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RESUMO 
 
Os edifícios altos estão cada vez mais presentes nas cidades brasileiras, incluindo 
as cidades médias, que exercem um papel significativo na dinâmica econômica do 
país e apresentam maior crescimento populacional anual do que outras categorias 
de cidades. Esse aumento demográfico alavanca o processo de urbanização, que é, 
em muitos casos, acompanhado pela verticalização, tal como ocorre com a cidade 
média de Caxias do Sul - RS. Embora se identifiquem diversos aspectos negativos 
ligados à verticalização urbana e à presença cada vez maior de edifícios altos nas 
cidades médias brasileiras, identificam-se lacunas e falta de evidências conclusivas 
sobre a percepção de seus habitantes no tocante aos efeitos de edifícios altos nos 
espaços abertos públicos e, ainda, sobre as percepções dos moradores de tais 
edifícios. Desse modo, foram definidos três distintos objetivos para este estudo: (i) 
investigar os efeitos da presença de edifícios altos no espaço urbano e na estética 
em uma cidade média; (ii) investigar os efeitos da presença de edifícios altos com 
distintas atividades e interfaces térreas na estética e no uso de espaços abertos 
públicos; (iii) investigar usos e satisfação residencial em edifícios altos. Para atingir 
os objetivos, os dados foram coletados através de múltiplos métodos utilizados na 
área de estudos Ambiente e Comportamento: questionários aplicados a moradores 
de Caxias do Sul e a residentes de sete edifícios altos na cidade; entrevistas com 
arquitetos, gestores públicos e incorporadores ligados à construção civil e com 
usuários de espaços abertos públicos junto às interfaces térreas de edifícios altos e 
observações de comportamento em quadras com presença de edifícios altos e com 
distintas interfaces térreas. Os dados quantitativos foram analisados através de 
testes estatísticos não-paramétricos, enquanto os dados de natureza qualitativa 
analisados através de interpretações dos significados e frequências. Os principais 
resultados indicam que os efeitos gerados pelos edifícios altos no espaço urbano de 
Caxias do Sul são percebidos por grande parte dos respondentes, revelando que 
apenas uma pequena parcela de tais respondentes está satisfeita com a 
verticalização e a presença de edifícios altos na cidade. Também indicam que o tipo 
de uso e a conexão visual e funcional dos pavimentos térreos dos edifícios com a 
rua, independentemente de sua altura, são aspectos fundamentais para a qualidade 
dos espaços abertos adjacentes às edificações. Ainda revelam que os moradores 
dos edifícios altos e contextos estudados, tendem a priorizar diferentes questões 
relativas à satisfação residencial, conforme o contexto urbano no qual os edifícios 
estão inseridos, o andar de moradia e, ainda, ao grupo familiar ao qual pertencem. 
Se destacam como principais motivos de satisfação residencial a privacidade visual 
e as vistas amplas para a cidade, que tendem a ser afetadas negativamente com a 
maior quantidade de edifícios altos na cidade e com menor espaçamento entre eles. 
Por fim, espera-se que os resultados obtidos possam contribuir para o conhecimento 
acerca do planejamento e do desenho urbano, para a discussão e elaboração de 
legislações urbanísticas que regulamentam as alturas dos edifícios, bem como os 
afastamentos entre as edificações, os recuos frontais e os usos destinados aos 
pavimentos térreos, a fim de responder melhor às expectativas dos usuários dos 
espaços urbanos. 
Palavras-chave: Edifícios altos. Cidades médias. Percepção dos usuários. Estética 
urbana. Satisfação residencial.   
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ABSTRACT 
 
 

Tall buildings are ever more present in Brazilian cities, including the medium-sized 
cities. These cities have a significant role on the country's economy and have higher 
annual population growth than other categories of cities. This demographic increase 
leverages the urbanization process, which is, in many cases, accompanied by 
vertical expansion, as occurs with the medium-sized city of Caxias do Sul - RS. 
Although several negative aspects related to urban vertical expansion are identified, 
there is no conclusive evidence on the effects of tall buildings on urban space of 
these cities and on the perceptions of living in such buildings. Therefore, three 
distinct objectives were defined for this study: (i) to investigate the effects of the 
presence of tall buildings in urban space and aesthetics in a medium city; (ii) 
investigate the effects of the presence of tall buildings with distinct activities and 
ground-floor interfaces on the aesthetics and use of public open spaces; (iii) 
investigate the uses and residential satisfaction in tall buildings. To achieve the 
objectives, data were collected through multiple methods used in the Environment 
and Behavior study area: questionnaires applied to Caxias do Sul dwellers and 
residents of seven tall buildings; interviews with architects, public managers and 
developers involved with the construction industry and with users of public open 
spaces near the ground floor interfaces of tall buildings; and behavioral observations 
in  blocks with the presence of tall buildings and distinct ground floor interfaces. 
Quantitative data were analyzed using non-parametric statistical tests, while the 
qualitative data were analyzed through interpretations of meanings and frequencies. 
The main results indicate that the effects generated by tall buildings in the urban 
space of Caxias do Sul are perceived by most respondents, revealing that only a 
small portion of such respondents are satisfied with the verticalization and the 
presence of tall buildings in the city. They also indicate that the type of use and the 
visual and functional connection of the ground-floors of buildings with the street, 
regardless of their height, are fundamental aspects for the quality of open spaces 
adjacent to buildings. They also reveal that the residents of tall buildings and 
contexts studied tend to prioritize different issues related to residential satisfaction, 
according to the urban context in which the buildings are inserted, the floor height of 
the apartment and also the family group to which they belong. The main reasons for 
residential satisfaction are visual privacy and the city views, which tend to be 
negatively affected by the larger and smaller spaced buildings in the city. Finally, it is 
hoped that the results can contribute to the knowledge about urban planning and 
design, to the discussion and elaboration of urban legislation that regulate the 
heights of buildings, as well as the distances between buildings, front setbacks and 
uses for ground floors in order to better meet the expectations of users of urban 
spaces. 
 
Keywords: Tall buildings. Medium-sized cities. User's perception. Urban aesthetics. 
Residential satisfaction.   
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho trata da verticalização, da estética urbana, e dos usos dos espaços 

abertos públicos e dos edifícios altos, com destaque para as cidades médias 

brasileiras, que têm apresentado maiores taxas de crescimento populacional anual 

com consequente aumento da urbanização. Também é considerada a percepção 

dos usuários dos espaços abertos públicos de tais cidades, assim como a percepção 

de moradores de edifícios altos. Neste capítulo são apresentados os problemas de 

pesquisa, a proposta de investigação, além da estrutura e o conteúdo do presente 

trabalho. 

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO PROBLEMA DE PESQUISA  

As cidades médias têm desempenhado um papel relevante na dinâmica econômica 

e espacial brasileira nos últimos anos. São entendidas como médias aquelas 

cidades que exercem papéis intermediários na rede urbana do país (SPOSITO, 

2006). Na sua conceituação existe uma combinação de características como 

tamanho populacional (entre 50 e 500 mil habitantes) e econômico, grau de 

urbanização e centralidade (CASTELLO BRANCO, 2006). A importância das 

cidades médias para o presente estudo se dá especialmente pelo fato de 

apresentarem maior crescimento anual que outras categorias de cidades do Brasil, 

tanto em termos do econômicos, demográficos e de urbanização, com consequente 

aumento da verticalização do espaço urbano (CASARIL; FRESCA, 2007;MOTTA; 

MATA, 2009; DEL RIO; SIEMBIEDA, 2015). 

A verticalização tem se tornado um fator predominante e influente na morfologia de 

muitas cidades brasileiras, introduzindo novas relações entre seus usuários e as 

edificações e os espaços abertos e, ainda, novas formas de habitar, como a moradia 

em edifícios altos, que se tornou comum e plenamente aceita pelas classes média e 

alta (MACEDO, 2015). A análise do processo de verticalização requer a 
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consideração de um conjunto de fatores que, combinados, definem a qualidade do 

espaço urbano (SCUSSEL; SATTLER, 2010). Por isso, estudos em diversas áreas - 

Arquitetura, Planejamento Urbano, Engenharia, Geografia, Sociologia - vêm sendo 

realizados com o objetivo de compreender o processo de verticalização e os efeitos 

dos edifícios altos no espaço urbano e na qualidade de vida dos seus usuários (por 

exemplo, ANTOCHEVIZ, 2014; GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010; GREGOLETTO, 

2013; KUPCHIL, 2008; MACEDO, 1991; SOMEKH, 1998; SOUZA, 1994; VILLA, 

2008). Para fins deste estudo, são considerados como “altos” aqueles edifícios com 

alturas iguais ou superiores a 10 pavimentos, conforme pesquisas anteriormente 

realizadas  (GREGOLETTO, 2013; GREGOLETTO; REIS, 2012; ANTOCHEVIZ; 

REIS, 2013). 

Os argumentos favoráveis à presença de edifícios altos nas cidades colocam em 

destaque a questão da densidade urbana, da defesa da cidade compacta, com altas 

densidades sendo alcançadas através da verticalização. Tais argumentos salientam 

que  edifícios mais altos teriam maior capacidade de concentrar grandes 

quantidades de pessoas em uma área projetada pequena, possibilitando um melhor 

aproveitamento do solo e otimização da infraestrutura urbana (GLAESER, 2011b). 

Contudo, diversos estudos (MARTIN; MARCH; ECHENIQUE, 1975; GONÇALVES; 

UMAKOSHI, 2010; YUEN; YEH, 2011) mostram que maiores densidades podem ser 

atingidas com diferentes soluções de desenho urbano e com alturas intermediárias 

de edificações. Já os argumentos desfavoráveis à presença de edifícios altos 

tendem a estar relacionados à alteração e descaracterização da paisagem urbana, à 

sobrecarga na infraestrutura quando inseridos em áreas consolidadas, ao aumento 

do tráfego de veículos e à alteração do microclima local, com redução das áreas 

ensolaradas nas ruas e criação de túneis de vento quando os edifícios altos estão 

situados dos dois lados da via (MACEDO, 1991; GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010; 

SCUSSEL; SATTLER, 2010; GREGOLETTO; REIS, 2012). 

No tocante aos usuários do espaço urbano, os efeitos dos edifícios altos podem ser 

percebidos tanto positiva quanto negativamente. A percepção de que os edifícios 

altos impactam de maneira positiva no espaço urbano tende a ocorrer, 

principalmente, em razão da sua natureza simbólica, onde maiores alturas podem 

significar uma imagem de progresso, poder e desenvolvimento para uma cidade ou 

região. Tal imagem é geralmente associada à visualização dos edifícios à distância, 
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no skyline da cidade (FORD, 2000; HEATH; SMITH; LIM, 2000;  GREGOLETTO, 

2013). Também podem ser percebidos como positivos enquanto marco referencial 

de uma cidade ou, ainda, como atração turística (GREGOLETTO; REIS, 2012).  

Já a percepção negativa da presença dos edifícios altos tende a estar relacionada, 

principalmente, à estética urbana, uma vez que tais edificações promovem a 

alteração da paisagem urbana (DORNBUSH; GELB, 1977; MACEDO, 1991; 

GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010). Quando observados ao nível da rua, os edifícios 

altos tendem a impactar negativamente, conforme a relação entre a altura do edifício 

e a largura da rua, os afastamentos entre os edifícios, a possibilidade ou não de 

visualização da abóboda celeste e, ainda, segundo o tipo de interface térrea (FORD, 

2000; HEATH; SMITH; LIM, 2000; GEHL, 2010; GREGOLETTO, 2013; 

FIGUEIREDO, 2018). Os edifícios altos também tendem a ser percebidos como 

negativos quando provocam modificação do clima local, como o sombreamento e o 

aumento dos ventos nas bases dos edifícios altos, que podem causar desconfortos 

às pessoas que circulam nos espaços abertos adjacentes (GREGOLETTO; REIS, 

2012). 

Desse modo, os edifícios altos também podem afetar o uso dos espaços abertos 

públicos, em razão da sua altura, afastamento em relação à rua e, principalmente, 

das relações que são estabelecidas entre os edifícios e a calçada através das 

interfaces térreas. Estas podem afetar a estética e o uso dos espaços abertos, uma 

vez que são os elementos mais intensamente observados ao longo dos 

deslocamentos dos pedestres (LYNCH, 1960; LANG, 1987; GEHL, 2010). A 

existência de relação direta entre as interfaces térreas dos edifícios e os espaços 

abertos públicos, o tipo de uso nos pavimentos térreos e a quantidade de conexões 

visuais e funcionais das edificações com os espaços abertos públicos, tendem a 

contribuir para a presença de pessoas e, consequentemente, para a vitalidade 

urbana (REIS, 2014; FIGUEIREDO, 2018). Alguns autores (por exemplo, GEHL, 

2010, 2011; JACOBS, 2011) indicam que o edifício alto tende a ser nocivo para a 

cidade, exatamente por, frequentemente, rejeitar essa relação com o espaço aberto 

público, inibindo a presença de pessoas. Edifícios altos que possuem barreiras 

físicas e visuais entre o espaço aberto público e o privado, tais como muros, paredes 

cegas, que são pouco atrativas aos usuários, podem provocar efeitos negativos nos 

espaços abertos públicos adjacentes, inibindo o seu uso e, consequentemente, 
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afetando a percepção de segurança do local  (BECKER; REIS, 2004; JACOBS, 

2011; WHYTE, 1980).  

No tocante à moradia em edifícios altos, a procura por esse tipo de habitação tem 

aumentado nas últimas décadas em cidades grandes e médias, e tende a estar 

relacionada à busca por melhores questões de segurança, localização e status 

social, entre outros aspectos, tais como a possibilidade de vistas amplas e vistas 

para áreas verdes, principalmente naqueles apartamentos situados em andares 

altos (GREGOLETTO, 2013; VILLA et al., 2014, 2018).  

Os edifícios altos possuem aspectos positivos e negativos que afetam a satisfação 

de seus moradores, os quais independem apenas de sua altura ou dimensão, mas 

também de outros fatores, tais como a quantidade de habitações, localização na 

cidade, idade, gênero e classe social dos moradores (GIFFORD, 2007). Diversos 

autores apontam que moradia em edifícios altos residenciais pode causar 

desconfortos aos seus habitantes, principalmente relacionados ao pavimento em 

que vivem, tais como o medo de altura, problemas com o deslocamento vertical, a 

insegurança em relação à possibilidade de incêndios,  e problemas em 

desenvolvimento de crianças, entre outros (CAPPON, 1971; GILLIS, 1977; 

GIFFORD, 2007; HEMATABADI, 2013). Ainda, conforme o contexto urbano no qual 

estão inseridos, pode haver diferentes níveis de satisfação com a privacidade 

acústica e visual, iluminação e ventilação natural (ANTOCHEVIZ, 2014).  

Embora se verifiquem diversos aspectos negativos ligados à verticalização urbana e 

à presença cada vez maior de edifícios altos nas cidades médias brasileiras, 

identificam-se lacunas e falta de evidências conclusivas sobre a percepção de seus 

habitantes no tocante aos efeitos de edifícios altos nos espaços abertos públicos e, 

ainda, sobre as percepções dos moradores de tais edifícios. 

Assim, pretende-se com este trabalho produzir resultados que possam subsidiar 

legislações urbanísticas envolvendo edificações em altura nas cidades médias, para 

que futuros projetos possam se adequar às reais necessidades e aspirações de 

seus usuários, tanto daqueles que vivenciam a cidade ao nível da rua quanto 

daqueles que residem em edifícios altos. Desse modo, este estudo pretende 

explorar, com maior profundidade, questões relacionadas à verticalização e 

satisfação com a presença de edifícios altos e percepção de seus efeitos no espaço 
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urbano, na estética e nos usos dos espaços abertos públicos. Também pretende-se 

avaliar a satisfação de moradores de edifícios altos com local onde vivem. 

 

1.3 VARIÁVEIS ASSOCIADAS AO PROBLEMA DE PESQUISA 

As variáveis associadas ao estudo dos efeitos de edifícios altos, situados em cidade 

média, na estética urbana, no usos dos espaços abertos e na satisfação residencial, 

envolvem características contextuais e composicionais. As variáveis contextuais se 

referem às características físico-espaciais do ambiente   (LANG, 1987), relacionadas 

neste trabalho principalmente às alturas dos edifícios e ao contexto urbano onde 

estão inseridos e às caraterísticas físicas das interfaces térreas dos edifícios altos. 

As variáveis composicionais são aquelas relativas às características próprias do 

indivíduo, por exemplo, formação universitária ou faixa etária (LANG, 1987; 

FAWCETT; ELLINGHAM; PLATT, 2008). 

 

1.3.1 Variáveis contextuais 

As variáveis consideradas em relação a distintos tipos de implantação com a mesma 

densidade construída são as alturas dos edifícios, os espaçamentos entre eles e, 

principalmente, o tipo de implantação (MARTIN; MARCH; ECHENIQUE, 1975; 

VARGAS, 2003; ANTOCHEVIZ, 2014; SIM, 2019). Quando os edifícios altos são 

observados no skyline,  as variáveis consideradas são as alturas dos edifícios, 

espaçamentos entre os edifícios, complexidade e presença de elementos naturais 

(KAPLAN; KAPLAN; RYAN, 1998; HEATH; SMITH; LIM, 2000; STAMPS, 2006; 

REIS; BIAVATTI; PEREIRA, 2010; GREGOLETTO, 2013). Quando são observados 

ao nível da rua, as variáveis são as alturas dos edifícios, as larguras das ruas e a 

visualização da abóboda celeste (GEHL; KAEFER; REIGSTAD, 2006; REIS; 

PEREIRA; BIAVATTI, 2010; GREGOLETTO, 2013).  

Em relação à avaliação estética dos pavimentos térreos de edifícios altos as 

variáveis contextuais consideradas são os níveis de permeabilidade visual entre os 

pavimentos térreos das edificações e os espaços abertos públicos (BECKER; REIS, 

2004; GEHL; KAEFER; REIGSTAD, 2006; FIGUEIREDO, 2018; REIS; 

PANZENHAGEN; GERSON, 2019). As variáveis relacionadas à percepção de 

segurança nos espaços abertos adjacentes aos térreos de edifícios altos são os 
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níveis de permeabilidade visual e funcional entre a edificação e a calçada (BECKER; 

REIS, 2004; VIVIAN; SABOYA, 2017; FIGUEIREDO, 2018; ANTOCHEVIZ; 

FIGUEIREDO; REIS, 2019). As variáveis atribuídas ao uso dos espaços abertos 

públicos adjacentes a edifícios altos são os níveis de permeabilidade visual e física 

das dos pavimentos térreos, conforme já mencionado, juntamente com os tipos de 

usos em tais interfaces (NETTO; VARGAS; SABOYA, 2012; FIGUEIREDO, 2018; 

ANTOCHEVIZ; FIGUEIREDO; REIS, 2019). 

Quanto à moradia em edifícios altos, as variáveis consideradas são: o andar de 

moradia  (GILLIS, 1977; GREENBERG; GIFFORD, 2007; HEMATABADI, 2013); 

segurança em relação à incêndios (WILLIAMS; HOLLANDER, 1977; ROAF; 

CRICHTON; NICOL, 2009); privacidade visual e acústica no interior do apartamento 

(CONWAY; ADAMS, 1977; COOPER MARCUS; HOGUE, 1977; ANTOCHEVIZ, 

2014); ventilação natural (ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009; GONÇALVES; 

MARCONDES-CAVALERI, 2015); usos de espaços abertos condominiais e públicos 

próximos ao edifício (ANTOCHEVIZ, 2014; VILLA, 2008; VILLA et al., 2014, 2018) e, 

ainda, vistas a partir de edifícios altos (KAPLAN; KAPLAN; RYAN, 1998; REIS; 

PEREIRA; BIAVATTI, 2010; GREGOLETTO, 2013).  

 

1.3.2 Variáveis composicionais  

A importância da consideração das percepções de diferentes grupos de usuários do 

espaço urbano é indicada em vários estudos relacionados aos edifícios altos e à 

estética urbana. Autores (por exemplo, APPLEYARD; FISHMAN, 1977; SIMON, 

1977; STAMPS, 1991; GREGOLETTO, 2013) evidenciam a relevância da avaliação 

dos impactos de edifícios altos por diferentes grupos de respondentes, já que o 

mesmo impacto pode ser percebido por um grupo e não por outro. Diversos estudos 

apontam que existem diferenças entre as avaliações de arquitetos e de pessoas que 

não possuem formação ligada à estética (DEVLIN; NASAR, 1989; HERSHBERGER; 

CASS, 1992; PURCELL; NASAR, 1992; SMITH; HEATH; LIM, 1995; STAMPS, 

1999; BROWN; GIFFORD, 2001; GIFFORD et al., 2002), enquanto outros sugerem 

que essa diferença não é determinante (por exemplo, REIS; BIAVATTI; PEREIRA, 

2010; REIS; PEREIRA; BIAVATTI, 2010; GREGOLETTO; REIS, 2012;  

FIGUEIREDO, 2018). Ainda, é apontado (GREGOLETTO; REIS, 2017b) que 
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impactos estéticos de edifícios altos percebidos por estudantes de arquitetura, em 

diferentes níveis de formação, estão alinhadas àqueles percebidos por arquitetos 

com formação universitária completa. Também é citada a relevância de haver um 

melhor entendimento sobre as avaliações estéticas por pessoas de diferentes níveis 

e formações acadêmicas, principalmente na realidade brasileira (REIS; BIAVATTI; 

PEREIRA, 2011). 

Em relação à moradia em edifícios altos, vários autores (por exemplo, CONWAY; 

ADAMS, 1977; POLLOWY, 1977; GIFFORD, 2007; ROAF; CRICHTON; NICOL, 

2009;  ABDELMONEM; GAINES, 2012)  indicam que, conforme o perfil da pessoa 

ou da família que reside nos apartamentos, os níveis de satisfação residencial 

podem se modificar. Alguns autores indicam que morar em edifícios altos tenderia a 

se tornar mais satisfatório com o passar da idade em comparação à moradia em 

residências, em razão de uma maior privacidade visual e acústica, possibilidade de 

vistas amplas e segurança (CONWAY; ADAMS, 1977). Contudo, também é 

identificado que morar em edifícios pode ser insatisfatório para os idosos, 

principalmente quanto a problemas com a acessibilidade e dependência do uso de 

elevadores, sensação de isolamento, tonturas ao se aproximar de janelas ou, ainda, 

devido à dificuldade de orientação em edifícios (CONWAY; ADAMS, 1977; 

NAHEMOW; LAWTON; HOWELL, 1977). Para as famílias com crianças pequenas, 

diversos pesquisadores consideram o edifício alto inadequado, em função de 

problemas como ausência de contato com a rua, dificuldade de supervisão das 

crianças nas áreas de lazer por parte dos adultos, perda de orientação nos 

corredores, entre outros (CONWAY; ADAMS, 1977; GIFFORD, 2007; NUCCI, 2008; 

POLLOWY, 1977; ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009). Assim, apartamentos em 

edifícios altos, principalmente aqueles em andares mais elevados, seriam mais 

adequados para adultos solteiros e casais com filhos crescidos ou sem filhos 

(COELHO, 2013; CONWAY; ADAMS, 1977).  

Neste trabalho, são considerados como variáveis composicionais grupos de usuários 

do espaço urbano, classificados conforme o seu tipo e nível de formação acadêmica: 

(i) arquitetos e estudantes de arquitetura (pessoas com curso universitário completo 

ou em andamento em Arquitetura e Urbanismo) e (ii) não arquitetos (pessoas com 

curso universitário completo ou em andamento diferente de Arquitetura e Urbanismo, 

Artes, Design e Publicidade, e pessoas sem curso universitário).  Ainda, em relação 
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à moradia em edifícios altos, são considerados como variáveis composicionais 

grupos de moradores, classificados conforme a composição etária das famílias: (i) 

famílias com idosos (compostas por adultos e pessoas idosas - com 60 anos ou 

mais); (ii) famílias com crianças (compostas por adultos com filhos com até 12 anos) 

e (iii) famílias sem idosos ou crianças (compostas por adultos sem filhos ou pessoas 

idosas). 

 

1.4 PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO 

Tendo em vista os problemas de pesquisa apresentados acima, foram formulados 

três objetivos a serem investigados que, por sua vez, se desdobram em objetivos 

específicos: 

OBJETIVO 1: Investigar os efeitos da presença de edifícios altos no espaço urbano 

em uma cidade média, através da percepção de seus usuários. Objetivos 

específicos: avaliar a percepção da verticalização e a satisfação com a presença de 

edifícios altos no espaço urbano da cidade, a preferência por morar em edifícios 

altos de diferentes alturas em distintos tipos de implantação com a mesma 

densidade, os efeitos estéticos de edifícios altos no skyline e os efeitos estéticos de 

edifícios altos observados a partir de diferentes distâncias ao nível da rua. 

OBJETIVO 2: Investigar os efeitos da presença de edifícios altos com distintas 

atividades e interfaces térreas na estética e no uso de espaços abertos públicos, 

através da percepção de seus usuários. Objetivos específicos: avaliar os níveis de 

satisfação e preferência estética e de segurança dos pavimentos térreos de edifícios 

altos, os efeitos das atividades e das taxas de conexão visual e física dos térreos de 

edifícios altos nos usos de espaços abertos públicos adjacentes, bem como o efeito 

do sombreamento nos usos de tais espaços. 

OBJETIVO 3: Investigar usos e satisfação residencial em edifícios altos, através da 

percepção de seus usuários. Objetivos específicos: avaliar as motivações para 

morar em edifício alto, a satisfação com andar de moradia; a percepção de 

segurança em relação à possibilidade de incêndios, a satisfação com a privacidade 

visual e acústica, a satisfação com a ventilação natural, os usos de áreas abertas 

condominiais e públicas próximas ao edifício; a satisfação com a qualidade das 

vistas a partir da janela principal da sala de estar de apartamentos em diferentes 
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andares de edifícios altos em distintos contextos por parte de seus moradores e a 

preferência por vistas a partir da janela da sala de apartamentos situados em 

diferentes pavimentos de edifícios altos em contextos urbanos diversos. 

