,232, 
sig. = 0,180 

 Spearman, 
c. = 0,153,  
sig. = 0,346 

Spearman, 
c. = 0,185,  
sig. = 0,057 

Nível de satisfação 
com o pavimento 

utilizado 

Nível de 
satisfação com a 
interação social 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. = 0,155,  
sig. = 0,397 

Spearman, 
c. = 0,232,  
sig. = 0,181 

Spearman, 
c. = 0,080,  
sig. = 0,624 

Spearman, 
c. = 0,180, 
sig. = 0,064 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
119. Valores de Phi (Tabulação cruzada) para  as justificativas para os níveis de interação social com os vizinhos em 
edifícios altos residenciais 

Justificativas para os níveis de interação social com os vizinhos  sig. Phi 
Estilo de vida similar entre os residentes 0,245 0,146 

Similaridade socioeconômica dos residentes 0,375 0,122 
Moradia dificulta relações com vizinhos 0,007 0,273 

Boa qualidade dos espaços coletivos 0,247 0,145 
Regras comportamento/ uso condomínio 0,211 0,153 
Moradia facilita relações com vizinhos 0,636 0,082 

A segurança interna do condomínio 0,264 0,141 
120. Valores de Phi (Tabulação cruzada) para os tipo(s) de espaço(s) de uso(s) coletivo(s) em edifícios altos residenciais de 
10, 14 e 18 pavimentos 

Tipos de espaços de uso coletivo  sig. Phi Tipos de espaços de uso coletivo sig. Phi 
Salão de festas 0,083 0,194 Sala de ginástica 0,000 0,480 

Playground 0,005 0,284 Quadras de esporte 0,016 0,248 
Piscina 0,000 0,477 Não existem espaços de uso coletivo  0,050 0,212 
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121. Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a localização do(s) espaço(s) de uso(s) coletivo(s) em edifícios altos 
residenciais 

Localização dos espaços coletivos de uso coletivo do edifício sig. Phi 
térreo do edifício 0,112 0,182 

No segundo pavimento 0,374 0,381 
Cobertura do edifício 0,160 0,166 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
 

122. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com os espaços de uso coletivo dos edifícios de 10,14 e 18 
pavimentos 

Níveis de satisfação com o gerenciamento e a 
administração privada em edifícios residenciais 

Altura do edifício Média de valores ordinais 
10 pavimentos 73,02 K-W, 

x² = 6,454, sig. = 
0,040 

14 pavimentos 67,39 
18 pavimentos 59,20 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
123. Correlações (Spearman) entre os níveis de satisfação com os espaços de uso coletivo dos edifícios  

Correlações 
Uso do 
edifício 

10 
pavimentos 

14 
pavimentos 

18 
pavimentos 

Amostra 
Total 

Nível de 
satisfação 

com o edifício 

Nível de satisfação com 
os espaços de uso 

coletivo 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. = 0,560, 
sig. = 0,000 

Spearman, 
c. = 0,191, 
sig. = 0,237 

 Spearman, 
c. = 0,185,  
sig. = 0,252 

Spearman, 
c. = 0,290,  
sig. = 0,001 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
124. Valores de Phi (Tabulação cruzada) para as justificativas para utilizar ou não dos espaços coletivos  

Justificativas para utilizar ou não dos espaços coletivos  sig. Phi 
Manutenção satisfatória espaços coletivos 0,536 0,101 

Os espaços coletivos são seguros 0,216 0,159 
Os espaços coletivos são grandes 0,928 0,035 

Existência regras de comportamento e uso  0,001 0,344 
Bom relacionamento entre os vizinhos 0,788 0,063 

Apartamento perto de espaços coletivos 0,271 0,146 
Os espaços coletivos são pequenos 0,938 0,032 

 
 

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PRIVADA 
 

125. Valores de x² (Kruskal Wallis) para os níveis de satisfação com o gerenciamento e  a administração privada em 
edifícios residenciais 

Níveis de satisfação com o gerenciamento e a 
administração privada em edifícios residenciais 

Altura do edifício Média de valores ordinais 
10 pavimentos 73,02 K-W, 

x² = 3,429, sig. = 
0,180 

14 pavimentos 67,39 
18 pavimentos 59,20 

Nota: Os números representam as médias dos valores ordinais, quanto maior os valores, maior os níveis de satisfação; os 
valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
126. Correlações (Spearman) entre os níveis de satisfação com o gerenciamento e a administração privada em edifícios 
residenciais  