 

1.5 SUMÁRIO DOS CAPÍTULOS 

Capítulo 2: Trata da revisão da literatura acerca dos efeitos da presença de edifícios 

altos em cidade médias, abordando o processo de verticalização e os impactos 

produzidos por tais edifícios no espaço urbano, assim como seus efeitos na estética 

urbana. Neste capítulo também são expostas as justificativas para as abordagens 

selecionadas bem como as relações a serem analisadas. 

Capítulo 3: Realiza a revisão da literatura acerca do uso de espaços abertos 

públicos adjacentes aos térreos de edifícios altos, abordando os possíveis efeitos de 

tais edifícios na estética, segurança e usos desses espaços. Também é apresentada 

a revisão da literatura a respeito dos usos e da satisfação residencial em edifícios 

altos. Neste capítulo ainda são expostas as justificativas para as abordagens 

selecionadas bem como as relações a serem analisadas.  

Capítulo 4: Descreve a metodologia adotada para operacionalizar a pesquisa, 

apresenta critérios e dados relativos à seleção do objeto de estudo e a sua 

caracterização, assim como critérios de seleção das amostras. São também 

explicitados os métodos de coleta e de análise de dados, além de aspectos 

relacionados ao trabalho de campo. 

Capítulo 5: Analisa e discute os resultados obtidos pela pesquisa de campo a 

respeito dos efeitos da presença de edifícios altos no espaço urbano e na estética 

em cidade média, verificando as relações abordadas.  

Capítulo 6: Analisa e discute os resultados obtidos pela pesquisa de campo a 

respeito dos efeitos da presença de edifícios altos com distintas atividades e 

interfaces térreas na estética e no uso de espaços abertos públicos, verificando as 

relações abordadas.  

Capítulo 7: Analisa e discute os resultados obtidos pela pesquisa de campo a 

respeito dos usos e satisfação residencial em edifícios altos, verificando as relações 

abordadas.  
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Capítulo 8: Analisa e discute os resultados obtidos pela pesquisa de campo a 

respeito da satisfação e preferência por vistas a partir de edifícios altos, verificando 

as relações abordadas.  

Capítulo 9: Revisa os objetivos e apresenta a conclusão geral do trabalho, através 

da discussão dos principais resultados obtidos. Também destaca a relevância desta 

pesquisa, suas limitações e as implicações para trabalhos futuros. 
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2 CIDADES MÉDIAS, VERTICALIZAÇÃO E ESTÉTICA URBANA 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo trata da presença de edifícios altos em cidade médias, abordando o 

processo de verticalização e os impactos produzidos por tais edifícios no espaço 

urbano, incluindo seus efeitos na estética urbana. 

 

2.2 CIDADES MÉDIAS  

Desde a década de 1970, as cidades médias têm desempenhado um papel 

relevante na dinâmica econômica e espacial brasileira. A descentralização 

estabelecida no país a partir da Constituição de 1988, que elevou o município à 

categoria de executor da política urbana e ampliou suas condições de autonomia 

jurídica, política e financeira, conduziu a uma mudança no conteúdo das políticas 

públicas de desenvolvimento urbano. Nesse contexto as cidades médias ganham 

importância como centros econômicos (MOTTA; MATA, 2009).  

Assim, nos últimos anos, as cidades médias vêm sendo foco de importantes estudos 

voltados à compreensão dos problemas colocados à urbanização e industrialização 

do país. Diversos pesquisadores brasileiros como Amorim Filho e Serra (2001), 

Steinberger e Bruna (2005), Bessa (2005), Arroyo (2006), Amorim Filho (2007), 

Sposito (2006, 2007b), Corrêa (2006), Castello Branco (2006, 2007), Motta e Mata 

(2008, 2009), entre outros, têm dedicado suas pesquisas à investigação de cidades 

médias, com o objetivo de analisar e compreender o fenômeno através de pesquisas 

empíricas e reflexões teórico-metodológicas.  

Uma questão discutida por grande parte desses pesquisadores é a definição ou 

conceito de cidades médias como categoria de espaços urbanos que se inserem na 

complexa rede urbana brasileira. Para Amorim Filho e Serra (2001), não existe uma 

ideia consensual do que seriam as cidades médias. Essa ausência de consenso, 

ocorre no meio acadêmico, onde, literalmente, não existe uma definição fortalecida 

de cidade média, uma classificação que possa ser utilizada ao mesmo tempo por 
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sociólogos, economistas, arquitetos, geógrafos, demógrafos, mesmo que em cada 

especialidade seja possível alcançar algum acordo sobre a matéria (CONTE, 2013).   

Contudo, cidades médias podem ser entendidas como aquelas que desempenham 

papéis intermediários no âmbito das redes urbanas (SPOSITO, 2006). Também 

possuem o papel de articular a ordem próxima e a ordem distante no território, ou 

seja, no âmbito regional, nacional e global, funcionando como centros de referência 

para os núcleos situados no entorno mais ou menos imediato (SOARES; UEDA, 

2007).  

Embora o tamanho demográfico – cidades entre 50 até 500 mil habitantes, segundo 

algumas definições - tem sido o critério mais aplicado para identificar as cidades 

médias, sua conceituação não se vincula apenas à classificação populacional.  

Amorim Filho e Serra (2001) apontam que o tamanho populacional deve ser 

considerado como uma porção de tamanho para investigação, mas não como 

elemento definidor de cidade média. De acordo com Sposito (2007a), o critério 

demográfico pode ser uma referência generalizadora e homogeneizadora de 

realidades completamente diversas (por exemplo uma cidade média na Amazônia e 

outra no Sudeste). Para Castello Branco (2006) são necessárias características 

como tamanho populacional e econômico, grau de urbanização, centralidade e 

qualidade de vida para definir esse patamar de cidade. Corrêa (2006) afirma que a 

particularidade de uma cidade média reside em uma combinação específica entre 

tamanho demográfico, funções urbanas e organização de seu espaço intraurbano.   

A importância das cidades médias reside no fato de que elas possuem uma 

dinâmica econômica e demográfica própria, permitindo atender às expectativas de 

empreendedores e cidadãos, através da qualidade de equipamentos urbanos e da 

prestação de serviços públicos, revelando-se assim como locais privilegiados pela 

oferta de serviços qualificados e bem-estar que oferecem (MOTTA; MATA, 2009). 

Outro fator importante é que, durante os últimos anos, as cidades médias têm 

apresentado maior crescimento anual que outras categorias de cidades do Brasil, 

tanto em termos do produto interno bruto (PIB), quanto da urbanização, visto que o 

crescimento populacional nessas cidades também foi mais elevado do que nas 

cidades com mais de 500 mil habitantes (MOTTA; MATA, 2009). Assim, o 

crescimento acelerado dessas cidades vem acompanhado dos mesmo problemas 
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de urbanização enfrentados pelas grandes metrópoles, entre eles a verticalização do 

espaço urbano (CASARIL; FRESCA, 2007; DEL RIO; SIEMBIEDA, 2015). 

 

2.3 VERTICALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

A necessidade de construir cada vez mais alto ao longo da história, ultrapassa o 

ambito da maximização da densidade urbana e da técnica arquitetônica, fazendo 

que a verticalização das cidades seja, primordialmente, uma questão de supremacia 

política e econômica (GONÇALVES, 1999). A verticalização do espaço urbano foi 

possibilitada pelo surgimento do elevador e pelo avanço de técnicas construtivas, 

tais como as estruturas metálicas, na segunda metade do século XIX nos Estados 

Unidos (SOMEKH, 2014). Juntamente com tais avanços, a verticalização também é 

resultado de uma ambição tipicamente especulativa, de multiplicar o valor do solo 

todas as vezes que a tecnologia o permitir (GORELIK, 2008). Assim, verticalizar 

significa criar novos solos sobrepostos, lugares de vida dispostos em pavimentos, 

possibilitando maior número de pessoas e atividades em uma mesma área de 

terreno (MACEDO, 1991).  

O processo especulativo da multiplicação territorial, especialmente em Nova Iorque 

e Chicago por volta de 1910/1920 foi muito intenso e gerou uma proliferação dos 

“arranha-céus” sem que ocorresse planejamento inicial. Segundo Koolhass (2008), a 

arquitetura dos edifícios se resumia à extrusão dos terrenos rumo ao céu. “Não há 

nenhum manifesto, nenhum debate arquitetônico, nenhuma doutrina, nenhuma lei, 

nenhum planejamento, nenhuma ideologia, nenhuma teoria; há – apenas – o 

arranha-céu” (KOOLHAAS, 2008, p. 113). Mesmo assim, a tipologia se consolidou e 

provocou uma grande transformação em cidades de diversos países no século XX 

(MACEDO, 1991). Hoje, com a exceção de Washington - a única cidade importante 

nos Estados Unidos a manter seu perfil horizontal através de controles rigorosos de 

altura - o núcleo da cidade americana típica é vertical (TRANCIK, 1986). 

As inovações tecnológicas continuam permitindo a concretização, cada vez mais, de 

grandes alturas, fazendo do edifício alto uma oportunidade de expressão do poder 

financeiro e político das megalópoles, onde padrões estéticos e simbólicos são muito 

fortes (GONÇALVES, 1999). A imagem do edifício alto, que já foi associada ao 

arranha-céu norte-americano (Figura 2.1) hoje é fortemente relacionada às 



 44 

megaestruturas presentes no continente asiático, que passou a ser o território dos 

edifícios altos (Figura 2.2 e Figura 2.3). Mais do que nunca, o título de edifício mais 

alto do mundo representa um status provisório de poder econômico e 

desenvolvimento, vinculando a imagem da cidade como destino turístico.  

 

 

  
Figura 2.1 - Empire State 
Building - Nova Iorque 
Fonte: autora (2019) 
 

Figura 2.2 - Burj Khalifa – Dubai  
Fonte: www.ctbuh.org 

Figura 2.3 - Edifícios na marina 
de Dubai 
Fonte: Juliana Motta (2016) 

De acordo com Goettsch (2012) o urbanismo na atualidade é sinônimo de edifícios 

altos. A legislação urbanística sempre está à frente do processo de verticalização da 

cidade, através do estabelecimento de diversos parâmetros de controle ou mesmo 

de incentivo à construção de edifícios altos. Recuos, afastamentos laterais e frontais, 

taxas de ocupação e zoneamentos impostos pelas legislações definem altura e 

forma dos edifícios e, a partir deles, se configura a morfologia das diferentes partes 

da cidade. A análise da legislação urbanística e edilícia das cidades demonstra de 

que maneira modelos arquitetônicos e urbanísticos geram modelos de legislação 

que, por sua vez, acabam por modelar, tipologicamente, os edifícios e, 

morfologicamente, a cidade (KUPCHIL, 2008).  

As regulamentações envolvendo altura de edificações já estavam presentes na 

Europa medieval, onde torres se destacavam na paisagem de muitas cidades do 

centro e norte da Itália, sul da França e centro e sul da Alemanha, como símbolos de 

poder individual das famílias (KOSTOF, 1991). Outros exemplos de limitação das 

alturas ao longo dos tempos foram observados, por exemplo, na cidade de Londres 

com o Ato de Londres (London Act) de 1888 que limitava as alturas das edificações 
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à mesma proporção da largura da rua até o máximo de 24,5 metros; em Chicago, 

por volta de 1880, foi estabelecida a restrição de altura em 39,6 metros, e em 

Boston, no mesmo período, o limite estabelecido era de 38,4 metros. Já em Nova 

Iorque, o zoneamento concebido no ano de 1916 estabeleceu os limites de altura 

como múltiplo da largura das ruas (KOSTOF, 1991). Este tipo de relação ainda é 

bastante utilizado em legislações nos dias atuais para determinar as alturas 

máximas das edificações. Com o aumento da população vivendo em cidades e de 

acordo com interesses públicos e privados, as regulamentações foram sendo 

alteradas e os edifícios altos foram dominando a paisagem das cidades 

contemporâneas, impactando tanto na estética quanto no usos dos espaços 

urbanos.  

O impacto visual dos edifícios altos em áreas urbanas consolidadas ou mesmo 

históricas é uma questão muito sensível para os planejadores urbanos, 

especialmente em relação ao bloqueio visual das edificações adjacentes sendo 

necessárias políticas públicas específicas para a inserção de tais edifícios no espaço 

urbano (GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010). Em Londres, por exemplo, existe uma 

tensão entre a proteção do patrimônio histórico e a construção de novos edifícios 

altos. A importância dada às visuais dos prédios e sítios históricos resultou em 

estratégias para a proteção e preservação do espaço visual onde estas edificações 

estão inseridas, regulando assim a construção de novos edifícios altos de forma que 

não interrompam o campo visual no entorno dos prédios históricos, como por 

exemplo, a Catedral Saint Paul (Figura 2.4 e Figura 2.5) e a Torre de Londres 

(GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010). No entanto, as recentes políticas urbanas na 

cidade, que a partir dos anos 2000 incentivam a construção de edifícios altos 

corporativos no coração financeiro de Londres, são defendidas por seus dirigentes 

como benéficas em termos de estética urbana, já que as edificações estão 

agrupadas em uma mesma área, reduzindo o impacto das torres isoladas, marcando 

e orientando espacialmente e simbolicamente o local e, ainda, propiciando melhores 

vistas para os monumentos históricos (MCNEILL, 2002; JEFFERSON, 2016). Tais 

políticas têm gerando conflitos entre os interesses privados e a população (DAVIES, 

2016; HOLDSWORTH, 2016; JOHNSTON, 2016; SKYLINE CAMPAIGN, 2017).  
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Figura 2.4 – Limitação de altura das 
edificações no entorno da Catedral St. Paul – 
Londres   
Fonte: www.cityoflondon.gov.uk (2019) 
 

Figura 2.5 – Vista para a Catedral St. Paul - 
Londres 
Fonte: autora (2014) 
 

Ainda com a preocupação de preservação estética de sítios históricos ou mesmo de 

bairros residenciais, cidades europeias como Paris, Rotterdam, Frankfurt têm 

formulado suas políticas públicas específicas, onde a inserção de edifícios altos é 

restrita a determinadas áreas da cidade (SAINT-PIERRE et al., 2010). Juntamente 

com a determinação da localização das edificações, outros parâmetros como altura 

e distância entre as mesmas são aspectos fundamentais para o controle dos 

impactos dos edifícios altos sobre a forma da cidade e seu resultado sobre a estética 

urbana (GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010). Contudo, ao mesmo tempo em que 

políticas públicas visam proteger determinadas áreas da verticalização excessiva, 

também podem incentivar em outras áreas. Em Frankfurt, o distrito financeiro 

propicia infraestrutura preparada para receber os edifícios altos, com o objetivo de 

incrementar a imagem da cidade como símbolo do poder financeiro (GONÇALVES; 

UMAKOSHI, 2010). Em Paris, após uma breve liberação do limite de altura que 

resultou na construção da torre de Montparnasse (1973), que foi fortemente rejeitada 

pela população, áreas como La Defènse (a partir de 1966) concentram edifícios altos 

comerciais (SAINT-PIERRE et al., 2010).  

No Brasil, a verticalização aparece a partir dos anos 1920, justamente a partir da 

implantação do uso do elevador (SOMEKH, 2014) (Figura 2.6). A produção de 

edifícios altos, na maioria das cidades brasileiras, estrutura-se desde o início do 

processo de verticalização, na construção de edifícios de apartamentos voltados 

para a classe média (MACEDO, 2012). No século XX, esta a modalidade 

habitacional foi consolidada em várias cidades no país (VILLA, 2008).  
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Figura 2.6 – Ed. 
Martinelli (1929) – 
São Paulo – 
considerado o 
primeiro “arranha-
céu” brasileiro (30 
pavimentos) 
Fonte: autora (2017) 
 

Figura 2.7 – Orla de Balneário 
Camboriú – atual “palco” dos edifícios 
mais altos do Brasil  
Fonte: autora (2016) 
 

Figura 2.8 – Verticalização em 
edifícios de apartamentos no bairro 
Higienópolis - São Paulo  
Fonte: autora (2018) 
 

A década de 1980 representou uma etapa de forte expansão da verticalização nas 

principais cidades brasileiras, inicialmente em São Paulo e Rio de Janeiro. A seguir 

o processo foi estendido para outras capitais como Belém (PA), Porto Alegre (RS), 

Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG), Natal (RN), Curitiba (PR), dentre outras. 

Um dos fatores responsáveis por essa fase foi o contexto econômico, social e 

político do Brasil (CASARIL; FRESCA, 2007). No tocante às cidades médias 

brasileiras, tais como Uberlândia e Ribeirão Preto, estudadas por  Villa et. al (2014), 

as transformações urbanísticas, arquitetônicas, econômicas, culturais e sociais que 

potencializaram a verticalização, ocorreram após os anos 2000.  

No Rio Grande do Sul, a verticalização se dá primeiramente na capital Porto Alegre, 

a partir da década de 1920, associada à ideia de cidade “moderna”, de metrópole. Já 

nas cidades do interior do estado, é a partir da década de 1950 que os edifícios altos 

residenciais aparecem em Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo, que 

atualmente são aquelas categorizadas como cidades médias, e se consolidam nas 

demais cidades a partir dos anos 1970 e 1980 (BOLFE, 2003; COSTA; 

ARENHARDT, 2008; FERRETTO, 2012; OLIVEIRA, 2012).   

Assim, segundo Macedo (2015), a verticalização tem se tornado um fator 

predominante e influente na morfologia de muitas cidades brasileiras (Figura 2.7), 

introduzindo novas relações das cidades com os espaços abertos e novas formas de 

morar, como o hábito da moradia em torres, que se tornou comum, sendo 

plenamente aceito pelas classes média e alta (MACEDO, 2015). Desse modo, o 

número de pessoas que vivem em  apartamentos em edifícios altos tem aumentado 
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nas últimas décadas, especialmente em cidades grandes e médias, representando 

aspectos relativos à segurança, localização e status social, entre outros aspectos 

(VILLA et al., 2014) (Figura 2.8). No entanto, de acordo com Villa et. al (2014), o 

crescimento da produção de edifícios de apartamentos vem sendo frequentemente 

marcado pela adoção de projetos padronizados, com pouca preocupação com as 

reais necessidades do usuário final.  

 

2.3.1 Definição de edificio alto  

A definição de edifício alto, ou a partir de quantos pavimentos um edifício passa a 

ser percebido e definido como “alto” está sujeita a variações relativas ao contexto 

nos quais os edifícios estão inseridos. Para alguns autores, como Gifford (2007), 

alturas acima de três pavimentos já podem definir um edifício alto. Considerando a 

escala humana e a segurança dos ocupantes das edificações como um limite de 

verticalidade, um prédio alto seria aquele com altura acima de cinco pavimentos, já 

que esta é a altura máxima permitida, em muitos países, para a circulação vertical 

sem o uso de elevadores (GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010). Para Gehl (2010), em 

função da ligação entre o plano da rua e os edifícios ser perdida para os usuários 

após o quinto pavimento, este seria o número de pavimentos a partir do qual um 

edifício seria considerado alto. Em estudo para a cidade de São Francisco, 

Dornbusch e Gelb (1977) estabelecem como parâmetros para considerar “alto” um 

prédio residencial com alturas acima de 10 pavimentos e para edificações 

comerciais alturas acima de 15 pavimentos.  

Por décadas, o limite de 20 pavimentos, por exigir tecnologia de circulação vertical 

mais sofisticada, foi considerado como definidor da categoria de edifício alto nos 

Estados Unidos e Europa, limite também adotado pelo Conselho de Edifícios Altos e 

Habitat Urbano (Council on Tall Buildings and Urban Habitat - CTBUH, 2019), que 

tem por objetivo a disseminação de informações multidisciplinares sobre os edifícios 

altos e ambientes urbanos sustentáveis, reconhecida fonte  de informações 

sobre estas edificações em nível internacional. 

Contudo, atualmente, para o CTBUH (2019) não existe uma definição para edifício 

alto estritamente em termos de número de pavimentos ou altura, sendo que uma 

edificação pode ser classificada como tal ao apresentar uma ou mais características 
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em categorias distintas, tais como altura em relação ao contexto, proporção entre 

altura e área da base da edificação ou tecnologias/estruturas específicas para 

edifícios altos. A altura também é relativa ao contexto já que a percepção da altura 

de uma edificação depende da altura das edificações no seu entorno e da 

localização do observador (por exemplo, KOSTOF, 1991; GONÇALVES; 

UMAKOSHI, 2010; CTBUH, 2019). Desse modo, um edifício de 14 andares pode 

não ser considerado um edifício alto em uma cidade de arranha-céus, como Chicago 

ou Hong Kong, devido à existência de edificações com alturas muito superiores. Já 

em uma cidade europeia medieval ou uma cidade do interior do Brasil pode ser 

considerado alto, por se distinguir das demais construções prevalecentes na região.   

A percepção de altura também depende da proporção do edifício em relação ao 

contexto; prédios que não possuem muitos pavimentos, porém são esbeltos podem 

ter a aparência de um edifício alto, especialmente quando se encontra em um 

contexto urbano de edificações com menos altura (CTBUH, 2019).  

Por outro lado, o provedor global de informações sobre edifícios em altura Emporis 

(EMPORIS, 2019) considera como edifícios altos (“high-rise buildings”) aqueles com 

altura entre 35 metros (ou 12 pavimentos) e 100 metros (aproximadamente 40 

pavimentos), e como arranha-céus (“skyscrapers”) as edificações com alturas 

superiores a 100 metros.   

Diante de contradições sobre a definição de edifício alto, foram realizados estudos    

(GREGOLETTO; REIS, 2012; ANTOCHEVIZ; REIS, 2013) que buscaram 

compreender através da percepção dos usuários dos espaços urbanos de Porto 

Alegre, da região metropolitana e de algumas cidades do interior do Rio Grande do 

Sul, a partir de que altura um edifício seria considerado alto. Em ambos estudos 

identificou-se que os edifícios tendem a ser percebidos como altos quando possuem 

10 pavimentos (30 metros) ou mais. Assim, neste estudo um edifício é definido como 

alto quando possui, no mínimo, 10 pavimentos. 

 

2.4 ESTÉTICA URBANA 

A estética urbana trata dos elementos que compõem o espaço urbano – construídos 

ou naturais – e que sensibilizam nossos sentidos e afetam nossas emoções (REIS; 

BIAVATTI; PEREIRA, 2011). 
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Na análise do impacto ambiental dos elementos que compõe o espaço urbano, tais 

como edifícios e espaços abertos, a qualidade estética é um aspecto importante e 

sua relevância é evidenciada na medida em que a avaliação estética de projetos tem 

sido implementada na maioria das grandes cidades de países como Estados Unidos, 

Alemanha, Suécia, França, Itália, Espanha e Reino Unido, como forma de tentar 

garantir o controle estético do espaço urbano (REIS; LAY, 2003). As cortes norte-

americanas afirmam que a beleza ambiental é de legitimo interesse público e que 

esse interesse deve estar baseado nas preferências do público em geral e não nos 

gostos pessoais dos funcionários do governo. As considerações estéticas são 

suficientes para o estabelecimento de regulamentações, como as que são aplicadas 

em 30 estados dos Estados Unidos, onde mais de 90% das grandes cidades utilizam 

a análise de impacto visual aplicada a edifícios individuais (STAMPS, 2000; REIS; 

LAY, 2006). A relevância do bom desempenho das cidades através de ambientes 

urbanos esteticamente atraentes, também é evidenciada por diversos autores 

(NASAR, 1997; STAMPS, 2000; JACOBS, 2011). Um ambiente urbano 

esteticamente satisfatório pode atrair as pessoas quando proporciona uma resposta 

favorável quanto ao uso e à imagem desse espaço (LYNCH, 1960). Já que um 

ambiente urbano com qualidade estética insatisfatória pode afastar as pessoas, 

muitas vezes criando uma imagem negativa e dificultando o seu uso.  

Na área de estudos Ambiente e Comportamento, a estética tem sido amplamente 

utilizada para avaliar a qualidade dos projetos urbanos e de edificações, incluindo os 

edifícios altos, visto que para melhorar a qualidade visual dos espaços urbanos é 

necessário o entendimento de como as características visuais desses espaços 

podem afetar os seus usuários (REIS; LAY, 2006). 

No estudo da estética existem duas abordagens: a estética filosófica e empírica. A 

estética filosófica representa uma análise subjetiva do ambiente construído, pois 

sugere que “a beleza está nos olhos de quem vê”, sugerindo que as reações 

estéticas de pessoas diferentes diante de um mesmo objetivo, seriam distintas, 

inviabilizando o consenso estético e, consequentemente, a realização de avaliações 

sobre o tema (REIS; BIAVATTI; PEREIRA, 2011). A estética empírica, por sua vez, 

permite uma análise objetiva, tendo como base que a beleza está mais no objeto 

que é percebido do que nos olhos de quem percebe (REIS; BIAVATTI; PEREIRA, 

2011). Sob tal perspectiva, é possível avaliar as reações estéticas de pessoas 
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diferentes e obter resultados semelhantes, permitindo a identificação de consensos 

estéticos, que podem ser aplicados no espaço urbano, promovendo assim a sua 

qualificação (REIS; LAY, 2006). Assim, a estética empírica tem por objetivo 

investigar as relações entre as características físicas do ambiente construído e 

atitudes e comportamento dos indivíduos (REIS; LAY, 2006).  

A estética empírica abrange os processos de percepção e cognição. O conceito de 

percepção é relacionado à obtenção de informações dos atributos físicos do 

ambiente através dos sentidos básicos - visão, olfato, audição e tato (WEBER, 

1995), estando relacionada a uma experiência direta e imediata (MOORE; 

GOLLEDGE, 1976). O termo “percepção” tende a ser associado à percepção visual, 

em função do sentido da visão ser dominante nos seres humanos, fornecendo bem 

mais informação do que todos os outros sentidos combinados (PORTEOUS, 1996; 

GEHL, 2010). Cognição é o processo de armazenamento, decodificação e 

organização de uma informação recebida, associada a significados gerados a partir 

da experiência prévia do indivíduo, de sua cultura e valores ( LANG, 1987; 

GOLLEDGE; STIMSON, 1997). O processo de cognição envolve necessariamente 

reconhecimento, pensamento e memória, e não necessita estar relacionado 

diretamente ao que está ocorrendo no espaço visualizado  (MOORE; GOLLEDGE, 

1976; WEBER, 1995). 

Assim, na relação entre o ambiente construído e os seus usuários, o conceito de 

percepção explica as reações ao ambiente construído imediato baseadas, 

exclusivamente, nos sentidos, enquanto o conceito de cognição explica reações ao 

ambiente construído mais amplas baseadas nos valores, cultura, personalidade, 

além dos sentidos (REIS; LAY, 2006).   Desse modo, através dos processos de 

percepção e cognição é possível avaliar as reações estéticas de pessoas diferentes 

e obter resultados semelhantes, permitindo a identificação de consensos estéticos e 

para a aplicação em intervenções urbanas, qualificando o espaço urbano e a vida de 

seus usuários (REIS; BIAVATTI; PEREIRA, 2011). 

 

2.4.1 Satisfação e preferência em relação ao ambiente construído 

O conceito de satisfação tem sido muito utilizado em pesquisas como critério para 

examinar as relações entre o usuário e os vários aspectos do ambiente urbano 
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(REIS, 1992). A satisfação expressa pelo indivíduo com o ambiente construído é 

dependente da sua avaliação de uma série de atributos contidos em tal ambiente, 

isto é, quando existe um alto grau de satisfação entre os usuários é porque existe 

bom desempenho ambiental, e vice-versa (REIS; LAY, 1995). Assim, o nível de 

satisfação com o ambiente afeta a preferência. No entanto, destaca-se que as 

preferências referem-se a algo a ser vivenciado, à medida que o nível de satisfação 

do observador com o ambiente refere-se a algo que está sendo vivido (REIS; LAY, 

1995).  

Diversos estudos têm demonstrado a relevância de investigações sobre a 

preferência em relação a cenas urbanas, já que ao mesmo tempo em que 

possibilitam a identificação das composições estéticas consideradas mais atraentes 

pelo indivíduo, geram dados teóricos importantes para a elaboração de diretrizes de 

requalificação visual do ambiente urbano (SANOFF, 1991; NASAR, 1992; STAMPS, 

2000). Desse modo, os conceitos de satisfação e preferência são importantes, uma 

vez que possibilitam a verificação de características relevantes do ambiente através 

das atitudes dos usuários, gerando dados importantes à elaboração de espaços 

urbanos mais qualificados. 

 

2.5 EFEITOS DA PRESENÇA DOS EDIFÍCIOS ALTO NO ESPAÇO URBANO 

Os edifícios altos podem causar substanciais impactos nos sítios onde estão 

inseridos, bem como aos seus habitantes. Com o objetivo de entender o processo 

de verticalização e os efeitos da presença dos edifícios altos no espaço urbano e na 

qualidade de vida dos seus usuários, estudos em diversas áreas - arquitetura, 

planejamento urbano, engenharia, geografia, sociologia – têm sido realizados (por 

exemplo, MACEDO, 1991; SOUZA, 1994; VILLA, 2008; GONÇALVES; UMAKOSHI, 

2010; GREGOLETTO, 2013; ANTOCHEVIZ, 2014; SOMEKH, 2014). 

A verticalização em si não pode ser considerada positiva nem negativa, sendo uma 

questão mais complexa, que está relacionada a um conjunto de fatores que 

combinados, definem a qualidade do espaço urbano (SCUSSEL; SATTLER, 2010). 

As discussões acerca de aspectos positivos e negativos da verticalização e da 

presença de edifícios altos nas cidades se iniciam no debate sobre o planejamento e 

projeto urbano, no qual a densidade urbana ocupa posição central nas discussões, 
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refletindo os questionamentos sobre quais as melhores escolhas para preservação 

da qualidade de vida dos habitantes das cidades bem como para o desenvolvimento 

urbano sustentável (BERGDOLL; WILLIAMS, 1990; ACIOLY; DAVIDSON, 2011; 

ANDRADE, 2016). Esse debate envolve o confronto entre argumentações favoráveis 

à cidade de baixas densidades ou à cidade compacta, com altas densidades.  

Os argumentos favoráveis às baixas densidades indicam que somente elas seriam 

capazes de proporcionar uma qualidade de vida realmente boa, já que as pessoas 

não foram feitas para viverem “empilhadas” umas sobre as outras em edifícios de 

apartamentos, alertando para os inconvenientes da densificação excessiva, como a 

saturação da infraestrutura e os congestionamentos (SOUZA, 2013). Por outro lado, 

quem defende as altas densidades traz como argumento principal que, quanto mais 

espraiada, mais cara será a cidade para a própria coletividade, pois exigirá 

percursos mais longos, com maior gasto de energia e um maior custo com as redes 

de infraestrutura. Por isso, advogam o que chamam de “cidade compacta”, mais 

eficiente, mais “ecológica” e menos desperdiçadora de recursos que a “cidade 

espraiada” ou cidade “dispersa” (SOUZA, 2013).  

Altas densidades e a compactação espacial construtiva são aceitas como 

prerrogativas inerentes à sustentabilidade e ao crescimento econômico das cidades 

contemporâneas na visão de diversos urbanistas e estudiosos (ALEXANDER et al., 

1977; GEHL, 2010; ACIOLY; DAVIDSON, 2011; GLAESER, 2011; JACOBS, 2011). 

Mascaró e Mascaró (2001) também apontam que a cidade compacta é 

frequentemente indicada como uma das mais apropriadas para o uso racional de 

energia e preservação dos recursos naturais, reduzindo o número de viagens e 

consequente redução da emissão de poluentes, otimização da infraestrutura, 

proteção das áreas agrícolas rururbanas  e diversidade cultural e social. No entanto, 

destacam como negativo o aumento da poluição, a perda de qualidade de vida e a 

redução de áreas verdes, além do desconforto térmico que pode ser gerado pela 

concentração de edificações, que impacta negativamente o meio ambiente 

especialmente em cidades com clima tropical e subtropical úmido.  

Os argumentos em favor da cidade densa e compacta em contraponto à cidade 

dispersa (por exemplo, GLAESER, 2011b), colocam a verticalização como inevitável, 

já que a construção de edifícios altos em áreas urbanas introduz incremento 

considerável na densidade populacional tendo em vista que estas edificações têm a 
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capacidade de concentrar grandes quantidades de pessoas em uma área projetada 

pequena, possibilitando um melhor aproveitamento do solo. Tais argumentos estão 

ligados, principalmente, a aspectos econômicos, já que a multiplicação do solo traz 

lucro aos empreendedores e a localização dos empreendimentos na cidade é 

determinada pelo mercado imobiliário em função do retorno dos investimentos 

(ALEXANDER et al., 1977; MACEDO, 1991; KUPCHIL, 2008; GONÇALVES; 

UMAKOSHI, 2010; GLAESER, 2011). 

Contudo, edifícios altos e alta densidade populacional podem não estar diretamente 

relacionados (YUEN; YEH, 2011). Em  oposição  à  ideia  de  que  os edifícios altos 

acomodam maiores densidades, Martin, March e Echenique (1975) já afirmavam há 

mais de quarenta anos, que as mesmas densidades podem ser alcançadas através 

de diferentes configurações de desenho urbano, baseadas em diferentes tipologias 

edilícias. Os autores estabeleceram a altura de 8 pavimentos como ideal, 

desfazendo o argumento de que o melhor aproveitamento do solo se dá por uma 

maior verticalização (Figura 2.9).  

 

 
Figura 2.9 - Alternativas de desenho urbano e volumetrias baseadas na mesma densidade 
Fonte: adaptado de  Gonçalves e Umakoshi (2010) 
 

Do mesmo modo, Jan Gehl, em entrevista ao The Fix Brasil (TANSCHEIT, 2016a), 

defende a necessidade de se pensar em cidades compactas, com mais estrutura e 

qualidade de vida para a população. Contudo, argumenta que alta densidade não 

implica necessariamente na construção de torres, e cita as cidades de Paris ou 

Barcelona como exemplos de altas densidades com estruturas mais baixas - prédios 

de seis ou sete andares: 
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Muitas vezes eu falo que os arquitetos preguiçosos respondem à 

densidade com torres. Mas, se o mesmo arquiteto trabalhar melhor, 

ele pode criar a mesma densidade com alturas menores. É só um 

hábito de pensar que é mais fácil fazer dessa forma. Mas a qualidade 

de vida no alto de uma torre e a qualidade de vida mais abaixo são 

muito diferentes. Em cima você está completamente isolado, a única 

coisa que você pode ver são os aviões indo e vindo do aeroporto. Lá 

embaixo você é parte da cidade. Isso é completamente diferente. 

Embaixo, você é parte de Paris, acima você é parte do tráfego  aéreo. 

Eu realmente acho que altos prédios estão ultrapassados e, ao 

estudar de perto a questão da densidade, nós podemos ter cidades 

muito melhores. 

Muitas propostas urbanas que enfatizam o aumento de densidade são baseadas em 

argumentos de otimização da infraestrutura dentro de formas urbanas compactas, 

abrindo espaços livres e áreas verdes (GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010). Contudo, 

estudos apontam que novas e grandes edificações no meio urbano envolvem 

sobrecarga na infraestrutura urbana existente ou requerem infraestrutura 

preexistente preparada para um incremento no abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e energia elétrica, além da multiplicação da demanda aos 

serviços e equipamentos de uso coletivo e estruturação da malha viária (SCUSSEL; 

SATTLER, 2010). Do mesmo modo, o argumento de que edifícios com maior altura 

liberam mais áreas abertas, mais áreas verdes, do que edificações com menor 

altura, não corresponde ao estudo realizado por Lötsch (em NUCCI, 2008) onde o 

ganho de espaços abertos conforme a verticalização de uma área é muito pequeno 

a partir de edifícios com alturas superiores a 4 pavimentos nessa mesma área 

(Figura 2.10). 

Ainda, o aumento da quantidade de edifícios altos nas cidades afeta 

significativamente a estética urbana, tendo em vista que são os elementos 

construídos mais visíveis na paisagem urbana das cidades contemporâneas e 

promovem a alteração e a caracterização ou descaracterização da paisagem 

(DORNBUSH; GELB, 1977; MACEDO, 1991; GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010). Por 

exemplo, a inserção de um edifício de 18 pavimentos, em um quarteirão de 

sobrados ou prédios de três pavimentos altera substancialmente a paisagem do 

bairro e pode criar opressão visual (SCUSSEL; SATTLER, 2010). 
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Figura 2.10 – Verticalização e ganho de área livre mantendo-se a área construída 
Fonte: NUCCI (2008) 
 
Os efeitos que edifícios altos podem gerar na estética das cidades tendem a ser 

percebidos de diferentes formas pelos usuários do espaço urbano, dependendo da 

distância de observação e do contexto urbano no qual estão inseridos. Quando 

visualizados à distância, marcando o skyline da cidade, podem ser percebidos como 

positivos, em razão das diferenças de alturas dos edifícios que pode provocar 

maiores níveis de atenção e exploração, aliadas à questões mais simbólicas, ligadas 

ao poder e desenvolvimento da cidade (FORD, 2000; HEATH; SMITH; LIM, 2000;  

GREGOLETTO, 2013). Já quando observados mais próximos, ao nível da rua, 

podem impactar negativamente, de acordo com relação entre a altura do edifício 

com a largura da rua, dos afastamento entre edifícios, do tipo de interface térrea e, 

ainda, de acordo com a possibilidade ou não de visualização da abóboda celeste 

(FORD, 2000; HEATH; SMITH; LIM, 2000; GEHL, 2010; GREGOLETTO, 2013).  

Desse modo, o impacto dos edifícios altos na paisagem urbana é determinado pela 

combinação de algumas variáveis, entre elas a altura das edificações, a distância 

entre elas, a relação entre as edificações em altura com o entorno, juntamente com 

a forma arquitetônica das edificações (GONÇALVES et al., 2015). Por isso, a 

estética está entre os aspectos mais importantes na avaliação do impacto visual de 

edifícios altos no espaço urbano pelos seus usuários (DORNBUSH; GELB, 1977). 

Embora existam diversos estudos que tratam da verticalização, são bem mais 

escassos os trabalhos que consideram a percepção dos usuários de edifícios altos 
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assim como a percepção de usuários de espaços urbanos com tais edifícios.  

Portanto existe a necessidade de aprofundar os conhecimentos no tocante à 

verticalização e presença cada vez maior de edifícios altos nas cidades médias 

brasileiras. Ainda, mesmo que já existam alguns trabalhos que tratam de efeitos de 

edifícios altos na estética urbana, são necessários mais estudos, especialmente em 

relação às cidades médias brasileiras. 

Assim, é objetivo deste trabalho investigar os efeitos da presença de edifícios altos 

no espaço urbano através da percepção de seus usuários e de usuários dos 

espaços abertos públicos. 

 

2.5.1 Variáveis relacionadas aos efeitos da presença de edifícios altos no 
espaço urbano  

São identificadas na literatura variáveis relacionadas: (i) à percepção de 

verticalização e satisfação com a presença de edifícios altos no espaço urbano em 

cidade média; (ii) aos distintos tipos de implantação com a mesma densidade 

construída; (iii) aos efeitos estéticos de edifícios altos no skyline; e (iv) aos efeitos 

estéticos de edifícios altos observados aos nível da rua, conforme descritas a seguir. 

2.5.1.1 Percepção de verticalização e satisfação com a presença de edifícios altos 

no espaço urbano em cidade média 

Edifícios altos podem afetar significantemente as áreas onde estão inseridos e sua 

presença nas cidades têm sido objeto de diversos estudos. Os edifícios altos podem 

impactar na paisagem urbana, com a alteração e descaracterização da paisagem 

urbana (MACEDO, 1991; GONÇALVES, 1999; SOUZA, 1994; SOMEKH, 2014). 

Também podem afetar o microclima local, com sombreamento, aumento da 

velocidade dos ventos ao nível da rua; prejuízo ao conforto térmico, lumínico e 

acústico, não só do entorno mas também do próprio edifício (ROAF; CRICHTON; 

NICOL, 2009; SCUSSEL; SATTLER, 2010). Quando inseridos em áreas 

consolidadas, podem sobrecarregar os sistemas de infraestrutura urbana 

previamente existentes – abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia 

elétrica, sistema viário –, além de multiplicação da demanda aos serviços e 

equipamentos de uso coletivo (NUCCI, 2008; GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010; 

SCUSSEL; SATTLER, 2010). Ainda podem estar relacionados à economia, visto que 
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a inserção de novos e grandes edifícios podem valorizar ou desvalorizar 

determinadas áreas das cidade (SCUSSEL; SATTLER, 2010; GLAESER, 2011). 

Entretanto, os estudos existentes não têm considerado as percepções dos usuários 

do espaço urbano quanto aos impactos produzidos pelos edifícios altos na cidade e, 

em especial, na paisagem urbana. Desse modo, foi realizado um estudo 

(GREGOLETTO; REIS, 2012) na região metropolitana de Porto Alegre e em 

algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul, sobre a percepção dos impactos 

gerados pelos edifícios altos, que contou com a participação de 148 respondentes 

de diferentes grupos de usuários do espaço urbano, conforme o tipo e nível de 

formação acadêmica e o tipo de edificação de moradia ou trabalho. Foi revelado 

que, em geral, os edifícios altos tendem a ser percebidos pelos usuários das cidades 

como negativos à paisagem urbana. Por outro lado, quando associados à ideia de 

progresso, modernidade, desenvolvimento e poder, ou à função do edifício alto 

como marco referencial, tanto de localização como símbolo ou ícone de uma cidade, 

podem ser percebidos como positivos.  

O mesmo estudo (GREGOLETTO; REIS, 2012), identificou como principais impactos 

provocados pelos edifícios altos, percebidos pelos respondentes, a alteração da 

paisagem urbana, a sobrecarga na infraestrutura urbana, o aumento da densidade 

populacional, o adensamento do tráfego e a alteração do microclima local. Tais 

resultados coincidiram com aqueles mencionados em outros estudos (por exemplo, 

GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010; SCUSSEL; SATTLER, 2010). Também foram 

identificados como impactos negativos a diminuição das áreas verdes das cidades, a 

redução das áreas ensolaradas e túneis de vento provocados pelos edifícios altos 

quando situados dos dois lados da via. A percepção de tais impactos não pareceu 

ser significativamente afetada pelo tipo e nível de formação acadêmica ou pelo tipo 

de moradia. Já em relação ao tipo de edificação de trabalho, foi verificado que a 

maioria das pessoas que trabalha em edifícios altos tem a percepção que a 

paisagem da cidade é afetada positivamente pelos edifícios altos ao contrário dos 

demais respondentes. 

Desse modo, somados às contradições existentes a respeito dos impactos de 

edifícios altos no espaço urbano, foram encontrados poucos estudos que 

consideram a percepção e satisfação dos usuários com a presença de tais edifícios, 

principalmente no tocante às cidades médias brasileiras que, conforme já 



 59 

mencionado, são aquelas que mais crescem em termos de demografia e 

urbanização.   

Assim, é objetivo deste trabalho investigar a percepção da verticalização e a 

satisfação com a presença de edifícios altos no espaço urbano em cidade média, 

através da percepção dos moradores da cidade. 

2.5.1.2 Distintos tipos de implantação com a mesma densidade construída 

A densidade é um tema controverso e importante, em parte porque muitas pessoas 

têm uma impressão muito negativa sobre lugares densos (BERGDOLL; WILLIAMS, 

1990). Tal fato, contudo pode estar relacionado à percepção de densidade e seus 

efeitos, tais como a desordem visual ou menos privacidade (BERGDOLL; 

WILLIAMS, 1990). Pode-se dizer que o inconveniente em relação à densidades 

baixas ou altas é a inadequação quanto aos aspectos culturais, econômicos e nos 

tipos de edificações implantadas. Densidades excessivas, associadas a desenhos 

urbanos e habitacionais incorretos, tendem a impactar negativamente tanto na 

estética quanto no uso do espaço urbano e consequentemente na qualidade de vida 

dos seus usuários (ZMITROWICZ; NETO, 1997) (Figura 2.11 e Figura 2.12).  

Conforme já mencionado, estudos (MARTIN; MARCH; ECHENIQUE, 1975; 

GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010; YUEN; YEH, 2011) demonstram que o 

crescimento em altura não é, necessariamente, uma solução para acomodar um 

maior número de pessoas em determinada área, já que uma determinada densidade 

pode ser atingida com outras formas de configurações de edifícios em uma mesma 

quantidade de solo. 

  
Figura 2.11 - Impacto da alta densidade – Hong 
Kong 
Fonte: Michael Wolf – Architeture of density – disponível 
em http://www.photomichaelwolf.com 

Figura 2.12 - Alta densidade habitacional– Hong 
Kong 
Fonte: Michael Wolf – Architeture of density - 
disponível em www.photomichaelwolf.com 
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Segundo Sim (2019), as edificações com alturas médias (entre 4 e 7 pavimentos) 

podem trazer, ao mesmo tempo, alta densidade e escala humana, melhor conexão 

entre as pessoas e o solo e entre as pessoas na cidade. O autor ainda cita o 

“esquecimento” por parte do planejadores das médias alturas (Figura 2.13), que 

chama de “missing midle” (SIM, 2019). 

 
Figura 2.13: Edificações com alturas intermediárias  
Fonte: SIM (2019) 
 
As diferentes configurações ou tipos de implantação podem estar relacionadas com 

as formas de ocupação do solo. No Brasil, em uma primeira fase do processo de 

verticalização (1920-1950) o padrão adotado no país, era o da máxima ocupação 

dos terrenos, com os edifícios construídos nas divisas dos lotes, dispostos lado a 

lado, formando planos verticais contínuos nas ruas (MACEDO, 2015). Esse modelo 

corresponde à forma urbana "tradicional" (Figura 2.14), onde as edificações são 

implantadas no perímetro dos quarteirões e possuem portas da frente e janelas 

voltadas para as vias públicas (REIS, 2014). Em um segundo momento (a partir de 

1950/1960) se implementou a obrigatoriedade de recuos frontais às edificações, 

juntamente com recuos laterais e de fundos, consolidando o padrão do edifício 

isolado no lote, que persiste até hoje na maioria das cidades brasileiras (MACEDO, 

2015). Esse modelo, corresponde à forma urbana "modernista" (Figura 2.15), onde 

edificações estão “soltas” nos lotes ou quadras, com portas e janelas distantes das 

via e/ou voltadas para espaços abertos internos (REIS, 2014). Esse tipo de 

implantação tem sido o modelo para as legislações urbanísticas que, em áreas 

residenciais na cidades grandes e médias,  tem se traduzido na implementação de 

grandes condomínios verticais murados e sem relação com o espaço urbano 

adjacente (Figura 2.16). 
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Figura 2.14 – Forma 
urbana tradicional – 
Amsterdam 
Fonte: autora (2017) 

Figura 2.15 – Forma urbana modernista – 
Brasília 
Fonte: autora (2015) 

Figura 2.16 – 
Condomínio vertical 
murado – Caxias do 
Sul 
Fonte: autora (2018) 
 

Alguns autores (por exemplo, VARGAS, 2003; GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010; 

SIM, 2019), demostram através de simulações diferentes arranjos possíveis 

relacionando densidade, altura de edifícios e forma urbana.  

Em estudo recente, Sim (2019) simula quatro formas de implantação (Figura 2.17), 

com diferentes alturas e com a mesma área construída (22.400m2), em quadras 

com diferentes dimensões em cada simulação. São apresentadas duas simulações 

com edifícios mais altos (entre 14 e 19 pavimentos) com configuração do tipo torre 

ou blocos paralelos, implantados no interior do quarteirão, que correspondem à 

implantação “modernista”, e outras duas com edifícios mais baixos (entre 4 e 7 

pavimentos) com implantação “tradicional”, ocupando o perímetro do quarteirão. O 

autor ainda menciona a área de terreno ocupada em cada simulação, os percentuais 

de pavimentos térreos e coberturas ou terraços, e os percentuais de pavimentos que 

se poderiam acessar sem o uso do elevador, considerando 4 pavimentos o limite 

para que não seja necessário o uso de tal equipamento.  

 

Figura 2.17 – Diferentes tipologias edilícias com a mesma densidades construída (22.400m2) 
Fonte: SIM (2019) 
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Em outro estudo que considerou as percepções de respondentes sobre o local 

preferido para morar, Antocheviz (2014) realizou diferentes simulações de 

implantações de edifícios de distintas alturas e configurações volumétricas com a 

mesma densidade bruta (511,5 hab./ha), considerando os limites de altura 

permitidos na cidade de Porto Alegre. Na pesquisa, foi identificada uma clara 

preferência dos respondentes por morar em edifícios altos de 10 pavimentos 

dispostos no perímetro do quarteirão (implantação “tradicional” - Figura 2.18), e uma 

menor preferência para morar em edifícios altos de 18 pavimentos dispostos de 

forma não linear no interior do mesmo quarteirão (implantação “modernista - Figura 

2.19).  

  
Figura 2.18 – Edifícios de 10 pavimentos 
implantados no perímetro dos quarteirões 
Fonte: Antocheviz (2014) 
 

Figura 2.19 – Edifícios de 18 pavimentos 
implantados no interior dos quarteirões de forma 
não linear 
Fonte: Antocheviz (2014) 

Portanto, a literatura aponta que a construção de edifícios altos não é, 

necessariamente,  a única solução para adquirir uma maior densidade construtiva. 

Também indica que, a mesma densidade construtiva pode ser obtida dependendo 

do tipo de implantação – tradicional ou modernista - e altura dos edifícios, que 

podem causar diferentes impactos no espaço urbano onde se inserem.  Ainda, 

existem poucos estudos que investigam as relações entre a densidade construtiva, 

diferentes tipos de implantação e a altura dos edifícios de acordo com a percepção 

dos usuários. Assim, existe a necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre 

tais relações, especialmente no contexto das cidades médias. Desse modo, é 

objetivo investigar a preferência para morar em edifícios altos de diferentes alturas 

em distintos tipos de implantação e com a mesma densidade, através da percepção 

de diferentes grupos de respondentes. 
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2.5.1.3 Efeitos estéticos de edifícios altos no skyline  

Em função da natureza simbólica dos edifícios altos, uma grande atenção é voltada 

para a sua principal característica – a altura – ou como tais edifícios “encontram o 

céu”, característica que é melhor apreciada à distância (GOETTSCH, 2012). 

 
Figura 2.20 - Evolução do skyline da cidade de Doha – Catar - nos anos de 2005 / 2010 / 2015 
Fonte:  http://www.monitormideast.com 
 
O termo em inglês skyline tradicionalmente significa “a linha onde a terra e o céu se 

encontram”, e no ambiente urbano se refere às edificações na linha do horizonte das 

cidades. Os skylines ou as linhas do horizonte são como assinaturas urbanas; são a 

abreviatura da identidade de cada localidade (KOSTOF, 1991). Desse modo, os 

edifícios altos, por representarem os elementos construídos mais visíveis na 

paisagem urbana, possuem um papel considerável na alteração da linha do 

horizonte das cidades ao longo do tempo e na consolidação da imagem das cidades 

(Figura 2.20). 