Correlações 
Uso do 
edifício 

10 
pavimentos 

14 
pavimentos 

18 
pavimentos 

Amostra 
Total 

Nível de 
satisfação 

com o edifício 

Nível de satisfação com 
o gerenciamento e a 

administração privada 

Edifícios 
residenciais 

Spearman, 
c. = 0,095, 
sig. = 0,515 

Spearman, 
c. = 0,171, 
sig. = 0,267 

 Spearman, 
c. = 0,257,  
sig. = 0,109 

Spearman, 
c. = 0,173,  
sig. = 0,046 

Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
Valores de Phi (Tabulação cruzada) para a menção das justificativas para os níveis de satisfação com o gerenciamento e a 
administração privada de edifícios residenciais 

Justificativas Sig.  Phi 
Limpeza dos espaços de uso comum é eficiente 0,036 0,223 

Manutenção dos espaços de uso comum é eficiente 0,076 0,197 
Prefere não participar do gerenciamento e da administração do edifício 0,391 0,119 

Concorda com as regras de comportamento e uso do condomínio 0,002 0,309 
Custo elevado do serviço 0,323 0,130 

Existem conflitos de interesse entre vizinhos 0,799 0,058 
Custo adequado do serviço 0,173 0,162 

Participa do gerenciamento e da administração do edifício 0,000 0,448 
Manutenção dos espaços de uso comum é ineficiente 0,346 0,126 

Não existem conflitos de interesse entre vizinhos 0,940 0,031 
Nota: Os valores destacados apresentam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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ANEXO J 

CARTA DE DIVULGAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

Prezado (a) Senhor (a), 

Sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional 

(PROPUR) da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) e estou desenvolvendo minha dissertação de mestrado sobre o tema de edifícios 

altos em Porto Alegre, sob orientação do professor Antônio Tarcísio Reis. 

Como trabalho de campo, estou aplicando dois questionários via internet: um para usuários 

moradores de edifícios altos residenciais e outro para trabalhadores de edifícios altos 

comerciais na cidade de Porto Alegre. Os questionários são anônimos e os dados obtidos 

serão utilizados apenas para a elaboração deste trabalho.  

Para responder cada um destes questionários é necessário ter mais de 18 anos e estar 

residindo ou trabalhando por pelo menos um ano em edifícios com dez pavimentos ou 

mais na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Usuários que moram e trabalham por 

esse período de tempo em edifícios com essa altura podem responder aos dois questionários.   

Por favor, caso o senhor (a) atenda aos pré-requisitos descritos acima, solicito a gentileza de 

responder o (s) questionário (s) a seguir, com a finalidade de colaborar com a minha 

dissertação. 

Link de acesso para o questionário sobre o desempenho de edifícios altos residenciais: 

http://questionario.iconweb.com.br/edificiosaltosresidenciais  

Link de acesso para o questionário sobre o desempenho de edifícios altos comerciais: 

http://questionario.iconweb.com.br/edificiosaltoscomerciais  

Desde já, grata pelo seu tempo e pela sua colaboração! Havendo a possibilidade de divulgar 

para outros usuários, agradeço.    

Atenciosamente, 

Fabiana Bugs Antocheviz 
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ANEXO L 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

15 de março de 2014 

Carta de apresentação 

Prezado (a) Senhor (a), 

Apresento a arquiteta Fabiana Bugs Antocheviz (telefone 97147518) mestranda no Programa 

de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional (PROPUR) da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que está desenvolvendo 

dissertação de mestrado sobre o tema de edifícios altos em Porto Alegre, sob minha 

orientação.  

Como trabalho de campo, a mestranda está aplicando questionários via internet para usuários 

de edifícios altos residenciais e comerciais na cidade de Porto Alegre. Para tal, solicitamos 

sua colaboração, divulgando entre os condôminos de seu edifício/condomínio o link para o 

acesso ao questionário. Salienta-se que a pesquisadora não necessita do contato dos 

moradores, e que os dados obtidos nos questionários são anônimos, não sendo identificados 

os respondentes, bem como seus endereços de e-mail e outros dados pessoais. Reitera-se 

ainda, que os dados obtidos serão utilizados apenas para fins acadêmicos. 

Em caso de dúvidas, por gentileza entre em contato com o professor ou a secretaria do 

PROPUR, nos telefones abaixo. 

Atenciosamente,  

 
Antônio Tarcísio Reis – Ph.D. – professor 

Professor titular – Faculdade de Arquitetura 

PROPUR – UFRGS 

E-mail : tarcisio@orion.ufrgs.br  

Telefone: 3308 4529; 9215 5810 

Rua Sarmento Leite, 320 – Sala 507 – Porto Alegre, RS – Brasil – 90050 – 170. Telefone/ Fax: (51) 3308-3145. E-mail: propur@ufrgs.br  