Quando visualizados no skyline de uma cidade, os edifícios altos podem impactar 

positivamente, em razão, principalmente, da visualização à distância (SMITH; 

HEATH; LIM, 1995; HEATH; SMITH; LIM, 2000; GREGOLETTO, 2013). Atualmente 

as cidades estão muito centradas na sua imagem enquanto potenciais econômicos e 

turísticos, na qual a forma do seu skyline e a presença de edifícios cada vez mais 

altos é muito importante para a formação de tal imagem (Figura 2.21). 
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Figura 2.21 - Skyline de Manhattan – Nova Iorque  
Fonte: autora (2019) 
 
No entanto, a presença de edifícios de grande altura, mesmo que fique restrita a um 

único edifico em determinada área urbana, pode produzir impacto estético negativo 

no skyline da cidade, principalmente, quando inserido em área caracterizada pela 

ideia de ordem e estímulo visual, áreas estas que possuem o potencial de gerar 

respostas estéticas positivas (REIS; BIAVATTI; PEREIRA, 2011). Este fato pode ser 

exemplificado pela construção da Torre Montparnasse (70 pavimentos e 210 metros 

de altura – Figura 2.22) em 1973 em Paris, construção esta que gerou 

manifestações de insatisfação, fazendo com que novos edifícios com grande altura 

viessem a se concentrar em áreas mais periféricas onde é permitida altura superior 

a 25 metros (equivalente a 8 pavimentos), tal como no Bairro La Défense que se 

caracteriza pela presença de edifícios com grande altura (GLAESER, 2011b).  

   
Figura 2.22 - Torre Montparnasse – 
Paris 
Fonte: Antônio Tarcísio Reis (2015) 

Figura 2.23 - Setor financeiro – Londres 
Fonte: autora (2014) 

Figura 2.24 -
Londres 
Fonte:Skyline 
Campaign (2016) 
 

Adicionalmente, a construção de novos edifícios com grande altura no setor 

financeiro em Londres que, visivelmente, não criam uma relação harmônica com as 

edificações mais antigas, com alturas bem menores, não parece contribuir para a 

qualidade estética da área (Figura 2.23). Tais edificações, além de novos projetos de 

edifícios altos, estão gerando manifestações de insatisfação dos usuários do espaço 
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urbano, particularmente quanto ao impacto estético no skyline de Londres  

(SKYLINE CAMPAIGN, 2017) (Figura 2.24), fazendo com que projetos, tais como a 

torre de 254 metros de altura projetada por Renzo Piano nas proximidades da 

estação Paddington, estejam sendo revistos no tocante à altura, ou ainda 

cancelados (HOLDSWORTH, 2016; JOHNSTON, 2016; WEISS et al., 2016). 

As preferências estéticas dos skylines podem variar com a complexidade – 

quantidade de edificações e diversidade de alturas dos edifícios, segundo alguns 

autores (SMITH; HEATH; LIM, 1995; HEATH; SMITH; LIM, 2000; STAMPS; NASAR; 

HANYU, 2005). No momento em que a complexidade de uma cena urbana aumenta, 

parece provocar maiores níveis de atenção e exploração. De acordo com Stamps 

(2006), as variações das alturas, das dimensões e dos recuos das edificações que 

compõem a paisagem urbana são as características que tornam os skylines mais 

interessantes. Ainda, as percepções e avaliações estéticas de skylines urbanos são 

influenciadas diretamente pelas alturas das edificações e pelos espaçamentos entre 

elas (SMITH; HEATH; LIM, 1995). 

Desse modo, os estudos (GREGOLETTO, 2013; GREGOLETTO; REIS, 2015a) que 

avaliaram skylines composto por grande presença de edifícios com distintas alturas 

e presença de água, representando o cais de Porto Alegre, revelaram que o impacto 

dos edifícios mais altos (cena 1 - Figura 2.25) tende a ser mais positivo do que 

negativo. Tais resultados foram explicados não somente pela altura das edificações, 

mas em função do estímulo visual gerado pela diversidade das alturas das 

edificações presentes ao nível do skyline e o contraste dessas com a regularidade 

das edificações mais baixas e da linha gerada pelo encontro das edificações com a 

água, confirmando que o aumento da complexidade de uma cena urbana tende a 

provocar maiores níveis de atenção e exploração. Ainda, as avaliações do impacto 

estético dos edifícios altos no skyline por três grupos com diferentes níveis e tipos de 

formação, nomeadamente, arquitetos, não arquitetos com curso universitário 

completo e pessoas sem formação universitária foram similares. 
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Figura 2.25 – Cenas representando skyline com edifícios com distintas alturas e presença de água  
Fonte: GREGOLETTO (2013); GREGOLETTO e REIS (2015a) 
 
Segundo vários estudos (KAPLAN; KAPLAN; RYAN, 1998; NASAR, 1998; REIS; 

AMBROSINI; LAY, 2004) as pessoas tendem a preferir cenas com mais elementos 

naturais em primeiro plano a cenas com mais construções. Em uma abordagem 

perceptiva, autores (KAPLAN; KAPLAN; RYAN, 1998; NASAR, 1998) sugerem que a 

diferença na preferência entre ambientes naturais e construídos pode surgir das 

diferenças formais entre eles, na medida em que ambientes naturais são 

caracterizados por linhas irregulares e texturas irregulares, enquanto que ambientes 

construídos tendem a possuir linhas regulares, ângulos retilíneos, superfícies lisas. 

No entanto, também foi verificado que cenas urbanas ao nível do horizonte 

visualizadas à noite podem gerar avaliações semelhantes às dos ambientes naturais 

(NASAR; TERZANO, 2010).  

Em cidades nas quais a paisagem natural se sobressai, tais como Montreal e 

Vancouver, existem, por exemplo, corredores com limitação de altura ou onde, 

simplesmente, não podem ser construídos edifícios altos, visando a valorização da 

vista da natureza em pontos significativos (ZACHARIAS, 1999). Na cidade de São 

Francisco, a legislação envolvendo edifícios altos é muito rigorosa, com critérios 

específicos para a proteção do skyline e da qualidade da vista. Os planos se 

desenvolvem a partir da valorização da topografia e dos elementos naturais, 

procurando evitar “efeitos de pódio” com edifícios de grande escala no topo das 

colinas, e preferindo edifícios estreitos e com alturas graduadas, a fim de manter 

melhores vistas e iluminação em um maior número de edifícios (SAINT-PIERRE et 

al., 2010). 

Em estudos realizados (GREGOLETTO, 2013; GREGOLETTO; REIS, 2015a) com 

skylines caracterizados por paisagens compostas por edifícios altos e grande 

quantidade de vegetação (Figura 2.26 e Figura 2.27), revelaram que o impacto de 

edifícios mais altos (18 pavimentos), que ultrapassam o perfil determinado pelos 

elementos naturais, tende a ser negativo, havendo uma maior valorização estética 
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de paisagens com edifícios mais baixos (10 pavimentos) ou inexistentes. Tais 

estudos confirmam que as pessoas preferem cenas com predomínio de elementos 

naturais e sem interferência marcante de elementos construídos a cenas com clara 

interferência de elementos construídos na paisagem natural.  

Ainda, quanto às diferenças entre as avaliações do impacto estético dos edifícios 

altos no skyline por diferentes grupos constituídos por pessoas com diferentes níveis 

e tipos de formação, o nível de escolaridade dos respondentes tende a afetar tais 

avalições. Nos skylines com presença de diversos edifícios altos com alturas 

similares em contraste com a vegetação, foi verificada uma diferença entre as 

avaliações de pessoas com formação universitária (arquitetos ou não arquitetos), 

que preferiram o skyline com edifícios mais baixos (cena 7 – Figura 2.26), e as 

avaliações de pessoas sem formação universitária, que preferiram skylines 

compostos por edifícios mais altos (cena 5 – Figura 2.26). Já nos skylines com 

edifícios altos isolados em contraste com a vegetação (Figura 2.27) não foi 

verificada diferença entre as percepções dos respondentes (GREGOLETTO, 2013; 

GREGOLETTO; REIS, 2015a). 

 

Figura 2.26 – Cenas representando skyline com edifícios altos com alturas similares e presença de 
vegetação 
Fonte: GREGOLETTO (2013); GREGOLETTO e REIS (2015a) 

 

 

Figura 2.27 - Cenas representando skyline com edifícios altos isolados, sem edifícios altos, e 
presença de vegetação 
Fonte: GREGOLETTO (2013); GREGOLETTO e REIS (2015a) 
 
Desse modo, diferentes tipos de skylines e diferentes tipos de cenas naturais podem 

produzir diferentes respostas (NASAR; TERZANO, 2010; GREGOLETTO, 2013; 

GREGOLETTO; REIS, 2015a). Ainda, alguns autores (HEATH; SMITH; LIM, 2000; 

STAMPS, 2006) apontam a pequena quantidade de pesquisas sobre estética urbana 



 68 

envolvendo edifícios altos ao nível do skyline urbano, já que a maioria delas está 

concentrada em observações ao nível da rua.  

Assim, é importante haver uma maior compreensão sobre a qualidade estética dos 

skylines compostos por edifícios altos com diferentes alturas e em situações urbanas 

que envolvam elementos naturais e vegetação, pois embora seja identificada sua 

importância, existem poucos estudos ou avaliações a esse respeito, principalmente 

no tocante às cidades médias. Desse modo, é objetivo deste trabalho investigar os 

efeitos estéticos de edifícios altos no skyline, através da percepção de diferentes 

grupos de respondentes. 

2.5.1.4 Efeitos estéticos de edifícios altos observados ao nível da rua  

A partir do nível da rua as pessoas vivenciam a cidade e podem perceber os 

impactos das edificações e sua integração com o tecido urbano (GEHL, 2010). 

Embora os edifícios altos possam provocar efeitos positivos quando visualizados à 

distância, é a visão a partir da rua que a maioria das pessoas capta a maior parte do 

tempo (RELPH, 1987). O padrão das ruas em uma cidade pode afetar a relação 

entre as edificações e espaços abertos (FORD, 2000; GREGOLETTO, 2013; 

GREGOLETTO; REIS, 2015b). Conforme a proporção entre a  largura da rua e a 

altura das edificações, os usuários do espaço urbano podem ou não visualizar os 

edifícios por inteiro. Ainda, podem ocorrer situações desconfortáveis, como os túneis 

sombreados causados por edifícios altos, principalmente quando implantados nos 

dois lados da rua, podendo impossibilitar a visão das edificações e inibir o uso dos 

espaços abertos (FORD, 2000; GEHL, 2010).  

Portanto, o nível da rua é onde acontecem os encontros entre as edificações e a 

cidade, entre os habitantes e as edificações, e onde pode ser estabelecida uma 

comunicação entre eles, já que a visão da rua é aquela que a maioria das pessoas 

percebe das cidades no seu cotidiano (RELPH, 1987; GEHL; KAEFER; REIGSTAD, 

2006). É através da visão da cidade ao nível da rua, ou ao nível dos olhos como 

denomina Gehl (2010) em seu livro “Cities for People”, que se torna possível 

proporcionar bons espaços para as pessoas que utilizam e vivenciam a cidade ao 

levar em conta as possibilidades e limitações ditadas pelo corpo humano, como por 

exemplo, a visão que se desenvolve de forma muito diferente ao olhar para baixo e 

para cima.  
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No ser humano, a visão é o sentido mais desenvolvido e o olho pode ver com 

clareza e precisão para frente e com grande distância.  Ao olhar para baixo podemos 

ver até 70-80 graus abaixo da linha do horizonte, já para cima, o ângulo de visão é 

limitado a 50-55 graus, sendo que movimentar a cabeça para cima é muito mais 

difícil (TILLEY; DREYFUSS, 2002; GEHL, 2010) (Figura 2.28). Desse modo, a 

consideração da visão para frente ou na horizontal é a chave para verificar como as 

pessoas percebem a cidade ao nível dos olhos (ou ao nível da rua), na qual os 

prédios baixos parecem estar mais em consonância com o sistema sensorial 

humano, enquanto que os edifícios altos não, já que os andares superiores só 

podem ser vistos à distância (GEHL, 2010, 2011).  

  

Figura 2.28 - Ângulos máximos do 
olho humano 
Fonte: GEHL (2010)  

Figura 2.29 -Visualização conforme afastamento 
Fonte: GEHL; KAEFER; REIGSTAD (2006) 

Quanto maior a altura de um edifício, mais difícil de ser visualizado por inteiro ao 

nível da rua, sendo necessário um maior afastamento para a visualização por 

completo (Figura 2.29), o que depende do local e da largura da rua onde a 

edificação está inserida (GEHL; KAEFER; REIGSTAD, 2006). Este fato pode ser 

exemplificado na observação ao nível da rua de um edifício com 36 pavimentos na 

cidade de Caxias do Sul, para o qual foi necessário um afastamento de 160 metros 

para a visualização completa do edifício, sem movimentar a cabeça para cima 

(ângulo de 90 graus com o solo) (Figura 2.30). Ainda, dependendo da altura das 

edificações e da distância de observação, a visualização da abóbada celeste pode 

ser parcialmente obstruída ou eliminada e provocar uma queda acentuada nos 

níveis de satisfação estética com uma cena urbana (CIBSE, 1987; REIS; PEREIRA; 

BIAVATTI, 2010; GREGOLETTO, 2013; GREGOLETTO; REIS, 2015b). 
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Figura 2.30 – Edifício com 36 pavimentos observado ao nível da rua em diferentes distâncias (20m, 
60m, 110m e 160m) até sua completa visualização 
Fonte: autora (2018) 
 
Conforme estudos (GREGOLETTO, 2013; GREGOLETTO; REIS, 2015b) realizados 

na cidade de Porto Alegre, relativos à avaliação de impactos estéticos de edifícios 

altos percebidos ao nível da rua, foi revelado que tanto em vias com maior largura 

(40 metros - Figura 2.31), quanto em vias com menor largura (22,5 metros - Figura 

2.32) o impacto de edifícios mais altos tende a ser negativo, visto que as cenas 

menos valorizadas esteticamente são aquelas com a presença de edifícios mais 

altos (18 pavimentos), enquanto que as mais valorizadas esteticamente são as 

cenas com os edifícios mais baixos (10 pavimentos). Tais resultados estão 

relacionados à menor quantidade ou à inexistência de céu visível nas cenas com 

edifícios mais altos. Também foi revelado que em vias com menor largura o impacto 

negativo dos edifícios mais altos é maior do que em vias com uma maior largura, 

pelo fato dos edifícios altos não serem totalmente visualizados além de impedirem a 

observação da abóbada celeste.  

Ainda, quanto às diferenças entre as avaliações do impacto estético de edifícios 

altos percebidos ao nível da rua por diferentes grupos constituídos por pessoas com 

diferentes níveis e tipos de formação, o nível de escolaridade dos respondentes 

tende a afetar tais avaliações. Em vias com maior largura, nas quais os edifícios 

podem ser visualizados por completo em todas as cenas, foi verificada uma 

diferença entre as avaliações de pessoas com formação universitária (arquitetos ou 

não arquitetos) que tendem a preferir cenas com edifícios mais baixos (cena 3 – 

Figura 2.31) e entre pessoas sem formação universitária, que tendem a preferir 

cenas com edifícios mais altos  (cena 1 – Figura 2.31). Já em vias com menor 

largura não foi verificada diferença entre as percepções dos respondentes nos três 
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grupos, que tendem a preferir a cena com os edifícios mais baixos (cena 6 - Figura 

2.32), na qual os edifícios podem ser vistos na sua totalidade. 

 
Figura 2.31 - Cenas relativas à avaliação de impacto estético de edifícios altos em rua com 40 metros 
de largura 
Fonte: GREGOLETTO (2013); GREGOLETTO e REIS (2015b) 
 

 
Figura 2.32 - Cenas relativas à avaliação de impacto estético de edifícios altos em rua com 22,5 
metros de largura 
Fonte: GREGOLETTO (2013); GREGOLETTO e REIS (2015b) 
 
A questão da largura das vias é um assunto muito abordado pelos planejadores 

urbanos e presente nas legislações urbanísticas de diversas cidades, condicionando 

a altura dos edifícios à largura das ruas. Cidades como Paris e Amsterdam 

estabeleceram em suas legislações uma relação ideal entre altura das edificações e 

largura das vias (Figura 2.33). Embora baseados em questões de saúde como 

iluminação e ventilação ao nível da rua, questões estéticas também foram 

determinantes (FORD, 2000). 

Além da largura das ruas, outros artifícios são utilizados com o intuito de minimizar 

os efeitos estéticos dos edifícios altos ao nível da rua. Na cidade de Vancouver, por 

exemplo, foi desenvolvido e implementado um cuidadoso projeto em dois níveis para 

edifícios altos junto à orla (GEHL, 2010). O nível mais baixo, junto ao solo, varia 

entre dois e quatro pavimentos, formando um platô ao longo das ruas da cidade. 

Acima deste platô, elevam-se edifícios altos, recuados em relação à via, de maneira 

a não impactar a visão dos pedestres (Figura 2.34). Com isso, a solução adotada na 
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cidade de Vancouver fornece uma nova e interessante orientação para grandes 

cidades ao nível dos olhos, exigindo uma redescoberta da arquitetura ao nível da rua 

com atraentes andares térreos que se destacam dos andares acima (GEHL, 2010). 

  
Figura 2.33 - Amsterdam 
Fonte: Autora (2017) 

Figura 2.34 - Vancouver 
Fonte: Google street view (2013) 
 

Embora seja identificada a importância dos impactos estéticos que os edifícios altos 

possam causar ao nível da rua, existem poucos estudos ou avaliações a esse 

respeito, especialmente quanto à percepção dos usuários do espaço urbano.  Desse 

modo,  existe a necessidade de aprofundar o conhecimento relativo aos efeitos 

estéticos de edifícios altos, de diferentes alturas e observados de diferentes 

distâncias, visualizados ao nível da rua, principalmente no tocante às cidades 

médias brasileiras. Assim,  também é objetivo deste trabalho investigar os efeitos 

estéticos de edifícios altos, de diferentes alturas, observados a partir de diferentes 

distâncias ao nível da rua, através da percepção de diferentes grupos de 

respondentes. 

 

2.5.2 Diferenças nas avaliações entre grupos de indivíduos  

A literatura aponta que podem haver diferenças nas avaliações de distintos grupos 

de indivíduos devido às peculiaridades da formação profissional, do nível de 

escolaridade, das características culturais, do gênero, da faixa etária, entre outras. 

Na avaliação dos impactos físicos dos edifícios altos, Appleyard e Fishman (1977) 

apontam que determinar o tipo de respondente é muito importante, já que diferentes 

grupos, tais como os usuários, os moradores do entorno e o público em geral, 

podem perceber diferentes impactos provocados pelos edifícios altos. Simon (1977) 

aponta que cada grupo de respondentes tende a utilizar uma diferente ordem de 

prioridade ao avaliar edifícios altos.  
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A importância da consideração das percepções de diferentes grupos de usuários do 

espaço urbano é sustentada através de vários estudos (DEVLIN; NASAR, 1989; 

HERSHBERGER; CASS, 1992; PURCELL; NASAR, 1992; SMITH; HEATH; LIM, 

1995; STAMPS, 1999; GIFFORD et al., 2002). Tais autores enfatizam que as 

avaliações que envolvem o espaço urbano ou edificações isoladas deveriam ser 

realizadas por arquitetos e por pessoas leigas, com ou sem nível superior de 

escolaridade, ou de outras áreas profissionais. Assim seria possível verificar as 

percepções dos profissionais que projetam os espaços e que possuem uma 

formação acadêmica ligada à arte e estética e com interesse profissional na 

paisagem da cidade, e compará-las às dos demais usuários do ambiente construído.   

De acordo com Hershberger (1969, apud DEVLIN; NASAR, 1989), os arquitetos, por 

passarem maior quantidade de tempo estudando o ambiente físico do que a 

maioria dos indivíduos que não possuem a mesma formação, podem ter julgamentos 

diferenciados em relação ao ambiente construído. Para Gjerde (2015), a maioria das 

decisões sobre a forma dos edifícios e das ruas são realizadas por profissionais 

habilitados – os arquitetos e urbanistas e planejadores urbanos - em razão de sua 

formação e experiência, assim existe um questionamento se tais profissionais 

também estariam expressando as preferências das pessoas leigas, já que as 

decisões tomadas afetam as características estéticas do ambiente construído. 

Contudo, alguns trabalhos (por exemplo, REIS; BIAVATTI; PEREIRA, 2010; REIS; 

PEREIRA; BIAVATTI, 2010; GREGOLETTO; REIS, 2012;  FIGUEIREDO, 2018) têm 

verificado que não há diferença expressiva na avaliação estética do ambiente entre 

arquitetos e não arquitetos, quando este ambiente é caracterizado pela existência de 

ordem e de estímulo visual, sustentando que os padrões de preferências entre os 

indivíduos podem ser semelhantes, independentemente da formação acadêmica, 

uma vez que a apreciação estética estaria mais relacionada aos aspectos formais do 

meio e ao processo de percepção imediata.  

Quanto às avaliações envolvendo edifícios altos, foram encontradas diferenças entre 

as percepções estéticas de pessoas com formação universitária (arquitetos ou não) 

e pessoas sem formação universitária (GREGOLETTO, 2013), nas quais as pessoas 

sem formação universitária tendem a preferir cenas com edifícios mais altos 

enquanto as pessoas com formação universitária, sejam arquitetos ou não, tendem a 

preferir cenas com edifícios mais baixos. Em estudo relativo às percepções estéticas 
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dos impactos de edifícios altos (GREGOLETTO; REIS, 2017b), não foram 

encontradas diferenças entre as percepções de pessoas com formação universitária 

em Arquitetura e Urbanismo em diferentes estágios da formação (início, final ou 

curso concluído) demonstrando que as percepções do estudantes de arquitetura 

estão alinhadas daquelas cuja formação universitária está completa. Já em relação 

às pessoas que moram ou trabalham em edifícios altos, foram verificadas diferenças 

nas percepções de pessoas que trabalham em edifícios altos (com 10 ou mais 

pavimentos) que tendem a considerar, por exemplo, que a paisagem da cidade é 

afetada positivamente pelos edifícios altos, enquanto que aquelas que trabalham em 

edifícios mais baixos ou não trabalham em edifícios consideram que a paisagem 

urbana é afetada negativamente pela presença de edifícios altos (GREGOLETTO; 

REIS, 2012). 

Portanto, diante das contradições existentes, é relevante haver um maior 

entendimento entre as percepções de diferentes grupos de usuários do espaço 

urbano, como os arquitetos e as pessoas leigas e ainda, entre as percepções de 

pessoas que moram em edifícios altos em diferentes pavimentos.  

Assim, para atender o objetivo geral de investigar os efeitos da presença de edifícios 

altos no espaço urbano, são determinados dois distintos grupos de usuários do 

espaço urbano: arquitetos e estudantes de arquitetura (pessoas com curso 

universitário completo ou em andamento em Arquitetura e Urbanismo), uma vez que 

as percepções dos estudantes tende a estar alinhadas com aquelas com curso 

concluído (GREGOLETTO; REIS, 2017b) e não arquitetos (pessoas com mais de 18 

anos com curso universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de 

Arquitetura e Urbanismo e Artes, Design e Publicidade e pessoas sem curso 

universitário). Ainda, em relação ao objetivo específico de investigar a percepção de 

verticalização e satisfação com a presença de edifícios altos, também são 

consideradas a percepções dos moradores de edifícios altos, conforme o seu andar 

de moradia.  
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2.6 CONCLUSÕES 

Neste capítulo foram apresentadas, com base na literatura, as principais variáveis 

contextuais e composicionais relacionadas aos efeitos da presença de edifícios altos 

nas cidades. Assim sendo, são objetivos desta pesquisa:  

(1) Investigar os efeitos da presença de edifícios altos no espaço urbano de cidade 

média, através da percepção de distintos grupos de respondentes. Para atingir este 

objetivo serão investigados os seguintes objetivos específicos:  

(1.1) Investigar a percepção da verticalização e a satisfação com a presença de 

edifícios altos no espaço urbano em uma cidade média, através da percepção dos 

moradores da cidade, divididos entre aqueles com formação em Arquitetura e 

Urbanismo (completa ou em andamento) ou pessoas leigas; através da percepção 

de moradores de edifícios altos, conforme o andar no qual moram (andares baixos, 

médios ou altos) e, ainda, através das percepções de profissionais ligados ao 

planejamento urbano, à construção civil e à produção de edifícios altos na cidade; 

(1.2) Investigar a preferência por morar em edifícios altos de diferentes alturas em 

distintos tipos de implantação com a mesma densidade, através da percepção dos 

respondentes, divididos entre aqueles com formação em Arquitetura e Urbanismo 

(completa ou em andamento) ou pessoas leigas e através das percepções de 

profissionais ligados ao planejamento urbano, à construção civil e à produção de 

edifícios altos na cidade; 

(1.3) Investigar os efeitos estéticos de edifícios altos no skyline, através da 

percepção dos respondentes, divididos entre aqueles com formação em Arquitetura 

e Urbanismo (completa ou em andamento) e pessoas leigas; 

(1.4) Investigar os efeitos estéticos de edifícios altos observados a partir de 

diferentes distâncias ao nível da rua; através da percepção dos respondentes, 

divididos entre aqueles com formação em Arquitetura e Urbanismo (completa ou em 

andamento) e pessoas leigas. 

No próximo capítulo será apresentada a revisão da literatura referente aos efeitos de 

edifícios altos no uso de espaços abertos públicos adjacentes e na satisfação 

residencial. 

 



 76 

3 USOS EM ESPAÇOS ABERTOS PÚBLICOS E SATISFAÇÃO RESIDENCIAL 
EM EDIFÍCIOS ALTOS  

 

3.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo trata do uso de espaços abertos públicos adjacentes aos térreos de 

edifícios altos, abordando os possíveis efeitos de tais edifícios na estética, 

segurança e usos desses espaços. Ainda trata da satisfação residencial em edifícios 

altos. 

 

3.2 USO EM ESPAÇOS ABERTOS PÚBLICOS ADJACENTES AOS TÉRREOS 

DE EDIFÍCIOS ALTOS 

A importância do estudo dos usos, seja no espaços abertos ou nos espaços internos 

das edificações, tem sido reconhecida e considerada nas análises e avaliações da 

área de estudos Ambiente e Comportamento. O  uso é visto como um dos pré-

requisitos para um espaço aberto satisfatório, dado que,  sem usuários, o espaço 

aberto público ou de uma edificação tende a ter pouco significado e importância 

(REIS; LAY, 2006). 

Estudos sobre os usos de espaços abertos públicos (por exemplo, WHYTE, 1980; 

GEHL, 2010, 2011), que identificam relações entre as qualidades físicas de um 

espaço público e interações sociais positivas, indicam que uma clara definição física 

dos espaços promove uma percepção de definição de território, aumentando a 

segurança, afetando positivamente o senso de identidade do usuário com o local e 

fortalecendo o uso e a manutenção dos espaços.  Espaços abertos são mais 

qualificados na medida em que a presença de usuários em um ambiente tende a 

atrair outras pessoas, enquanto espaços sem a presença de pessoas têm a 

propensão de serem considerados insatisfatórios (GEHL, 2010, 2011).  

Uma cidade ou bairro entendidos como “caminháveis”, segundo Vargas e Netto 

(2017), referem-se a um ambiente urbano denso, com edificações compactas e com 

pavimentos térreos com uso, e tratamento do espaço aberto público, com calçadas 

amplas e bem pavimentadas. No entanto, os autores indicam que mesmo altas 
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densidades e diversidade de usos nos pavimentos térreos não se traduzem 

automaticamente em caminhabilidade, necessitando da forma arquitetônica 

compacta, permeável, acessível e articulada para se conectar ao espaço público. 

A existência de relação direta entre as edificações e os espaços abertos, o tipo de 

uso nos pavimentos térreos das edificações e a quantidade de conexões visuais e 

funcionais das edificações com os espaços abertos públicos, tendem a contribuir 

para a presença de pessoas e, consequentemente, para a vitalidade da forma 

urbana “tradicional”, enquanto na forma urbana “modernista” tais características, 

geralmente, inexistem (REIS, 2014). 

Assim, a interface entre edifício e espaço aberto público constitui uma importante 

dimensão da vida urbana. A conexão dos pavimentos térreos com a rua é um 

aspecto fundamental para a qualidade dos espaços abertos adjacentes às 

edificações (GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010). Independentemente da altura de um 

edifício, existe a preocupação com o nível da rua que é onde o indivíduo e o edifício 

se encontram, seja como um pedestre que passa ou, mais importante, como um 

pedestre que entra no edifício (GOETTSCH, 2012). 

No tocante a edifícios altos, autores (por exemplo, GEHL, 2010, 2011; JACOBS, 

2011) indicam que esta tipologia pode ser prejudicial para a cidade, principalmente 

nos casos em que sua relação com o espaço aberto público é desprezada, inibindo 

a presença de pessoas no local e afetando a vitalidade urbana. Edifícios altos que 

possuem barreiras físicas e visuais entre o espaço aberto público e o privado, tais 

como muros, paredes cegas, podem provocar um impacto negativo nos espaços 

abertos públicos adjacentes ao serem pouco atrativos para os usuários e inibir a 

utilização de tais espaços (WHYTE, 1980; JACOBS, 2011). Contudo, se a conexão 

entre o pavimento térreo de um edifício alto e a rua for dotada de atividades e de 

uma estética satisfatória, as pessoas podem ser atraídas para o espaço aberto 

público adjacente. 

A tipologia do edifício alto, especialmente quando voltado para a habitação, sofreu 

muitas transformações ao longo dos anos. Inicialmente, os edifícios ocupavam toda 

a testada do lote e se integravam à rede urbana, com os acessos e aberturas 

voltados diretamente para a rua e com algum tipo de atividade desenvolvida no 
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pavimento térreo, configurando a forma urbana tradicional, o tipo edilício contínuo 

(NETTO; VARGAS; SABOYA, 2012) (Figura 3.1 e Figura 3.2). 

   
Figura 3.1 – Edifícios altos com 
portas e janelas para a rua – 
Porto Alegre – anos 1960 
Fonte: Autora (2011) 

Figura 3.2 – Edifícios altos com 
portas e janelas para a rua – 
Caxias do Sul – anos 1970 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 3.3 – Edifício alto 
isolado, recuado, com barreiras 
físicas e visuais – Caxias do 
Sul - 2018 
Fonte: Autora (2018) 
 

Já na produção atual da habitação vertical, resultante de legislações urbanísticas 

influenciadas pelo urbanismo modernista, as edificações são, em sua maioria, 

afastadas das vias, com pavimentos térreos que não são dotados de atividades e 

que não se relacionam com o espaço público. Os prédios são “soltos” dentro de um 

grande terreno, e a interface com a rua se dá através de barreiras físicas,  

configurando o tipo isolado de edificação (NETTO; VARGAS; SABOYA, 2012) 

(Figura 3.3). Os edifícios de apartamentos, também chamados de condomínios 

verticais, se caracterizam pelo compartilhamento de áreas comuns pelos moradores, 

que priorizam o lazer, a segurança, privacidade. 

A produção dos condomínios verticais foi, em grande parte, impulsionada pelo 

aumento da violência urbana e muros, grades e guaritas tornaram-se elementos 

obrigatórios dos projetos de arquitetura e paisagismo (ARAGÃO, 2007). Elementos 

esses que, juntamente com equipamentos de lazer coletivo, conferem razões 

estéticas e de status, o que Caldeira (2000) denomina de “estética da segurança”. 

As pessoas buscam nesses empreendimentos uma nova qualidade de vida aliada à 

fuga da violência e da falta de segurança, sendo que a imagem da habitação 

enclausurada e isolada constitui o tipo mais desejável pelas classes média e alta 

brasileira (CALDEIRA, 2000).  
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Com a paisagem urbana modificada pela inserção dos condomínios verticais e seus 

elementos de segurança e privacidade, o usuário do espaço urbano fica submetido a 

uma nova fisionomia da cidade, caracterizada por barreiras físicas que marcam 

deliberadamente a segregação entre o espaço público e a área do edifício ou 

condomínio (CALDEIRA, 2000; ARAGÃO, 2007; VILLA, 2008; VILLA; ORNSTEIN, 

2009). Mesmo em áreas com boa acessibilidade e atividades nos pavimentos 

térreos, tais barreiras podem romper a diversidade das fachadas, gerando menos 

atrativos ao pedestres e reduzindo a caminhabilidade do lugar (VARGAS; NETTO, 

2017). 

A experiência de andar nas ruas é completamente alterada pela presença de 

grades, muros altos, ruas fechadas, cercas elétricas e câmeras de vídeo; nota-se a 

diminuição do número de pessoas nas ruas, gerando insegurança (ARAGÃO, 2007). 

Isso acontece porque o que mantém as ruas e calçadas vivas é justamente o que 

traz segurança a elas e, neste caso, a segurança – ou sensação de segurança – só 

acontece para as pessoas que estão nos espaços privados ou semiprivados dos 

edifícios ou nos espaços abertos semiprivados dos condomínios murados e/ou 

cercados, desconsiderando as pessoas que circulam pelo espaço aberto público 

(Figura 3.4 e Figura 3.5). 

  
Figura 3.4 - Muros em condomínios verticais – 
Caxias do Sul 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 3.5 – Pórtico de acesso a condomínio 
vertical – Porto Alegre 
Fonte: Autora (2013) 

 
Gehl (2010) assinala como positiva para a dinâmica urbana a continuidade dos 

pavimentos térreos dos edifícios, como na solução adotada na cidade de Vancouver, 

com térreos atraentes e contínuos e edifícios altos recuados. Do mesmo modo, 

Trancik (1986), aponta que, para criar ruas bem sucedidas em uma cidade com 

presença de edifícios altos, as regulamentações deveriam prever pavimentos térreos 
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ocupando toda a extensão do terreno, delimitando espaços abertos públicos 

contínuos, proporcionando uma escala humana para ruas e praças, enquanto que os 

andares superiores deveriam recuar em relação à rua e laterais do terreno. Na 

mesma direção, resultados de estudo empírico de Netto et al. (2017), revelaram que 

quadras onde o tipo edilício contínuo está presente em mais de 50% dos lotes 

tendem a ter mais que o dobro da média de pedestres do que nas ruas onde tipo 

isolado prevalece.  

Portanto, fica evidenciada a importância das atividades e dos tipos de interfaces nos 

pavimentos térreos de edifícios, que podem afetar a estética, a segurança e o uso 

do espaço aberto público. Contudo, não tem sido encontrados estudos específicos 

sobre as percepções dos usuários dos espaços abertos públicos especificamente  

acerca das interfaces térreas de edifícios altos. Desse modo, é necessário 

aprofundar o conhecimento sobre as percepções dos usuários dos espaços abertos 

públicos a propósito de interfaces térreas de edifícios altos, especialmente no 

contexto das cidades médias brasileiras.  

Assim, é objetivo deste estudo investigar os efeitos da presença de edifícios altos 

com distintas atividades e interfaces térreas na estética e no uso de espaços abertos 

públicos, através das percepções de seus usuários. 

 

3.2.1 Variáveis relacionadas aos efeitos de edifícios altos com distintas 
atividades e interfaces térreas no uso dos espaços abertos públicos 

Neste item são abordados os seguintes aspectos: (i) percepção estética dos 

pavimentos térreos de edifícios altos; (ii) percepção de segurança nos espaços 

abertos adjacentes aos pavimentos térreos de edifícios altos; (iii) usos de espaços 

abertos públicos adjacentes a edifícios altos.   

3.2.1.1 Percepção estética dos pavimentos térreos de edifícios altos 

A relação da edificação com o espaço urbano, principalmente, nos pavimentos 

térreos tem sido enfatizada por diversos pesquisadores (por exemplo, BENTLEY et 

al., 1985; GEHL, 2010, 2011) que afirmam que  tal relação deve estar caracterizada 

pela proximidade da edificação com os espaços públicos das ruas, pela 

permeabilidade visual e funcional e por atividades nos térreos que venham a 
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contribuir para a dinâmica urbana e consequente experiência estética satisfatória 

dos transeuntes.  

   
Figura 3.6 – Térreo residencial 
com permeabilidade visual – 
Porto Alegre 
Fonte: Autora (2011) 

Figura 3.7 – Térreo comercial 
com permeabilidade visual – 
Caxias do Sul 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 3.8 – Térreo residencial 
sem permeabilidade visual – 
Caxias do Sul 
Fonte: Autora (2018) 
 

O impacto das interfaces térreas na estética urbana está diretamente relacionado 

com a conexão visual entre a edificação e a calçada (por exemplo, BENTLEY et al., 

1985; BECKER; REIS, 2004; GEHL; KAEFER; REIGSTAD, 2006; GEHL, 2010; 

JACOBS, 2011; REIS; PANZENHAGEN; GERSON, 2019). A permeabilidade é um 

atributo do ambiente construído que pode influenciar nos sentidos e alterar 

comportamentos (BENTLEY et al., 1985). Enquanto uma interface permeável (Figura 

3.6 e Figura 3.7), como a de uma rua de comércio com vitrines, atrai e retém o 

pedestre, uma interface sem permeabilidade (Figura 3.8), tal como paredes cegas 

no térreo, não atrai o pedestre já que não há nada a ver, nem mesmo a moldura de 

uma janela (GEHL, 2010). 

Desse modo, a visualização das aberturas das edificações e a possibilidade de 

visualização para o seu interior gera estímulo visual, criando uma experiência 

estética mais satisfatória. Já a ausência de estímulo visual provocado por muros ou 

paredes cegas gera uma experiência estética pobre para os pedestres e usuários de 

espaços abertos públicos, conforme já evidenciado em estudos realizados (por 

exemplo, BECKER; REIS, 2004; REIS; PEREIRA; BIAVATTI, 2010; FIGUEIREDO, 

2018; REIS; PANZENHAGEN; GERSON, 2019).  

Por exemplo, em estudo realizado em três em condomínios fechados em  áreas 

urbanas consolidadas em Porto Alegre, os muros que delimitam tais condomínios 

caracterizam barreiras visuais desprovidas de estímulos visuais e tendem a ser 

percebidos como monótonos e a gerar um impacto estético negativo, 

desqualificando a experiência urbana (BECKER; REIS, 2004).  
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Em estudo (FIGUEIREDO, 2018) relativo à avaliação estética de percursos urbanos 

delimitados por interfaces térreas com diferentes taxas de conexão visual, na cidade 

de Caxias do Sul, os resultados indicaram como percurso mais satisfatório e 

claramente mais preferido aquele com maior presença de janelas, vitrines e portas 

que possibilitam uma maior conexão visual (acima de 66% de permeabilidade) entre 

quem está na calçada e o interior das edificações. Por sua vez, percursos com 

algumas paredes cegas e muros, com menos conexão visual (entre 33% e 66% de 

permeabilidade visual) tornam a experiência urbana menos agradável, com 

avaliações bem menos positivas. Já as interfaces térreas caracterizadas 

predominantemente por muros e paredes cegas, com baixas taxas de conexão 

visual (entre 0% e 33%), resultam em impacto estético muito negativo. 

Outro estudo (REIS; PANZENHAGEN; GERSON, 2019) que avaliou a satisfação e 

preferência estética de distintas interfaces urbanas entre edificações e espaços 

abertos públicos, através de cenas urbanas simuladas que representam interfaces 

térreas em Porto Alegre, revelou que as interfaces caracterizadas  pela presença de 

edificações com aberturas voltadas para a rua e pela relação direta entre o prédio e 

a rua tendem a ser avaliadas positivamente. Por outro lado, as interfaces urbanas 

caracterizadas pela presença de muros ou paredes cegas, devido à falta de estímulo 

visual destes elementos, e a falta de relação direta entre as edificações e a rua, 

tendem a ser avaliadas negativamente e a ser as menos preferidas.  

Portanto, os estudos existentes evidenciam que a conexão visual do pavimento 

térreo das edificações com o espaço aberto público é um aspecto importante para 

agregar qualidade à estética urbana. Contudo, não existem evidências conclusivas 

quanto às taxas de conexão visual mínimas ao nível do pavimento térreo, 

especificamente de edifícios altos, para gerar uma aparência satisfatória dos 

espaços abertos públicos. Assim, existe a necessidade de aprofundar os 

conhecimentos quanto aos efeitos estéticos de diferentes tipos de interfaces térreas 

de edifícios altos, com distintas taxas de conexão visual, através da percepção dos 

usuários. 

Portanto, é objetivo desta pesquisa investigar os níveis de satisfação e preferência 

estética dos pavimentos térreos de edifícios altos, com diferentes tipos de interfaces 

e distintas taxas de conexão visual através das percepções de usuários do espaço 

urbano da cidade e de espaços abertos públicos adjacentes a edifícios altos. 
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3.2.1.2 Percepção de segurança nos espaços abertos adjacentes aos térreos de 

edifícios altos 

A segurança também está associada ao uso do espaço urbano. Vários autores (por 

exemplo, BECKER, 2005; GEHL, 2010, 2011; JACOBS, 2011) identificam que 

espaços considerados como mais seguros tendem a ser aqueles mais utilizados, 

enquanto que espaços considerados menos seguros tendem a ser os que 

apresentam menos uso. A escalada de crimes nas cidades brasileiras faz com que 

muitas pessoas busquem espaços monitorados, geralmente privados, tanto para 

morar, quanto para trabalhar ou realizar atividades de lazer, gerando uma paisagem 

urbana marcada por condomínios fechados, casas e edifícios gradeados, 

aumentando o medo e reduzindo a vida social nas ruas (DEL RIO; SIEMBIEDA, 

2015). É crescente a quantidade de edificações caracterizadas pelo distanciamento 

entre o público e o privado, com muros cegos, garagens na parte frontal dos lotes ou 

ainda com fachadas cegas (VIVIAN; SABOYA, 2017).  

Contudo, o que está sendo realizado nas cidades é justamente o inverso do que 

Jacobs (2011) em sua obra “Morte e Vida de Grandes Cidades”, de 1960, defende 

como ambiente público seguro, nomeadamente, calçadas com usuários transitando 

ininterruptamente e pessoas ou “olhos” que observam a rua a partir do interior dos 

edifícios. Diversos estudos empíricos (ANTOCHEVIZ; FIGUEIREDO; REIS, 2019; 

BECKER; REIS, 2004; FIGUEIREDO, 2018) demonstram que um maior nível de 

conexão visual e funcional entre a edificação e a rua pode contribuir para a 

segurança quanto à ocorrência de crimes.  

Enquanto as conexões visuais, constituídas principalmente por janelas ou vitrines 

comerciais, possibilitam uma maior vigilância sobre os espaços, as conexões 

funcionais constituídas pelas portas, representam a ligação entre os espaços 

privados e o público e, ainda, a possibilidade de acesso ao espaço privado em caso 

de necessidade de refúgio em decorrência de ameaça no espaço aberto público 

(BECKER; REIS, 2004; REIS, 2014). Assim, quando a interface entre a edificação e 

o espaço público é dotada de transparência e proporciona permeabilidade visual, 

contribui também para a segurança do espaço aberto público (Figura 3.7). A 

transparência proporciona uma sensação de segurança porque está implícito que 

alguém pode estar ciente do que está acontecendo (GOETTSCH, 2012). Na 

situação oposta, as barreiras físicas e visuais, tais como muros, portas de garagens 



 84 

ou paredes cegas propiciam uma sensação de insegurança para os pedestres em 

razão da ausência de vigilância (Figura 3.4 e Figura 3.8). 

Por exemplo em estudo (BECKER; REIS, 2004) realizado em três  condomínios 

fechados em Porto Alegre, os resultados indicam que os espaços conformados 

pelas barreiras físicas e visuais (muros) que delimitam tais condomínios e fazem 

interface com a rua, tendem a ser percebidos como inseguros, em razão da 

ausência de conexões funcionais e visuais entre o interior das edificações e o 

espaço aberto público. 

Em estudo (FIGUEIREDO, 2018) relativo à avaliação da segurança urbana de 

percursos delimitados por  diferentes tipos de interfaces térreas em Caxias do Sul, 

os resultados indicam como mais satisfatório e, claramente, mais preferido o 

percurso com as fachadas das edificações delimitando o espaço das calçadas e com 

térreos ocupados com comércio ou prestação de serviços que estabelecem conexão 

visual e funcional com os espaços abertos públicos. Por sua vez, quando as 

edificações estão afastadas das calçadas e o limite entre o espaço aberto público e 

o privado é estabelecido por barreiras físicas, tais como grades, o nível de satisfação 

com a segurança urbana é claramente reduzido. Embora tais barreiras não 

impossibilitem a conexão visual entre a edificação e a calçada, esses espaços 

parecem menos atrativos ao uso comercial e ao movimento de pedestres. Ainda foi 

revelado que a existência de moradia logo acima do pavimento térreo comercial é 

bastante positiva, principalmente à noite, quando o comércio está fechado e o 

movimento das ruas é reduzido, com a presença de pessoas nos apartamentos 

impactando positivamente na percepção de segurança do pedestre. Contudo, 

conforme os apartamentos se distanciam dos térreos, a conexão visual com a 

calçada é diminuída e a contribuição dos moradores na supervisão dos espaços 

abertos públicos é reduzida drasticamente (FIGUEIREDO, 2018). 

No estudo (ANTOCHEVIZ; FIGUEIREDO; REIS, 2019) que identificou a preferência 

por cenas de Capão da Canoa com distintas interfaces e níveis de conexão visual e 

funcional conforme a percepção de segurança quanto à ocorrência de crimes as 

cenas com ruas percebidas como mais seguras são aquelas que representam 

quadras com predomínio de comércios e serviços nos térreos. A percepção de 

segurança é justificada justamente pela existência de comércios e serviços e pelo 

movimento de pessoas. Por sua vez, cenas com ruas que representam quadras com 
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predomínio de edificações residenciais com portas de garagem e paredes sem 

aberturas nos térreos são percebidas pela maioria dos respondentes como as 

menos seguras, em razão, principalmente, da existência de tais portas de garagem 

e/ou paredes cegas e da impossibilidade de ser socorrido. Já o estudo (VIVIAN; 

SABOYA, 2017) na cidade de Florianópolis, identificou que o tipo de uso do solo 

urbano pode ter efeitos mais determinantes para a distribuição das ocorrências de 

crimes do que a existência ou não de permeabilidade visual entre o interior e exterior 

das edificações.  

Portanto, os estudos existentes identificam as características do ambiente 

construído que influenciam na percepção de segurança quanto à ocorrência de 

crimes na rua, e evidenciam que a conexão funcional, juntamente com a conexão 

visual do pavimento térreo das edificações são aspectos importantes para a 

percepção de segurança do espaço público adjacente. Contudo, poucos são 

conclusivos quanto às taxas de conexão funcional e visual dos pavimentos térreos 

especificamente de edifícios altos para que este aspecto tenha efetiva contribuição 

para a percepção de segurança nos espaços abertos públicos. Assim, existe a 

necessidade de aprofundar os conhecimentos quanto aos efeitos de diferentes tipos 

de interfaces térreas de edifícios altos, com distintas taxas de conexão funcional e 

visual, na percepção de segurança dos usuários quanto à ocorrência de crimes na 

rua.  

Assim, é objetivo desta pesquisa investigar os níveis de satisfação e preferência 

quanto à percepção de segurança nos espaços abertos adjacentes aos térreos de 

edifícios altos, com diferentes tipos de interfaces e distintas taxas de conexão 

funcional e visual, por parte de moradores da cidade e usuários de espaços abertos 

públicos adjacentes a edifícios altos. 

Portanto, é objetivo desta pesquisa investigar os níveis de satisfação e preferência 

estética dos pavimentos térreos de edifícios altos, com diferentes tipos de interfaces 

e distintas taxas de conexão visual através das percepções de usuários do espaço 

urbano da cidade e de espaços abertos públicos adjacentes a edifícios altos. 

3.2.1.3 Usos de espaços abertos públicos adjacentes a edifícios altos  

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, 
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1980; GEHL, 2010, 2011). A vida na rua é, até certo ponto, definida e guiada pela 

natureza dos edifícios que a compõe e que podem impactar positiva ou 

negativamente na qualidade desses espaços públicos (FORD, 2000). Para Lynch 

(1960), as fachadas das edificações junto a espaços abertos, assim como as ruas, 

configuram os limites de duas regiões fortemente contrastantes que ficam em 

estreita justaposição, e a atenção visual se concentra com grande facilidade nas 

edificações. Sabe-se que uma cidade com fachadas interessantes e permeáveis e 

com muitas aberturas ao nível da rua (Figura 3.9 e Figura 3.10) pode ser mais 

favorável para a vida cívica do que uma cidade caracterizada por estruturas 

fechadas ou muros cegos com aberturas invisíveis (Figura 3.11) (FORD, 2000; 

GEHL, 2010; JACOBS, 2011).  

   
Figura 3.9 – Térreo comercial 
com permeabilidade visual e 
locais para sentar – Siena – 
Itália 
Fonte: Autora (2018) 
 

Figura 3.10 – Térreo comercial 
com permeabilidade visual – 
Verona – Itália 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 3.11 – Térreo residencial 
com portas de garagem e sem 
permeabilidade visual – Caxias 
do Sul 
Fonte: Autora (2018) 

Dependendo de como são construídos os edifícios, do afastamento em relação à 

rua, da existência de barreiras físicas e visuais entre o espaço aberto público e o 

privado, tais como muros e paredes cegas, o impacto no espaço urbano adjacente 

pode ser negativo e inibir a presença de pessoas no local, afetando a vitalidade 

urbana, a caminhabilidade e consequentemente a segurança (JACOBS, 2011; 

NETTO et al., 2017). O esvaziamento das ruas e do espaço público adjacentes à 

edificações com tais características ocorre porque as pessoas se afastam 

intuitivamente de lugares sem conexões (TANSCHEIT, 2016b).  

Desse modo, pavimentos térreos de edifícios altos com atividades comerciais 

voltadas ao público, como por exemplo, lojas ou cafeterias, tendem a atrair usuários 

em geral,  enquanto que pavimentos térreos sem atividades e que não apresentam 

permeabilidade visual, com muros ou portões de garagens ou ainda afastados das 
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vias de circulação, tendem a inibir o trânsito de pessoas (Figura 3.11). Portanto, as 

conexões funcionais e visuais, existentes entre as edificações e o espaço aberto 

público tendem a afetar o uso desses espaços (BECKER; REIS, 2004). Ainda, 

quando os usos dos pavimentos superiores são distintos do pavimento térreo, 

também impulsionam a presença de novos públicos pelas calçadas 

(MONTGOMERY, 1998; FIGUEIREDO, 2018). 

Por exemplo, conforme estudo de Gehl, Kaefer e Reigstad (2006) em frente a 

fachadas ativas e permeáveis, o nível de atividade na rua chega a ser até sete vezes 

maior do que diante de uma fachada sem permeabilidade ou atividade (Figura 3.9 e 

Figura 3.10). Em outro estudo (NETTO; VARGAS; SABOYA, 2012),  é identificado 

que alta densidade de janelas apresenta correlação muito alta com atividades 

estacionárias e com movimento de pedestres, tendo resultados realmente positivos 

quando os elementos permeáveis estão nos térreos e nos pavimentos acima dos 

térreos.   

Em estudo (BECKER; REIS, 2004) realizado com condomínios horizontais murados 

em Porto Alegre, foi revelado que a inexistência de conexões funcionais e visuais 

tende a afetar negativamente o tipo e a intensidade do uso do espaço urbano. Já em 

outro estudo (FIGUEIREDO, 2018) sobre interfaces térreas de edificações com 

diferentes alturas e com distintas taxas de conexão visual e funcional, na cidade de 

Caxias do Sul, também foi revelado que a intensidade e os tipos de usos dos 

espaços abertos públicos estão vinculados às conexões visuais e funcionais das 

edificações. As interfaces térreas caracterizadas por maior conexão visual (acima de 

66% de permeabilidade) e funcional (acima de 10 portas/100m de rua), 

especialmente aquelas delimitadas por vitrines com produtos expostos, têm impacto 

positivo no uso dos espaços abertos públicos, tornando o deslocamento dos 

pedestres mais interessante. Já as interfaces caracterizadas, predominantemente, 

por paredes cegas e muros, com menor conexão visual (entre 0% e 33% de 

permeabilidade) e funcional (entre 0 e 5 portas/100m de rua) são desfavoráveis à 

permanência de pessoas e tendem a ser utilizadas apenas como espaços de 

passagem. 

No mesmo sentido, o estudo (ANTOCHEVIZ; FIGUEIREDO; REIS, 2019) que 

avaliou o uso de espaços abertos públicos na cidade litorânea de Capão da Canoa, 

através da contagem de movimento de pessoas em quadras com distintos tipos de 
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interfaces térreas, com diferentes níveis de conexão visual e funcional, identificou 

que  quadras com predomínio de comércios e serviços nos térreos apresentam as 

maiores taxas de movimento de pedestre durante a manhã, tarde e noite. Por sua 

vez, as taxas de movimento de pedestres tendem a ser menores nas quadras com 

predomínio de edificações residenciais com portas de garagem e paredes sem 

aberturas nos térreos. 

3.2.1.4 Sombreamento em espaços abertos públicos adjacentes a edifícios altos  

O uso do espaço aberto público também é afetado pelos fatores climáticos. Contudo, 

edifícios altos tem grande potencial para alterar o microclima do entorno.  Estudos 

relatam que edifícios altos podem causar modificação do clima local, como 

sombreamento e aumento da velocidade dos ventos ao nível da rua, que podem 

aumentar  conforme a maior altura das edificações e causar desconforto às pessoas 

junto às bases desses edifícios, nas ruas e espaços abertos adjacentes (GEHL, 

2010; GONÇALVES et al., 2015; GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010; SCUSSEL; 

SATTLER, 2010). 

As proporções da forma urbana juntamente com os materiais de revestimentos do 

edifícios e a orientação solar influenciam as condições ambientais em canyons 

urbanos - área definida pelo paralelismo de edifícios altos, impactando nos níveis 

mais baixos dos canyons – bases dos edifícios e nível da rua (GONÇALVES et al., 

2015). Quanto mais altos os edifícios, estes podem caracterizar grande barreiras 

que geram enormes áreas sombreadas (Figura 3.12 e Figura 3.13). Em regiões 

tropicais onde predominam altas temperaturas quase o ano todo, os espaços 

públicos abertos só podem ser frequentados se houver sombreamento o que torna 

as temperaturas amenas e suportáveis (CARFAN; GALVANI; NERY, 2010). Já em 

regiões de clima frio o sombreamento do espaço público pode inibir o seu uso, uma 

vez que pode se desejar sombra no verão mas não no inverno. 

Assim, os efeitos de edifícios altos sobre o microclima urbano podem ser positivos 

ou negativos, dependendo das condições climáticas locais e das características 

físicas da morfologia urbana (CAMPOS; CASAGRANDE JÚNIOR, 2016).  
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Figura 3.12 - Sombra do edifício Parque do Sol no Parque 
Getúlio Vargas, por volta das 17:00 horas – Caxias do Sul 
Fonte: Jornal Pioneiro (2017) 
 

Figura 3.13 - Sombreamento ruas - 
Nova Iorque 
Fonte: Autora (2012) 

Portanto, o tipo de atividade desenvolvida nos pavimentos térreos das edificações, 

juntamente com as taxas de conexão visual e funcional impactam no uso dos 

espaços abertos públicos adjacentes. Também existem evidências que edifícios 

altos podem provocar sombreamento e impactar no uso dos espaços abertos. 

Contudo, existe a necessidade de aprofundar os conhecimentos quanto aos 

impactos de diferentes atividades em pavimentos térreos de edifícios altos 

residenciais, e de diferentes taxas de conexão visual e funcional, bem como do 

sombreamento provocado por tais edifícios, no uso dos espaços abertos públicos 

adjacentes. 

Assim, é objetivo desta pesquisa investigar os efeitos das atividades e da conexão 

visual e funcional dos térreos de edifícios altos nos usos de espaços abertos 

públicos adjacentes, assim como os efeitos do sombreamento nos usos de tais 

espaços através das percepções de usuários de tais espaços. 

 

3.3 USOS E SATISFAÇÃO RESIDENCIAL EM EDIFÍCIOS ALTOS 

A aceitação de edifícios altos nas cidades é um fator cultural que pode ser 

determinante na forma global das cidades, especialmente relacionado aos edifícios 

altos de uso residencial, pois diferentemente dos edifícios de escritórios, algumas 
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sociedades estão preparadas para viver em altura enquanto outras não 

(GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010).  

Atualmente, é crescente o número de pessoas que estão vivendo em edifícios cada 

vez mais altos (BARI, 2017). No Brasil o número de pessoas que residem em 

apartamentos em edifícios altos tem aumentado nas últimas décadas, especialmente 

em cidades grandes e médias, consolidando essa modalidade habitacional. 

Segundo Macedo (2015), o hábito da moradia em torres se tornou comum no 

contexto brasileiro, sendo plenamente aceito pelas classes média e alta. Contudo, 

alguns autores identificam que as exigências e necessidades do consumidor mudam 

também de acordo com a oferta de imóveis (por exemplo, OLIVEIRA; HEINECK, 

1998; KUPCHIL, 2008) e a introdução constante de novos produtos no mercado 

imobiliário (por exemplo, MACEDO, 1991; LOUREIRO; AMORIM, 2005; VILLA, 

2008). Desse modo existe a necessidade de avaliar se as necessidades dos 

usuários estão sendo atendidas e se a moradia em edifícios altos é realmente 

considerada satisfatória. 

A satisfação com um determinado espaço é diretamente ligada ao seu uso. A 

relevância da avaliação dos usos, tanto nos espaços internos das edificações quanto 

nos espaços abertos, é evidenciada pelo fato que, para melhorar a qualidade dos 

espaços é preciso entender como suas características físicas afetam os seus usos, 

através da percepção de seus distintos usuários (REIS; LAY, 2006).  

O conceito de satisfação é muito importante em relação à moradia, pois seu sucesso 

ou fracasso está fundamentalmente ligado à reação emotiva de seus usuários 

(REIS, 1992). O conceito de satisfação como critério de avaliação da habitação pode 

ser utilizado de duas maneiras, de acordo com Lay e Reis (1995): na determinação 

do nível de satisfação com um aspecto de projeto da unidade com o objetivo de 

avaliar o desempenho de tal aspecto do ponto de vista do usuário, ou na 

determinação da correlação existente entre o nível de satisfação com um aspecto de 

projeto da habitação e o nível de satisfação com a unidade habitacional, com o 

objetivo de indicar o grau de importância que tal aspecto tem para a satisfação do 

usuário com a sua moradia. Desse modo, a satisfação ou insatisfação com a 

moradia está intimamente atrelada ao uso dos seus espaços. 
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Os edifícios altos possuem aspectos positivos e negativos que afetam a satisfação 

de seus moradores, aspectos estes que não dependem apenas de sua altura ou 

dimensão, mas também de outros fatores associados - quantidade de habitações na 

edificação, localização na cidade, densidade populacional da edificação, projeto da 

habitação, idade, gênero, cultura e classe social dos moradores (GIFFORD, 2007).  

Ainda, a moradia em edifícios altos residenciais podem ser responsabilizada de 

causar muitos resultados desagradáveis aos seus usuários, como baixa satisfação 

residencial, medos ou receios - relacionados a crimes, incêndios, suicídio e fatores 

psicológicos relativos à altura - stress, redução nas relações sociais, problemas em 

desenvolvimento de crianças (CAPPON, 1971; GILLIS, 1977; GIFFORD, 2007; 

HEMATABADI, 2013). Estudos indicam que os níveis de satisfação residencial dos 

moradores estão relacionados principalmente ao pavimento em que as pessoas 

moram (por exemplo, GILLIS, 1977; GREENBERG; GREENBERG, 1977). 

Além do andar de moradia, as características físico-espaciais que tendem a 

influenciar nos níveis de satisfação dos moradores com o desempenho de edifícios 

altos residenciais, conforme estudo com moradores de edifícios altos na cidade de 

Porto Alegre (ANTOCHEVIZ, 2014), são o deslocamento vertical, a densidade 

populacional interna, a segurança interna quanto a crimes, privacidade visual e 

acústica em relação ao exterior do edifício, conforto térmico 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.  

Ainda, alguns autores evidenciam também que os níveis de satisfação em residir em 

edifícios podem variar conforme o perfil do indivíduo (por exemplo, EGOLF; 

HERRENKOHL, 1977; ABDELMONEM; GAINES, 2012). Para Adams e Conway 

(1977) morar em edifícios mais altos é satisfatório apenas para certos perfis de 

pessoas e durante determinados estágios de suas vidas, tais como adultos ao 

contrário de famílias com filhos pequenos ou ainda pessoas idosas. 

Portanto, existem informações acerca dos aspectos positivos e negativos que 

podem afetar a satisfação residencial bem como os usos em edifícios altos. No 

entanto, não existem muitos estudos que abordem percepção de moradores de tais 

edifícios, relacionando o andar de moradia e o contexto urbano no qual os edifícios 
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estão situados (por exemplo, próximos ou distantes de outros edifícios altos). Desse 

modo, existe a necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre os usos no 

interior e em áreas de uso comum em edifícios altos residenciais, bem como a 

satisfação com a moradia em tais edifícios, especialmente no contexto das cidades 

médias brasileiras, a fim de verificar se as reais expectativas e necessidades de 

seus moradores estão sendo atendidas. Assim, é objetivo do trabalho investigar os 

usos e a satisfação residencial em edifícios altos,  através das percepções de seus 

usuários.  

 

3.3.1 Variáveis relacionadas aos usos e satisfação residencial em edifícios 
altos 

A literatura apresenta contradições no que diz respeito a edifícios altos atenderem 

ou não as necessidades e expectativas de seus moradores ou serem um tipo de 

moradia adequada para qualquer perfil de usuário. Assim, com base em estudos 

existentes, são consideradas nesta investigação: (i) as motivações para morar em 

edifício alto; (ii) a satisfação com o andar de moradia; (iii) a percepção de segurança 

em relação à possibilidade de incêndios; (iv) a satisfação com a privacidade visual; 

(v) a satisfação com a privacidade acústica; (vi) a satisfação com a ventilação 

natural e (vii) os usos das áreas abertas condominiais e das áreas abertas públicas 

próximas ao edifício. 

3.3.1.1 Motivações para morar em edifício alto  

Os motivos para escolher o local de moradia são diversos, podendo estar 

relacionados a aspectos sociais, econômicos, funcionais e simbólicos (OLIVEIRA; 

HEINECK, 1998). Para alguns autores, a ideia de morar em edifícios mais altos 

surge como uma nova dinâmica para as cidades, atuando como uma nova 

imposição cultural (por exemplo CASARIL; TÖWS; MENDES, 2011; SOMEKH, 

2014). Esse modelo de moradia está normalmente associado a uma melhor 

qualidade de vida, status e ascensão social para os seus moradores através da 

valorização de determinadas áreas urbanas (LOWEN SAHR, 2000).  

As pessoas tendem a achar mais atrativas áreas bem localizadas na cidade, o que 

parece influenciar na escolha das suas residências (VILLA, 2008; GREGOLETTO, 

2013; ANTOCHEVIZ, 2014; VILLA et al., 2018). Áreas bem localizadas podem estar 
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relacionadas, por exemplo, à proximidade de áreas mais centrais, do trabalho, de 

comércios e de serviços, de equipamentos urbanos, de uma infraestrutura urbana 

mais consolidada ou de espaços abertos públicos como praças, parques e áreas 

verdes (WHYTE, 1980). Assim, a procura por morar em torres de edifícios também é 

bastante relacionada à boa localização na cidade e no bairro devido à proximidade 

de comércios e serviços (GOMES, 2006).  

A insegurança em muitas cidades brasileiras tem provocado a procura por 

empreendimentos residenciais isolados do espaço aberto público adjacente 

(CALDEIRA, 2000) e que dispõem de equipamentos de segurança privada, tais 

como porteiro eletrônico, guarita com portaria e circuito interno de monitoramento 

(GOMES, 2006). Assim, a preferência por morar em edifícios altos também está 

relacionada à busca por maior segurança quanto a ocorrências de crimes 

(FIGUEIREDO, 2012).  

Entretanto, em estudo realizado na Universidade do Arizona identificou-se que 

pessoas que vivem em condomínios de edifícios altos não se sentem mais seguras 

que as demais, mesmo com todos os mecanismos de segurança oferecidos (BLUE, 

2017). Outros indicam que, em edifícios altos com grande número de unidades 

habitacionais, pode ocorrer falta de controle adequado de acesso de estranhos 

devido ao número elevado de usuários, dificultando o reconhecimento de quem é ou 

não morador ou visitante pelo serviço de portaria, favorecendo a ocorrência de 

crimes no interior desses edifícios altos (COOPER MARCUS; HOGUE, 1977). 

Ainda, existe a busca por locais destinados ao lazer dentro dos próprios 

empreendimentos. A presença de áreas de lazer junto à edifícios altos pode estar 

alinhada à procura pela segurança ou, ainda, para suprir a redução do tamanho das 

unidades habitacionais ao longo do tempo (CALDEIRA, 2000; VILLA, 2008; 

MACEDO, 2015). Contudo, uma das maiores motivações para que as pessoas 

morem em edifícios altos e, principalmente em andares elevados, é a possibilidade 

de vistas amplas e privacidade visual, que, inclusive, tendem a afetar os preços dos 

apartamentos (FUNG; LEE, 2012; SECOVI-SP, 2012). As vistas amplas ou vistas 

para áreas verdes tem sido consideradas como um fator significativo, ainda que não 

determinante, na escolha de morar em apartamento (ZACHARIAS, 1999; 

GREGOLETTO, 2013). 
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Alguns trabalhos recentes no Brasil procuram identificar motivos que levam as 

pessoas a morar em edifícios altos. Em estudo (VILLA, 2008) com moradores de 

três edifícios em Ribeirão Preto (com 16 e 24 pavimentos), foi revelado que os 

principais motivos para a escolha de morar em apartamento foram a segurança 

física, a localização privilegiada, a facilidade de manutenção da moradia, a presença 

de equipamentos de uso coletivo, o investimento imobiliário e a vista privilegiada.  

Os pontos positivos de morar em apartamento indicados por tais moradores foram, 

principalmente, segurança física (assaltos ou roubos) e facilidade de manutenção da 

moradia, enquanto que pontos negativos indicados foram, principalmente, a falta de 

privacidade e ausência de áreas ajardinadas nas moradias. Em outro estudo (VILLA 

et al., 2018)  com quatro condomínios verticais (com alturas entre 8 e 17 

pavimentos) nas cidades médias de Uberlândia e Ribeirão Preto, foram identificados 

como principais motivos para a escolha de morar em apartamento a busca por mais 

segurança física e psicológica, juntamente com a localização do edifício.  

Em estudo na cidade de Porto Alegre (GREGOLETTO, 2013), com moradores de 

quatro edifícios altos (com 14 e 18 pavimentos), foram identificados como principais 

razões para a escolha de morar em tais edifícios a segurança (85,1%), a localização 

(63,5%), as vistas amplas (41,9%) e as vistas para áreas verdes (28,4%). Em outro 

estudo, também em Porto Alegre (ANTOCHEVIZ, 2014) com moradores e 

trabalhadores de edifícios altos (com 10, 14 e 18 pavimentos) foram identificados 

como principais motivos que levam os usuários a morar e trabalhar em edifícios altos 

a localização (proximidade de comércios e serviços) e a boa aparência do contexto 

onde o edifício se insere; já a segurança quanto a crimes no interior do edifício 

apareceu como um aspecto pouco mencionado.  

Portanto, a literatura aponta diversos motivos que tendem a levar as pessoas a 

morar em edifícios altos. Contudo, estudos recentes apontam divergências entre os 

motivos para a escolha da moradia em tais edifícios. Desse modo, existe a 

necessidade de aprofundar o conhecimento sobre os fatores que levam as pessoas 

a optar por este tipo de moradia, especialmente no contexto das cidades médias, 

através das percepções de seus moradores.  

Assim, é objetivo do trabalho investigar as motivações para morar em edifício alto, 

através das percepções de diferentes grupos de moradores de tais edifícios. 
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3.3.1.2 Satisfação com andar de moradia 

O sucesso, ou a satisfação com uma edificação residencial depende, em parte, do 

grau em que facilita as atividades desejadas por seus ocupantes. Assim, tanto o 

projeto de um edifício de apartamentos, como a localização da unidade de 

habitação, afeta a satisfação residencial. Contudo, a característica que mais tende a 

impactar na qualidade de vida dos habitantes da habitação vertical é a altura ou o 

andar de moradia (GILLIS, 1977; GREENBERG; GREENBERG, 1977). 

Os níveis de satisfação residencial podem estar relacionados a diferentes variáveis 

de acordo com o pavimento em que o usuário reside. A maior privacidade visual no 

interior dos apartamentos nos pavimentos mais altos é um dos maiores motivos de 

satisfação residencial em edifícios altos (CONWAY; ADAMS, 1977; ANTOCHEVIZ, 

2014). Alguns autores também indicam que, quanto mais alto o pavimento em que o 

indivíduo mora, além da privacidade visual, maiores seriam os níveis satisfação com 

a acústica no interior dos apartamentos (por exemplo, BECKER; FRANK, 1974; 

CONWAY; ADAMS, 1977; COOPER MARCUS; HOGUE, 1977; GIFFORD, 2007). 

Ainda, indicam que os usuários tem preferência por morar em andares mais altos 

devido às visuais da cidade e para áreas verdes, a partir do interior do apartamento 

(CONWAY; ADAMS, 1977; GREENBERG; GREENBERG, 1977; GREGOLETTO, 

2013; GREGOLETTO; REIS, 2017a). Contudo, as visuais e a privacidade visual 

podem vir a ser bloqueadas por outros edifícios, mesmo em apartamentos situados 

em andares mais altos (GIFFORD, 2007; GREGOLETTO, 2013). 

A satisfação em andares baixos de edifícios tende a ser relativa à acessibilidade, 

devido à maior proximidade do solo e ao menor deslocamento vertical, seja por 

elevadores ou por escadas (GREENBERG; GREENBERG, 1977). Por outro lado, os 

andares mais próximos ao solo podem ser menos satisfatórios quanto à segurança, 

privacidade visual e acústica (CONWAY; ADAMS, 1977; KOWALTOWSKI et al., 

2006). 

Em estudo com moradores de edifícios altos (com 10, 14 e 18 pavimentos) em Porto 

Alegre, Antocheviz (2014) identificou que  os níveis de satisfação com o andar de 

moradia estão relacionados principalmente às 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 
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durante o verão, ventilação e iluminação natural no interior do apartamento. O 

estudo ainda identificou as  características que podem afetar a satisfação conforme 

o andar de moradia. Para os moradores de andares baixos (até o 5° pavimento), os 

níveis de satisfação estão relacionados à independência do uso de elevadores, 

menor deslocamento até o apartamento e proximidade do solo, enquanto que para 

os moradores de andares médios (entre o 6° e 9° pavimentos) e altos (a partir do 

10° pavimento) são referentes às melhores visuais para o exterior e maiores 

privacidades visual e acústica (ANTOCHEVIZ, 2014). Já outro estudo (DE CONTO, 

2012), com moradores de apartamentos situados acima do 10° pavimento, em 

edifícios com 15 e 36 pavimentos, na cidade de Caxias do Sul identificou que 

apenas 33% de tais moradores estavam totalmente satisfeitos com o andar de 

moradia, enquanto que 42% estavam parcialmente satisfeitos e 25% nem satisfeitos 

e nem insatisfeitos. Os principais motivos para a satisfação com a moradia em andar 

altos verificados foram a privacidade, a insolação e a vista.  

Estudos com usuários idosos também destacam que a satisfação em morar em 

edifícios altos está relacionada ao pavimento de moradia. Um estudo (DOE, 1972 

apud CONWAY; ADAMS, 1977)  aponta que morar nos pavimentos acima do térreo 

seria mais satisfatório para os idosos devido à maior privacidade e às vistas amplas 

observadas a partir dos apartamentos. Já a menor satisfação ou insatisfação nos 

pavimentos térreos seria relativa a menores níveis de privacidade acústica no 

interior dos apartamentos e maior preocupação com a invasão de intrusos. Por outro 

lado, outro estudo (GLC, 1968 apud CONWAY; ADAMS, 1977) indica que usuários 

idosos teriam preferência por morar entre o pavimento térreo e o segundo pavimento 

devido à maior acessibilidade aos seus apartamentos. 

Diversos autores também evidenciam que os edifícios altos podem interferir no bem 

estar mental e social de famílias, onde fatores psicológicos relativos à altura, à 

utilização do elevador, medos ou receios relacionados a incêndios e crimes, são 

usualmente citados como causas de baixa satisfação em edifícios altos, 

principalmente de uso residencial (CAPPON, 1971; ALEXANDER et al., 1977; 

GILLIS, 1977; ALI et al., 1995; GIFFORD, 2007; HEMATABADI, 2013; GARDINER, 

2017).  

De acordo com Gifford (2007), a moradia em edifícios altos pode evocar pelo menos 

seis medos nas pessoas: (i) medo de cair ou pular de uma janela em andar alto; (ii) 
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receio de ficar preso durante um incêndio, já que geralmente leva mais tempo para 

chegar à rua a partir de uma habitação em andares altos do que de habitações em 

andares baixos; (iii) preocupação com terremotos por parte de moradores em locais 

com placas tectônicas ativas; (iv) receios em relação a ataques terroristas (era pós 

11/9); (v) medo de crime devido ao grande número de pessoas que residem em 

grandes edifícios/condomínios com muitas unidades, o que potencializa o 

compartilhamento das áreas comuns por estranhos e (vi) o medo de transmissão de 

doenças pelo ar e pelo toque, já que muitas pessoas compartilham o ar do corredor, 

as maçanetas das portas e os botões do elevador. 

Ali et al. (1995) relacionam medos e receios em função da altura da edificação, visto 

que, embora a maioria dos indivíduos se ajuste facilmente a viver em edifícios altos, 

algumas pessoas podem sentir dificuldades em viver nestas edificações. Os autores 

(ALI et al., 1995) citam como principais fobias relacionadas à altura a acrofobia ou 

medo de altura, relacionada ao receio de estar ou de olhar para baixo em andares 

altos, a agorafobia, referente ao medo de lugares amplos e abertos, tais como as 

áreas abertas nos térreos dos edifícios altos, ou ainda a batophobia, que 

corresponde ao medo de objetos altos, tais como os edifícios muito altos, 

relacionado ao receio de olhar para cima. As situações de acesso enclausurado 

encontradas nestes prédios também podem acarretar claustrofobia, o pavor de 

espaços fechados, um problema agravado por temperaturas altas (ROAF; 

CRICHTON; NICOL, 2009). 

Fanning (1967, apud GILLIS, 1977) relatou que diferentes doenças físicas e tensão 

psicológica (sintomas psicossomáticos) não só variam com o tipo edilício (casas ou 

apartamentos), mas que a tensão psicológica entre os moradores de apartamentos 

varia diretamente com o andar em que suas unidades de moradia estão localizadas.  

Assim, embora o andar de moradia seja identificado como uma das principais 

características que influencia a satisfação residencial em edificações verticais, 

enquanto alguns autores identificam que morar nos pavimentos mais altos dos 

edifícios é mais satisfatório, outros indicam que morar nos pavimentos mais baixos é 

mais adequado. Além disso, os estudos existentes carecem de uma especificação 

maior das características dos edifícios avaliados, tais como alturas dos edifícios, 

andar de moradia e o contexto urbano no qual se inserem.  
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Desse modo, existe a necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre os 

fatores que impactam a satisfação residencial conforme o andar de moradia, 

especialmente no contexto das cidades médias, através das percepções de seus 

moradores. Portanto, é objetivo do trabalho investigar a satisfação com o andar de 

moradia em edifícios altos, através das percepções de diferentes grupos de 

indivíduos, moradores de tais edifícios. 

3.3.1.3 Segurança em relação à possibilidade de incêndios 

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

considerado (WILLIAMS; HOLLANDER, 1977).  Embora se discutam os impactos 

dos edifícios altos no seu entorno, pouco se fala do nível de segurança que esses 

prédios oferecem – ou não – aos seus ocupantes (RIBEIRO, 2005). 

Os receios envolvendo catástrofes – incêndios, terremotos, vendavais ou ainda atos 

terroristas – são relacionados à natureza das torres, que sobrepõem andares e 

pessoas, ou seja, quando elas são atingidas de modo catastrófico e entram em 

colapso, tudo que está acima dos andares atingidos vem abaixo, como ocorrido com 

as Torres Gêmeas em Nova Iorque (ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009). Ainda, 

incêndio envolvendo uma torre residencial de 24 pavimentos em Londres mostrou 

para o mundo o quanto as pessoas que vivem em andares mais altos estão mais 

suscetíveis. De aproximadamente 80 vítimas fatais, 8 pessoas residiam entre o 11o e 

16o pavimentos, todas as outras vítimas viviam acima do 17o pavimento (BBC, 

2017a, 2017b; MAIS, 2017) (Figura 3.14). 

 
Figura 3.14 - Incêndio Greenfel Tower – junho/2017 - Londres 

Fonte: http://www.bbc.com  (2017) 
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No Brasil, são diversos os casos de incêndios já registrados em edifícios altos, como 

por exemplo, o Condomínio Conjunto Nacional (25 pavimentos) em São Paulo - 

1978, o Condomínio Edifício Cacique (26 pavimentos) em Porto Alegre - 1996, o 

Edifício Hern Stoltz (22 pavimentos) no Rio de Janeiro - 2004. Recentemente, em 

2018, um incêndio de grandes proporções no edifício Wilton Paes de Almeida (22 

pavimentos) no Largo do Paissandu, em São Paulo, surpreendeu todo o país. O 

edifício, que estava ocupado por famílias de um movimento de moradia, teve o seu 

colapso e desabou (BARATTTO, 2018; SILVA; REZENDE, 2018). Ainda, no mês de 

março de 2019, um pequeno incêndio em equipamentos nos últimos andares causou 

pânico nos moradores do edifício Millenium Palace (47 pavimentos), na cidade de 

Balneário Camboriú, que é o edifício residencial mais alto do Brasil até o momento 

(DIARINHO, 2019). 

Segundo especialistas, tal como Antônio Fernando Berto, responsável pelo 

Laboratório de Segurança ao Fogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 

quanto maior a altura do edifício, mais arriscado pode ser o incêndio: “Em casos de 

incêndio, o risco é maior em edifícios mais elevados, porque os bombeiros levam 

mais tempo para chegar até os últimos andares. O período que o fogo e a fumaça 

têm para se propagar acaba sendo maior” (RIBEIRO, 2005). Ainda, devido à falta de 

equipamentos que alcancem grandes alturas, se torna mais difícil o combate a 

incêndios em edifícios altos. As autoescadas do comando da Grande São Paulo têm 

alcance de 44 metros, mas não chegam nem a essa altitude, pela forma como são 

posicionadas durante a operação, devido à inclinação ou, ainda, à ausência de 

espaço suficiente para colocar a escada perto do edifício (RIBEIRO, 2005). No Rio 

Grande do Sul, só existem três autoescadas (popularmente conhecidas por escada 

Magirus) que atingem a altura máxima de 30 metros (ou 10 pavimentos), nas 

cidades de Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo (GONZATTO, 2013). Em 

Caxias do Sul e municípios da Serra Gaúcha não existem autoescadas mecânicas 

em funcionamento para uso no combate a incêndios em edifícios altos, e aquelas 

disponíveis mais próximas estão em municípios a cerca de 90 quilômetros de 

distância (NOAL, 2019). 

No entanto, o tenente Herbert Meyerhof, chefe da Seção de Operações do Comando 

de Bombeiros Metropolitanos de São Paulo esclarece que: “A melhor forma de se 

apagar um incêndio é pelo lado de dentro. Quando é feito desta forma, a água 
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vaporiza, retira o calor, a pressão de dentro do edifício fica maior do que a de fora, o 

que facilita a saída dos gases” (RIBEIRO, 2005). Porém, para que isso ocorra, os 

edifícios devem possuir sistemas de segurança de combate à incêndios adequados 

juntamente com treinamento dos moradores, visto que 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, existe importância da questão do deslocamento vertical das pessoas em caso 

incêndio, já que os elevadores não podem ser utilizados (ROAF; CRICHTON; 

NICOL, 2009). Desse modo, pessoas com dificuldades de mobilidade podem ser 

muito prejudicadas no caso de falta de energia prolongada e, principalmente, 

durante um eventual incêndio.  

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

não parecem existir estudos que consideram a percepção dos usuários. Desse 

modo, é objetivo do trabalho investigar a percepção de segurança em relação à 

possibilidade de incêndios em edifícios altos, considerando as percepções de 

diferentes grupos de indivíduos, moradores de tais edifícios. 

3.3.1.4 Privacidade visual em relação ao exterior do edifício 

De acordo com Lang (1987), privacidade é a habilidade de indivíduos ou grupos de 

indivíduos de controlar suas interações visuais, auditivas e olfativas com outras 

pessoas. Para o autor, o tipo e grau de privacidade desejados depende de padrões 

de comportamento, do contexto cultural, da personalidade e das aspirações dos 

indivíduos envolvidos. Assim, existem diferentes necessidades em termos de 

privacidade e de mecanismos utilizados para assegurá-la, que variam conforme 

cada pessoa, grupo, cultura, classe social ou até conforme o gênero (LANG, 1987). 

O conceito de privacidade na habitação é abrangente e envolve  a privacidade de 

cada indivíduo tanto no interior da moradia quanto em relação ao seu exterior. A 

privacidade do local de moradia pode afetar a percepção de conforto do ambiente, 

sendo que uma das maiores causas de baixa satisfação com o ambiente construído 

é a falha em prover desejáveis níveis de privacidade (LANG, 1987). A privacidade 

visual diz respeito ao nível de controle de acesso visual às atividades realizadas no 

interior da habitação e em relação a quem está na rua e nas edificações adjacentes 

(FRANCESCATO et al., 1979). O nível de privacidade visual necessário também 
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pode variar de acordo com o perfil do usuário e o estágio da vida em que este se 

encontra (COOPER MARCUS; HOGUE, 1977).  

Em relação à moradia em edifícios, em razão da maioria dos apartamentos se 

localizar acima do pavimento térreo, os pedestres não conseguem visualizar o 

interior das moradias e o interior desses apartamentos só pode ser visualizado a 

partir de outros edifícios que estejam muito próximos (COOPER MARCUS; HOGUE, 

1977). Assim, a maior privacidade visual no interior dos apartamentos em relação ao 

exterior do edifício é uma das maiores motivações para que os usuários escolham 

morar nos pavimentos mais altos dos edifícios (CONWAY; ADAMS, 1977).  

Embora em andares mais altos exista uma tendência a uma maior privacidade 

visual, um dos argumentos apresentados contra uma maior densidade construída é 

justamente a redução da privacidade, tanto visual, quanto acústica, especialmente 

na habitação. Assim, edifícios construídos muito próximos uns dos outros, com 

janelas voltadas para outras janelas, podem influenciar negativamente nos níveis de 

privacidade visual no interior dos apartamentos, mesmo nos pavimentos mais altos 

(ZMITROWICZ; NETO, 1997). Em pavimentos térreos ou pavimentos mais baixos 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 (CONWAY; ADAMS, 1977; ANTOCHEVIZ, 

2014).  

Na ausência de definições na literatura de afastamento desejáveis entre edificações 

para assegurar níveis satisfatórios de privacidade visual, o estudo utiliza as 

observações de Gehl (GEHL, 2010, 2011) relativas ao campo social de visão, que 

coloca distâncias limiares na observação de pessoas no espaço urbano. Para o 

autor, a partir de 100 metros somente podem ser percebidos movimentos e 

linguagem corporal em linhas gerais; entre 25 e 100 metros pessoas podem ser 

reconhecidas, abaixo de 25 metros é possível decodificar expressões faciais e, 

ainda, abaixo de 7 metros todos os detalhes podem ser percebidos (GEHL, 2010, 

2011). Assim, aplicando tais afastamentos em relação à privacidade visual, 

poderiam ser considerados como desejáveis aqueles acima de 100 metros 

(“distantes”), aceitáveis aqueles entre 25 e 100 metros (“nem próximos, nem 

distantes”) e não desejáveis distâncias menores que 25 metros (“próximos”)  ou 

ainda indesejáveis aqueles menores que 7 metros ( “muito próximos).  
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Em estudo (VILLA et al., 2018) com moradores de quatro condomínios verticais 

(com alturas entre 8 e 17 pavimentos) nas cidades médias de Uberlândia e Ribeirão 

Preto, foi identificado que a privacidade em relação à rua foi considerada boa ou 

ótima pela clara maioria dos moradores em cada um dos quatro condomínios 

(84,85%; 86,66%; 70% e 83,2%). No entanto, não foi especificado o andar de 

moradia ou os motivos para tal satisfação. Em outro estudo (ANTOCHEVIZ, 2014), 

com moradores de edifícios altos (com 10, 14 e 18 pavimentos) em Porto Alegre, a 

privacidade visual nas salas dos apartamentos dos respondentes em relação ao 

exterior do edifício foi considerada, de maneira geral, boa ou muito boa (79,7%). 

Para a maioria de tais respondentes, a maior satisfação estava relacionada à 

distância da janela da sala de outras edificações; contudo, o estudo não especificou 

as distâncias entre as janelas dos apartamentos dos respondentes e aquelas de 

outros edifícios. Ainda, os níveis de privacidade visual indicaram que os moradores 

de andares altos (a partir do 10° pavimento) estavam mais satisfeitos e os 

moradores de andares baixos (até o 5° pavimento) menos satisfeitos com a 

privacidade visual.  

   

Figura 3.15 – Edifícios altos em 
distintos lotes – Balneário 
Camboriú 
Fonte: Autora (2016) 

Figura 3.16 – Edifícios altos nos 
dois lados de rua estreita (aprox. 
6,0 metros) Balneário Camboriú 
Fonte: Autora (2016) 

Figura 3.17 – Edifícios altos 
em um mesmo condomínio 
vertical distanciados 9,5 
metros – Caxias do Sul 
Fonte: Autora (2018) 
 

Portanto, dependendo do contexto urbano em que o edifício residencial se insere, a 

satisfação com a privacidade visual, em relação a outros edifícios residenciais, pode 

ser afetada negativamente devido à falta de afastamento adequado entre tais 

edifícios (ANTOCHEVIZ, 2014). Assim, com a maior proliferação de edifícios altos, 
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situações com edifícios sem afastamento adequado tende a acontecer com mais 

frequência (Figura 3.15 a Figura 3.17). 

Desse modo, enquanto alguns autores identificam que quanto mais alto o pavimento 

do edifício, maiores os níveis de privacidade visual no interior dos apartamentos em 

relação à rua, outros autores identificam a existência de problemas relacionados à 

privacidade visual em edifícios altos, independentemente do pavimento de moradia 

dos usuários, devido à proximidade de outras edificações. Além disso, são poucos 

os estudos existentes que consideram a percepção dos moradores dessas 

edificações e tais estudos não especificam qual distância deve ser mantida entre os 

edifícios para que se obtenham níveis de privacidade visual satisfatórios no interior 

dos apartamentos, independentemente do andar de moradia. São consideradas, 

para fins deste estudo, como locais para avaliação da privacidade visual as salas de 

estar de apartamentos, em razão de constituírem os locais de maior permanência e 

convívio familiar e porque são locais que tendem a requerer privacidade visual em 

relação às janelas e sacadas de apartamentos em outros edifícios (REIS; 

AMBROSINI; LAY, 2004). 

Assim, existe a necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre os fatores que 

impactam na privacidade visual em relação ao exterior de apartamentos situados em 

edifícios altos, especialmente no contexto das cidades médias, através das 

percepções de seus moradores. Portanto, é objetivo do trabalho investigar a 

satisfação com a privacidade visual em relação ao exterior do edifício, a partir da 

janela principal da sala de estar de apartamentos situados em edifícios altos, através 

das percepções de diferentes grupos de indivíduos, moradores de tais edifícios. 

3.3.1.5 Privacidade acústica em relação ao exterior do edifício 

O ruído urbano também é um fator de importante impacto na qualidade do ambiente 

no interior das edificações (GONÇALVES; MARCONDES-CAVALERI, 2015). A 

percepção de que o som atrapalha se dá quando interfere em conversas, 

pensamentos e sono, podendo levar a stress psicológico (LANG, 1987). Segundo 

Gehl (2011), em distâncias de até sete metros conversas detalhadas podem ser 

escutadas e, em até 25 metros de distância ainda podem ser trocadas mensagens 

curtas. Assim distâncias menores que 25 metros podem afetar negativamente os 

níveis de privacidade acústica percebidos pelos usuários. Contudo, a qualidade 
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sonora é associada a padrões de comportamento, que variam de pessoa para 

pessoa e afeta as percepções da qualidade do ambiente (LANG, 1987). 

Na habitação, 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). Para Cooper-Marcus e Hogue (1977), um dos maiores privilégios que as 

pessoas têm dentro da sua própria residência é a de poder fazer certo nível de 

barulho. No entanto, mesmo que as pessoas esperem ouvir certo nível de som de 

vizinhos, muitas vezes o barulho produzido ultrapassa o que seria considerado como 

aceitável (BECKER; FRANK, 1974).  

Em relação à privacidade acústica em edifícios, o barulho causado por crianças 

enquanto brincam no playground aparece como um dos principais problemas, sendo  

mencionado inclusive como um motivo para os moradores desejarem mudar de 

residência (CONWAY; ADAMS, 1977). Outras fontes de barulho estão relacionadas 

ao movimento de pessoas nas áreas de uso comum, como as escadas e corredores 

(CONWAY; ADAMS, 1977).  

Em relação ao andar de moradia, autores indicam que, quanto mais próximo do solo, 

maior a proximidade de ruídos externos, como aqueles provenientes do tráfego de 

veículos no contexto onde o edifício está inserido (GONÇALVES, 1999). Além disso, 

nos pavimentos térreos os problemas relacionados à privacidade acústica também 

podem estar relacionados ao fato dos edifícios terem acesso apenas pelo térreo, 

fazendo com que um número maior de pessoas utilize esse pavimento para acessar 

os pavimentos superiores (KAYA; ERKIP, 2001). 

Alguns autores também indicam que, assim como em relação à privacidade visual, 

quanto mais alto o pavimento em que o indivíduo mora, maiores seriam os níveis de 

privacidade acústica no interior dos apartamentos (por exemplo, BECKER; FRANK, 

1974; CONWAY; ADAMS, 1977; COOPER MARCUS; HOGUE, 1977). Em estudo 

realizado com moradores de edifícios altos (com 10, 14 e 18 pavimentos) em Porto 

Alegre, foi identificado que moradores dos andares mais altos (a partir do 10° 

pavimento) são os mais satisfeitos com a privacidade acústica, enquanto moradores 

dos andares baixos (até o 5° pavimento) são os mais insatisfeitos (ANTOCHEVIZ, 

2014). Ainda, em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com 102 moradores 

de um edifício de 15 pavimentos, usuários que moravam acima do nono pavimento 
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apresentaram maiores níveis de satisfação em relação à privacidade acústica do 

que aqueles moradores de andarem mais próximos ao solo  (GREENBERG; 

GREENBERG, 1977). 

Outros autores citam que a altura poderia aumentar sensivelmente a exposição às 

fontes de barulho advindos de veículos automotores nas vias ou mesmo de 

equipamentos nos edifícios, tais como condensadores de ar condicionado 

(GONÇALVES; MARCONDES-CAVALERI, 2015). Ou ainda, que o conforto acústico 

também depende do ambiente construído e de suas superfícies, uma vez que o som 

se propaga para cima através da reflexão nas fachadas de outros edifícios 

(GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010) (Figura 3.18). Nesse sentido, edifícios 

construídos muito próximos uns dos outros podem influenciar negativamente os 

níveis de privacidade acústica no interior dos apartamentos, mesmo nos pavimentos 

mais altos dos edifícios. Assim, a maior altura não significaria, necessariamente, 

distância do ruído urbano. 

 

Figura 3.18 - Simulação do ruído de fachada de edifícios 
Fonte: http://portalacustica.info/ruido-de-fachada/ 

 
Assim, enquanto alguns autores identificam que quanto mais alto o pavimento do 

edifício, maiores os níveis de privacidade acústica no interior dos apartamentos, 

outros autores identificam a existência de problemas relacionados à privacidade 

acústica em edifícios altos, independentemente do pavimento de moradia dos 

usuários. Ainda, são poucos os estudos que avaliam os níveis de privacidade 

acústica percebidos pelos moradores de edifícios conforme o pavimento de moradia 

do usuário. Contudo, estes não mencionam o contexto urbano em que o edifício se 

insere, desconsiderando as alturas dos edifícios e a distância entre eles.  
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Assim, diante das contradições apresentadas, existe a necessidade de aprofundar 

os conhecimentos sobre os fatores que impactam na privacidade acústica em 

relação ao exterior de apartamentos situados em edifícios altos, especialmente no 

contexto das cidades médias, através das percepções de seus moradores. Portanto, 

é objetivo do trabalho investigar a satisfação com a privacidade acústica em relação 

ao exterior do edifício, a partir da janela principal da sala de estar de apartamentos 

situados em edifícios altos, através das percepções de diferentes grupos de 

indivíduos, moradores de tais edifícios. 

3.3.1.6 Ventilação natural no interior dos apartamentos  

De acordo com alguns autores, a ventilação natural no interior dos edifícios é 

favorecida nos pavimentos mais altos devido à maior exposição a correntes de vento 

e ao maior distanciamento da poluição urbana (YUEN; YEH, 2011). No entanto, tal 

favorecimento implica, dependendo da altura e do clima local, na exposição a ventos 

de maior intensidade, acarretando velocidades do ar acima das aceitáveis no espaço 

interno dos apartamentos e salas comerciais (GONÇALVES; MARCONDES-

CAVALERI, 2015). Ainda, quanto mais alta a edificação maior a velocidade dos 

ventos e as pressões exercidas sobre as janelas (ROAF; CRICHTON; NICOL, 

2009). Assim, além da intensidade dos ventos em andares altos, a pressão dos 

ventos sobre as aberturas pode causar desconforto acústico em função do ruído 

gerado pela passagem do fluxo de ar pelas aberturas (GONÇALVES; 

MARCONDES-CAVALERI, 2015). Tais fatores resultam, muitas vezes, na ausência 

de varandas, de janelas operáveis, ou mesmo na dificuldade de manter janelas 

abertas acima do 15° pavimento, que acabam gerando a dependência de 

condicionamento de ar, principalmente em regiões de climas quentes (ROAF; 

CRICHTON; NICOL, 2009). 

Embora existam estudos relativos à ventilação natural em edifícios altos (por 

exemplo, GONÇALVES; MARCONDES-CAVALERI, 2015), existe uma contradição 

no tocante à existência de maiores níveis de ventilação natural nos pavimentos mais 

altos dos edifícios. Além disso, não foram encontrados estudos que avaliem a 

percepção de moradores de diferentes pavimentos em relação ao nível de ventilação 

natural no interior dos apartamentos. Portanto, existe a necessidade de aprofundar 

os conhecimentos sobre os fatores que impactam ventilação natural em 

apartamentos situados em edifícios altos, especialmente no contexto das cidades 
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médias, através das percepções de seus moradores. Assim, é objetivo deste estudo 

investigar a satisfação com a ventilação natural em apartamentos situados em 

distintos andares de edifícios altos, através da percepção dos moradores de tais 

edifícios. 

3.3.1.7  Usos das áreas abertas condominiais e das áreas abertas públicas 

próximas ao edifício 

A oposição entre os espaços abertos públicos e semiprivados e privados (contidos 

dentro do lote) surgiu com a construção dos primeiros edifícios residenciais e com os 

primeiros arranha-céus nas cidades brasileiras (MACEDO, 2015). No início do 

processo de verticalização os edifícios eram construídos nas divisas, com ocupação 

máxima dos lotes e os espaços abertos privados eram destinados somente a pátios 

de iluminação para onde convergiam janelas e terraços dos apartamentos 

(MACEDO, 2015). A partir de modelo adotado nos bairros de classe média e média-

alta de São Paulo, se implementou na maioria das cidades brasileiras a 

obrigatoriedade de recuos frontais às edificações que, juntamente com recuos 

laterais e de fundos, consolidaram o padrão do edifício isolado no lote (MACEDO, 

2015). Com a instauração dos recuos, os espaços abertos semiprivados na frente 

dos edifícios passam a ser tratados e utilizados, primeiramente, como jardins. 

Em torno de 1970, juntamente com os jardins, instalam-se equipamentos de lazer ao 

ar livre, como os brinquedos infantis - os playgrounds – que se popularizaram 

rapidamente. Na década seguinte, a produção de apartamentos de luxo foi 

impulsionada pelo aumento da violência urbana  e espaços coletivos são produzidos 

com o objetivo de atrair compradores e promover a venda das unidades residenciais 

(ARAGÃO, 2007). Assim surgem as piscinas (atualmente praticamente 

indispensável nos empreendimentos imobiliários) e uma série de outros 

equipamentos, como quadras esportivas, quiosques, piscinas cobertas, fontes, entre 

outros (MACEDO, 2015).  

Entre as décadas de 1970 e 1990, aparece em São Paulo, e se espalha pelas 

grandes e médias cidades, um novo modelo empreendimento residencial, que 

Macedo (2015) nomeia de “lote-quadra”, que corresponde a um grande condomínio 

vertical, composto por diversas torres, que ocupa uma quadra inteira, ou pelo 

menos, grande parte desta, delimitada por muros. Ali estão dispostos os edifícios 
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soltos no lote e, entre eles, os espaços abertos são tratados e ocupados por 

diversos tipos de equipamentos para uso coletivo. 

De acordo com Villa (2008), a implementação de tais equipamentos também serviu 

para compensar, de certa forma, a redução de tamanho das unidades habitacionais 

ao longo do tempo, “exportando” muitas das atividades antes realizadas no interior 

dos apartamento para o espaço coletivo. Assim, o mercado imobiliário explora a 

imagem dos equipamentos como potencializadora da qualidade de vida dos 

moradores (VILLA et al., 2018). Esta valorização das esferas coletivas pode ser 

percebida em parcela expressiva dos edifícios de apartamentos lançados no Brasil, 

em medidas diferentes, dependendo da classe social a que se destina (VILLA et al., 

2014). No entanto, apesar do significado que tais equipamentos possam assumir em 

termos de status para os residentes, tendem a ser pouco utilizados, pelo menos, 

pelos adultos (VILLA et al., 2018). Em estudo com três edifícios altos residenciais 

(com alturas entre 16 e 24 pavimentos) na cidade de Ribeirão Preto, Villa (2008) 

identificou que os equipamentos de uso coletivo são majoritariamente utilizados por 

crianças e adolescentes, enquanto que os adultos utilizam tais áreas com pouca 

frequência. Já em outro estudo (VILLA et al., 2018) abrangendo quatro condomínios 

verticais (com alturas entre 8 e 17 pavimentos) nas cidades médias de Uberlândia e 

Ribeirão Preto, foi identificado que os equipamentos coletivos existentes em tais 

empreendimentos não são utilizados com frequência, visto que mais de 50% dos 

moradores raramente ou nunca utilizam esses equipamentos. 

Contudo, em outro estudo (ANTOCHEVIZ, 2014) com moradores de edifícios altos 

(com 10, 14 e 18 pavimentos) na cidade de Porto Alegre, foi verificado que os 

equipamentos coletivos existentes nos edifícios são utilizados pela maioria dos 

moradores, assim como pelas crianças, que também costumam utilizar os espaços 

de uso coletivo dos edifícios avaliados, independentemente do pavimento em que 

residem.  

Ainda, existe a questão da falta de relação entre os espaços abertos dos 

condomínios verticais ou mesmos dos edifícios altos isolados e os espaços abertos 

públicos. Os espaços abertos condominiais, em função da segurança, são cercados 

por muros extensos e grades, estando segregados da rua e isolando determinados 

grupos da sociedade, dificultando ou impossibilitando a interação ou a sociabilidade 

entre indivíduos que pertencem a classes sociais distintas (ARAGÃO, 2007).  
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Para Caldeira (2000), uma das consequências urbanísticas da construção desses 

“enclaves fortificados” é o abandono da esfera pública, especialmente das ruas e 

calçadas, pela camada de alta renda, dando preferência aos espaços semiprivados 

para as atividades sociais e recreativas. A isso se somam a escassez de praças e 

parques, decorrente do crescimento acelerado de algumas cidades ou da falta de 

um planejamento urbano voltado para a constituição de um sistema de espaços 

abertos públicos (ARAGÃO, 2007). Ainda, é apontada a necessidade das crianças 

vivenciarem e caminharem pelo espaço público para que exista o contato com os 

lugares da cidade e com pessoas de diferentes classes sociais (BARBON, 2019).  

Portanto, a literatura aponta que os espaços abertos para uso coletivo nos edifícios 

altos foram sendo, ao longo dos anos, cada vez mais valorizados com a inserção de 

novos equipamentos de lazer como forma de complementar os apartamentos cada 

vez menores e, principalmente, para alavancar as vendas desse tipo de moradia. No 

entanto, os estudos existentes indicam divergências quanto à utilização de tais 

espaços pelos moradores de diferentes faixas etárias além de haver poucas 

informações acerca da utilização de espaços abertos públicos próximos aos 

edifícios.  

Assim, existe a necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre os fatores que 

impactam no usos das áreas abertas condominiais e das áreas abertas públicas 

próximas a edifícios altos, especialmente no contexto das cidades médias, através 

das percepções de seus moradores.  Desse modo, é objetivo do trabalho investigar 

os usos de áreas abertas condominiais por moradores de edifícios altos, assim como 

os usos de áreas abertas públicas próximas ao edifício, por diferentes grupos de 

moradores de tais edifícios. 

3.3.1.8 Vistas a partir de edifícios altos 

No contexto residencial, o papel da vista a partir da janela dos apartamentos é um 

fator importante na escolha e na satisfação com o local de moradia (GREGOLETTO, 

2013), uma vez que a qualidade do espaço urbano pode estar relacionada ao que se 

observa a partir do espaço construído, segundo diversos autores (KAPLAN; 

KAPLAN; RYAN, 1998; REIS; BARCELOS; LAY, 2008; REIS; PEREIRA; BIAVATTI, 

2010).  
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No tocante a edifícios altos, aspectos percebidos como positivos são as vistas dos 

sítios urbanos que podem ser observadas a partir dos andares altos (GIFFORD, 

2007; GONÇALVES, 1999). As visuais para as cidades a partir de pontos de 

observação em edifícios altos são pontos turísticos bastante explorados (Figura 3.19 

e Figura 3.20). 

  
Figura 3.19 - Vista a partir do 70º pavimento - 
Rockfeller Center – Nova Iorque  
Fonte: Autora (2019) 
 

Figura 3.20 - Vista a partir do 72º pavimento – 
The Shard - Londres 
Fonte: Autora (2014) 

Em cidades que apresentam cenário natural característico, o setor imobiliário 

privado pode desejar capturar as vistas para esse ambiente natural a partir de seus 

prédios e, assim, aumentar o valor do imóvel para os eventuais ocupantes 

(ZACHARIAS, 1999). No Brasil, assim como em diversos países, a valorização das 

vistas é refletida em indicadores econômicos, como o preço da habitação ou do 

aluguel ou mesmo de tarifas de hotéis. Apartamentos ou salas comerciais situados 

em andares mais elevados tendem a possuir valorização imobiliária maior do que 

aqueles situados em andares mais baixos. A principal razão alegada para tal é a 

possibilidade de vistas mais privilegiadas para a paisagem (KAPLAN; KAPLAN; 

RYAN, 1998). A vista é também suscetível de ser mencionada como uma 

comodidade em anúncios para a habitação temporária e permanente (KAPLAN, 

2001). 

Conforme o SECOVI-SP (Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e 

Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo), a vista é o 

principal ponto considerado na hora de escolher o apartamento, o que explica o 

maior valor de mercado dos imóveis em andares altos, fazendo com que, em 

unidades iguais, a diferença de preço entre apartamentos nos andares mais baixos e 

os últimos andares ultrapasse os 50%. Fung e Lee (2012) ainda acrescentam que os 

valores da habitação podem aumentar em até 60% em função de uma vista mais 
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favorecida. No entanto, não basta o apartamento estar localizado em andar alto, é 

necessário que a vista seja interessante com janelas voltadas para áreas verdes ou 

para uma visão panorâmica sobre a cidade para que a beleza seja considerada um 

ativo do imóvel (FUNG; LEE, 2012; SECOVI-SP, 2012). A qualidade estética das 

vistas, então, é utilizada como forte fator de divulgação de lançamentos imobiliários, 

tanto no Brasil quanto no exterior, com destaque para as vistas “eternas” e 

“espetaculares” (Figura 3.21). 

 

  
Figura 3.21 – Divulgação de edifício 
residencial - Caxias do Sul 
Fonte: http://www.censifisa.com.br (2019) 

Figura 3.22 – Protesto de moradores com possível 
obstrução da vista – Rio de Janeiro 
Fonte: https://istoe.com.br (2008) 
 

Contudo, os mesmos edifícios dos quais se podem obter tais vistas podem bloquear 

vistas públicas tradicionais ou vistas de outros edifícios existentes (ZACHARIAS, 

1999). Para os usuários do espaço urbano, entre os principais efeitos de edifícios 

altos percebidos na paisagem das cidades, estão as barreiras visuais formadas 

pelos edifícios altos e o consequente bloqueio das vistas e das paisagens naturais 

(GREGOLETTO; REIS, 2012). Os bloqueios das vistas tendem a ser percebidos 

principalmente a partir de andares inferiores das edificações, mas não se descarta o 

bloqueio das vistas a partir de andares altos, dependendo do contexto urbano no 

qual tais edifícios estão situados (Figura 3.19). 

Assim, mesmo sendo propaladas tanto pelas incorporadoras, quanto pela mídia, as 

“vistas eternas” podem vir a ser bloqueadas devido à construção de outras 

edificações próximas, gerando insatisfação e até protesto por partes dos moradores, 

como aconteceu na zona sul do Rio de Janeiro, cujo visual para o mar foi vendido 

como eterno à época da compra dos apartamentos (MENDONÇA, 2008) (Figura 
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3.22). Já a cidade de Nova Iorque, possui uma legislação na qual é possível a 

compra dos “direitos aéreos” dos terrenos, uma espécie de transferência dos direitos 

construtivos, para a agregar maior altura em edifícios ou ainda para garantir vistas 

desbloqueadas ou, parcialmente desbloqueadas (DEPARTMENT OF CITY 

PLANNING, 2015). Desse modo, recentemente moradores de um edifício com 12 

pavimentos no bairro de Chelsea pagaram a quantia de 11 milhões de dólares para 

evitar a construção de um edifício alto e, assim, garantir a vista para o Empire State 

Building (GOODMAN, 2019). 

Em oposição à valorização imobiliária dos andares altos, Gehl (2010) aponta que a 

interação entre os edifícios altos e o espaço urbano no seu entorno é excelente nos 

dois andares mais baixos e razoável a partir do terceiro, quarto e quinto andares, de 

onde se pode assistir e acompanhar a vida da cidade. Acima de cinco andares a 

situação muda drasticamente, pois detalhes não podem ser vistos, as pessoas no 

nível do solo não podem ser reconhecidas nem contatadas. Assim, a ligação entre o 

plano da rua e os edifícios altos seria efetivamente perdida após o quinto pavimento 

(GEHL, 2010). Tal afirmação pode ser constatada na comparação entre a vista para 

a rua a partir de apartamento situado em andar baixo (4º pavimento - Figura 3.23), 

no qual é possível visualizar pessoas na rua e elementos com definição, tal como a 

vegetação, e a vista a partir de apartamento situado em andar alto (21º pavimento - 

Figura 3.24), no qual os elementos urbanos estão distantes e não podem ser 

reconhecidos com facilidade. 

  
Figura 3.23 - Vista para a rua a partir do 4º 
pavimento de edifício – Porto Alegre  
Fonte: Autora (2013) 

Figura 3.24 - Vista para a rua a partir do 21º 
pavimento de edifício – Porto Alegre 
Fonte: Autora (2013) 
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Assim, importância da qualidade das vistas a partir das janelas dos edifícios tem 

sido identificada em diversos estudos, por exemplo, em apartamentos, escritórios, 

prisões e hospitais (ULRICH, 1984; KAPLAN; KAPLAN; RYAN, 1998; KAPLAN, 

2001). Uma vista gratificante pode proporcionar muitos momentos de fascínio, 

reduzindo assim os efeitos da fadiga mental (KAPLAN, 2001). 

A existência de vistas esteticamente atraentes a partir das edificações não depende, 

necessariamente, da dimensão das aberturas, mas sim da sua orientação para 

pontos de interesse no exterior (REIS; AMBROSINI; LAY, 2004; REIS; BARCELOS; 

LAY, 2008). Conforme verificado por vários autores (LYNCH, 1960; KAPLAN; 

KAPLAN; RYAN, 1998; NASAR, 1998; REIS; PEREIRA; BIAVATTI, 2010; 

GREGOLETTO, 2013), os principais aspectos associados a ambientes preferidos 

pelas pessoas tendem a se caracterizar pela presença de elementos naturais, por 

campos visuais amplos, organizados e com alguma variação.  

A presença de elementos naturais - árvores, jardins e áreas gramadas - na vista a 

partir da janela de apartamentos, ao contrário de vistas com mais construções, têm 

implicações positivas no bem-estar de seus residentes e na satisfação residencial 

(KAPLAN; KAPLAN, 1982; KAPLAN; KAPLAN; RYAN, 1998; KAPLAN, 2001). Vistas 

com árvores são sempre relacionadas a uma maior satisfação com a aparência do 

bairro, mesmo com apenas uma (1) árvore, e são mais apreciadas do que áreas 

gramadas. A presença de água também é fortemente apreciada e, associada à 

presença de vegetação, faz com a satisfação com a aparência da vista seja  

intensificada (KAPLAN; KAPLAN; RYAN, 1998; GREGOLETTO, 2013) (Figura 3.25).  

As vistas amplas segundo vários autores (KAPLAN; KAPLAN, 1982; REIS; 

AMBROSINI; LAY, 2004; REIS; BARCELOS; LAY, 2008; REIS; PEREIRA; 

BIAVATTI, 2010; GREGOLETTO, 2013), principalmente quando associadas a 

elementos naturais, tendem a ser as vistas mais apreciadas, promovendo uma 

resposta estética positiva (Figura 3.26). As vistas amplas podem também ser 

preferidas devido ao seu significado como status, associado com grandes espaços 

abertos privados e a riqueza necessária para adquirir tais espaços (NASAR, 1998). 

Adicionalmente, vistas agradáveis também tendem a estar associadas à sua 

constituição por elementos ordenados, incluindo suas cores e texturas, e presença e 

movimento de pessoas, especialmente se a vista não apresenta outros interesses 

(REIS; AMBROSINI; LAY, 2004). 
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Figura 3.25 - Vista ampla com vegetação em 
primeiro plano e presença de água – Porto 
Alegre  
Fonte: Autora (2013) 
 

Figura 3.26 - Vista ampla com edificações e área 
verde em primeiro plano – Porto Alegre  
Fonte: Autora (2013)  

Por outro lado, vistas esteticamente não atraentes ou desagradáveis tendem a estar 

associadas a outros edifícios muito próximos, fachadas monótonas, 

estacionamentos, paredes cegas e muros (NASAR, 1992a; REIS; AMBROSINI; LAY, 

2004; REIS; PEREIRA; BIAVATTI, 2010) (Figura 3.27). No caso dos edifícios altos 

pode ser verificado um problema estético adicional, pois são visualizados telhados 

ou terraços das edificações mais baixas que tendem a ser pouco atraentes, já que 

normalmente são utilizados para colocar caixas d’água, chaminés, antenas, e 

condensadores de equipamentos de ar condicionado (Figura 3.28). Para Ford 

(2000), que classifica os topos das edificações como uma “quinta” fachada, esta 

também deveria receber tratamento estético devido à suas visualizações a partir de 

prédios mais altos. 

  
Figura 3.27 - Vista para outro edifício com 
fachada monótona com pouco céu visível – 24° 
pavimento - Caxias do Sul 
Fonte: Autora (2018) 
 

Figura 3.28 - Vista ampla, porém com 
visualização dos telhados das edificações mais 
baixas – Rio de Janeiro  
Fonte: Autora (2012) 

Ainda, estudos (CIBSE, 1987; REIS; PEREIRA; BIAVATTI, 2010; GREGOLETTO, 

2013) revelam uma queda acentuada nos níveis de satisfação quando o céu é 
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parcialmente obstruído, especialmente quando é eliminado da vista; assim os 

moradores dos andares inferiores, nos edifícios altos, tenderiam a possuir uma vista 

com menor qualidade. 

Em estudo (GREGOLETTO, 2013) com moradores de edifícios em Porto Alegre, foi 

revelado que o andar de moradia pode afetar a avaliação da vista, já que foi 

verificada uma menor satisfação com a vista para o espaço urbano a partir da janela 

principal da sala de estar dos apartamentos situados em andares baixos (até o 5° 

pavimento), onde predominam as vistas negativas, que estão relacionadas às vistas 

reduzidas e com presença de edificações próximas. Uma maior satisfação com a 

qualidade da vista foi observada em andares médios (entre o 6° e 9° pavimentos) e 

altos (a partir do 10° pavimento), com predominância de vistas positivas, 

principalmente quando relacionadas à vistas amplas. No entanto, o mesmo estudo 

verificou que tanto em andares baixos, quanto em andares médios e altos, as vistas 

podem ser bloqueadas.  

Portanto existem informações sobre a importância da qualidade da vista do interior 

para o exterior das edificações,  bem como os aspectos que tendem a caracterizar 

uma vista esteticamente atraente. Contudo são necessários mais estudos que 

possibilitem identificar os tipos de vistas mais recorrentes que estão sendo geradas 

a partir de diferentes andares de edifícios altos, bem como avaliar a qualidade 

dessas vistas em diferentes situações urbanas, especialmente no contexto das 

cidades médias. 

Assim, é objetivo investigar a satisfação com a qualidade das vistas a partir da 

janela principal da sala de estar de apartamentos em diferentes andares de edifícios 

altos em distintos contextos por parte de seus moradores, assim como as 

preferências por vistas a partir da janela de apartamentos situados em diferentes 

pavimentos de edifícios altos em diferentes situações urbanas, por parte dos 

moradores da cidade 

3.3.2 Diferença nas avaliações entre grupos de indivíduos  

3.3.2.1 Andar de moradia 

Alguns autores (por exemplo, GILLIS, 1977; GREENBERG; GREENBERG, 1977) 

apontam que o pavimento em que as pessoas moram afetam diretamente os níveis 
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de satisfação residencial dos moradores de edifícios altos. Conforme estudo anterior 

(GREGOLETTO, 2013) que avaliou a percepção de moradores de edifícios altos na 

cidade de Porto Alegre, o andar de moradia afeta a satisfação com a qualidade das 

vistas a partir da janela dos apartamento, com moradores de andares altos e médios 

mais satisfeitos do que moradores de andares baixos. Em outro estudo em Porto 

Alegre (ANTOCHEVIZ, 2014) também foi revelado que o andar de moradia ou 

trabalho afeta as avaliações de desempenho do edifício.  

Assim, conforme outros estudos (ANTOCHEVIZ, 2014; GREGOLETTO, 2013) e 

para fins deste trabalho, os moradores de edifícios altos são agrupados conforme o 

pavimento no qual residem, sendo indicados como moradores de “andares baixos” 

aqueles que residem até o 5º pavimento, de “andares médios” aqueles que residem 

do 6º ao 9º pavimento e moradores de “andares altos” a pessoas que moram a partir 

do 10º pavimento.  

3.3.2.2 Característica etária das famílias  

Segundo Lang (1987) diferentes padrões de ambiente construído proporcionam 

experiências muito diferentes para pessoas em diferentes estágios ou ciclos de vida. 

Conforme já mencionado, diversos autores (por exemplo, CONWAY; ADAMS, 1977; 

EGOLF; HERRENKOHL, 1977; POLLOWY, 1977; GIFFORD, 2007; ROAF; 

CRICHTON; NICOL, 2009;  ABDELMONEM; GAINES, 2012) estudam os impactos 

que a habitação vertical exerce sobre a qualidade de vida de seus moradores e 

salientam que, conforme o perfil da pessoa ou da família que reside neste tipo de 

habitação, podem se modificar os níveis de satisfação residencial. 

Para alguns usuários, por exemplo, para as pessoas idosas, existem contradições 

no tocante à satisfação com a moradia em edifícios de apartamentos. Algumas 

pesquisas indicam que morar em edifícios altos tenderia a se tornar mais satisfatório 

com o passar da idade. Conway e Adams (1977) em estudo com idosos, 

encontraram uma maior satisfação de moradores de andares acima do pavimento 

térreo, do que aqueles que vivem em residências térreas ou em apartamentos 

térreos. Entre os motivos para essa maior satisfação estão a privacidade e 

possibilidade de vistas amplas - se visíveis enquanto sentados. Ainda, idosos 

tendem a sentir-se mais seguros em andares superiores e longe de ruídos 
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provenientes da rua e de espaços comuns como playground (CONWAY; ADAMS, 

1977). 

Contudo, também é identificado que morar em edifícios é insatisfatório para os 

idosos. Problemas com a acessibilidade e dependência do uso de elevadores e a 

sensação de isolamento, são fatores de insatisfação com a moradia em andares 

altos (CONWAY; ADAMS, 1977). Idosos que moram em apartamentos localizados 

nos pavimentos mais altos também podem sofrer de depressão por se sentirem 

isolados em edifícios ou ter tonturas ao se aproximar de janelas (HIRD, 1967 apud 

CONWAY; ADAMS, 1977). Também é relatado medo no caso de incêndios ou ainda 

de cair de janelas de apartamentos situados em andares altos (NAHEMOW; 

LAWTON; HOWELL, 1977). Ainda, a dificuldade de orientação em edifícios, por 

exemplo em corredores extensos e com portas iguais também é verificada, 

independente do andar de moradia (CONWAY; ADAMS, 1977; NAHEMOW; 

LAWTON; HOWELL, 1977).  

Já em relação à famílias com crianças pequenas,  diversos pesquisadores 

(CONWAY; ADAMS, 1977; GIFFORD, 2007; NUCCI, 2008; POLLOWY, 1977; 

ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009)  consideram que esta forma de acomodação seja 

inadequada. De acordo com Roaf, Crichton e Nicol (2009), quando os edifícios altos 

se tornaram comuns no Reino Unido, foram feitos diversos estudos de avaliação e 

relato dos problemas crônicos em moradores de torres, inclusive muitos problemas 

psicológicos, como o retardo no desenvolvimento motor das crianças que não 

tinham a oportunidade de passar tempo suficiente na rua sem a supervisão de um 

adulto. 

Segundo Gifford (2007), vários estudos sugerem porcentagens elevadas de 

insatisfação entre os pais sobre a adequação de edifícios altos para seus filhos, 

além de problemas comportamentais entre as crianças que vivem em tais edifícios. 

Diversos autores (GIFFORD, 2007; LÖTSCH 1984, apud NUCCI, 2008; POLLOWY, 

1977) apresentam como aspecto negativo da verticalização problemas relacionados 

ao uso do elevador por crianças menores de 6 anos, já que normalmente não é 

permitido que andem sós no equipamento. Ainda, as crianças podem perder a 

orientação do seu apartamento devido à monotonia em edifícios com corredores 

extensos (POLLOWY, 1977). 
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Outra situação relatada por Pollowy (1977), diz respeito à supervisão por parte de 

adultos em relação à atividades externas (por exemplo no playground). As famílias 

que vivem até o terceiro pavimento mostram-se mais satisfeitas com o andar de 

moradia do que aquelas que vivem em andares superiores, já que os pais podem 

(dependendo da localização da unidade habitacional) manter contato visual com os 

filhos. Quanto ao andar de moradia, Gifford (2007) indica que existem evidências de 

que as crianças nos andares inferiores de edifícios altos, onde o ruído do trânsito é 

proeminente, aprendam mais devagar. 

Nucci (2008) também acrescenta que os médicos dizem que crianças que vivem em 

grandes edifícios podem ter desenvolvimento muscular inferior ao desejável, palidez 

e agressividade, já que ao invés de se divertirem ao ar livre com jogos e esportes 

elas ficam sentadas vendo televisão. Ao contrário do que se presencia na cidade de 

São Paulo – e na maioria das cidades brasileiras, Lötsch (1984, apud NUCCI, 2008) 

aconselha a construção de edifícios baixos com jardins internos para o uso dos 

moradores, e não de edifícios altos com jardins com finalidade apenas de 

ornamentação. 

Nesse sentido, adultos solteiros e casais com filhos crescidos ou sem filhos parecem 

ser os grupos que se adequam mais satisfatoriamente a morar em apartamentos, 

principalmente nos pavimentos mais altos (COELHO, 2013). Para Conway e Adams 

(1977), edifícios altos são populares entre adultos solteiros, principalmente se 

estiverem localizados nos centros das cidades. Segundo estudo feito pelo DOE 

(Department of the Environment) com famílias com filhos crescidos que já saíram de 

casa, 39% dos respondentes preferiam morar em apartamentos, enquanto apenas 

14% teriam preferência por morar em casas (DOE, 1972 apud CONWAY; ADAMS, 

1977).  

Portanto, embora sejam identificados problemas relativos à famílias com crianças e 

idosos que vivem em edifícios altos, ou ainda uma maior satisfação por pessoas 

sem filhos,  é relevante aprofundar o conhecimento em relação à percepção de 

diferentes grupos de usuários, especialmente em relação à realidade brasileira. 

Desse modo, para atender os objetivos específicos de investigar as motivações para 

morar em edifício alto, a satisfação com o andar de moradia e a percepção de 

segurança em relação à possibilidade de incêncios em edifícios altos, são 

determinados três distintos grupos de usuários de tais edifícios: famílias com idosos 
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(compostas por adultos e pessoas idosas - com 60 anos ou mais); famílias com 

crianças (compostas por adultos com filhos com até 12 anos); famílias sem idosos 

ou crianças (compostas por adultos sem filhos ou pessoas idosas). 

 

3.4 CONCLUSÕES  

Neste capítulo foram apresentadas, com base na literatura, as principais variáveis 

contextuais e composicionais relacionadas aos efeitos da presença de edifícios altos 

nos usos de espaços abertos públicos, bem como nos usos e na satisfação 

residencial das pessoas que vivem em tais edifícios. Assim sendo, juntamente com 

os objetivos apresentados no Capítulo 2, também são objetivos desta pesquisa:  

(2) Investigar os efeitos da presença de edifícios altos com distintas atividades e 

interfaces térreas na estética e no uso de espaços abertos públicos. Para atingir este 

objetivo serão investigados os seguintes objetivos específicos:  

(2.1) Investigar os níveis de satisfação e preferência estética dos pavimentos térreos 

de edifícios altos, com diferentes tipos de interfaces e distintas taxas de conexão 

visual, através da percepção dos moradores da cidade e de usuários de espaços 

abertos públicos; 

(2.2) Investigar os níveis de satisfação e preferência quanto à percepção de 

segurança nos espaços abertos adjacentes aos térreos de edifícios altos, com 

diferentes tipos de interfaces e distintas taxas de conexão visual e funcional, através 

da percepção dos moradores da cidade e de usuários de espaços abertos públicos.  

(2.3) Investigar os efeitos das atividades e das taxas de conexão visual e funcional 

dos térreos de edifícios altos nos usos de espaços abertos públicos adjacentes; 

(2.4) Investigar o efeitos do sombreamento nos usos de tais espaços, através da 

percepção de usuários de espaços abertos públicos. 

(3) Investigar usos e satisfação residencial em edifícios altos, através da percepção 

de seus usuários, conforme o andar de moradia (andares baixos, médios ou altos) e 

de acordo com o grupo familiar ao qual pertencem (famílias com idosos; famílias 

com crianças ou famílias sem idosos ou crianças). Para atingir este objetivo serão 

investigados os seguintes objetivos específicos: 
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(3.1) Investigar as motivações para morar em edifício alto, considerando o contexto 

urbano no qual o edifício está inserido, o andar de moradia dos usuários, e o grupo 

familiar ao qual pertencem; 

(3.2) Investigar a satisfação com andar de moradia, considerando o contexto urbano 

no qual o edifício está inserido, o andar de moradia dos usuários, e o grupo familiar 

ao qual pertencem; 

(3.3) Investigar a percepção de segurança em relação à possibilidade de incêndios, 

considerando o andar de moradia dos usuários, e o grupo familiar ao qual 

pertencem; 

(3.4) Investigar a satisfação com a privacidade visual, considerando o contexto 

urbano no qual o edifício está inserido, o andar de moradia dos usuários e o grupo 

familiar ao qual pertencem; 

(3.5) Investigar a satisfação com a privacidade acústica, considerando o contexto 

urbano no qual o edifício está inserido, o andar de moradia dos usuários e o grupo 

familiar ao qual pertencem; 

(3.6) Investigar a satisfação com a ventilação natural, considerando o andar de 

moradia dos usuários; 

(3.7) Investigar os usos de áreas abertas condominiais e públicas próximas ao 

edifício, considerando o andar de moradia dos usuários e o grupo familiar ao qual 

pertencem; 

(3.8) Investigar a satisfação com a qualidade das vistas a partir da janela principal da 

sala de estar de apartamentos em diferentes andares de edifícios altos em distintos 

contextos por parte de seus moradores; 

(3.9) Investigar a preferência por vistas a partir da janela da sala de apartamentos 

situados em diferentes pavimentos de edifícios altos em contextos urbanos diversos, 

considerando a percepção de moradores de edifícios altos e de moradores de uma 

cidade média. 

No próximo capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos adotados 

para atingir os objetivos propostos por esta pesquisa.  
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4 METODOLOGIA 

4.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é apresentada a metodologia adotada para a operacionalização dos 

objetivos definidos nos capítulos 2 e 3. Inicialmente, é mostrado um quadro síntese 

dos objetivos principais e específicos, com os procedimentos metodológicos 

utilizados para atingir tais objetivos. A seguir são apresentados o objeto de estudo e 

os critérios utilizados para a sua escolha. Na sequência, detalhados os métodos de 

coletas de dados – levantamentos de arquivo e levantamento de campo - e os 

métodos de análise dos dados.  

 

4.2 OBJETIVOS E MÉTODOS 

O quadro síntese a seguir (Quadro 4.1) apresenta, de forma sintética, os objetivos 

deste trabalho, os critérios de investigação e os métodos de coleta que foram 

adotados na pesquisa, bem como as amostras  

Quadro 4.1 - Síntese dos objetivos e metodologia 
(continua) 

Objetivo Critérios de 
investigação Métodos de coleta de dados Amostra / Grupos de 

respondentes 
1: Investigar os efeitos da presença de edifícios altos no espaço urbano e na estética em cidade média 

1.1 Investigar a percepção da 
verticalização e a satisfação com a 
presença de edifícios altos no espaço 
urbano em Caxias do Sul  

 
 

Questionário - Via Internet ou 
Impresso aplicado 
pessoalmente 

Questionário 1 (230) 
Grupos de respondentes: 
- Arquitetos/estudantes de 
arquitetura 
- Não arquitetos 
 
Questionário 2 (55) 
Grupos de respondentes: 
- Moradores de andares baixos; 
- Moradores de andares baixos; 
- Moradores de andares baixos; 

Entrevistas aplicadas 
pessoalmente 

Arquitetos; gestores públicos; 
construtores atuantes em Caxias 
do Sul (14) 

1.2 Investigar a preferência para morar 
em edifícios altos de diferentes alturas 
em distintos tipos de implantação com a 
mesma densidade; 

Simulações com edifícios 
de 10, 14, 18 e 15 
pavimentos   

Questionário - Via Internet ou 
Impresso aplicado 
pessoalmente 

Moradores de Caxias do Sul (202) 
Grupos de respondentes: 
- Arquitetos/estudantes de 
arquitetura 
- Não arquitetos 

1.3  Investigar os efeitos estéticos de 
edifícios altos no skyline  

- Edifícios altos isolados e 
vegetação; 
- Edifícios de diferentes 
alturas e vegetação 

Questionário - Via Internet ou 
Impresso aplicado 
pessoalmente 

Moradores de Caxias do Sul (180) 
Grupos de respondentes: 
- Arquitetos/estudantes de 
arquitetura 
- Não arquitetos 

1.4 Investigar os efeitos estéticos de 
edifícios altos observados a partir de 
diferentes distâncias ao nível da rua; 

Edifícios com 10, 18 e 26 
pavimentos em ruas com 
20 e 22m de largura 

Questionário - Via Internet ou 
Impresso aplicado 
pessoalmente 

Moradores de Caxias do Sul (152) 
Grupos de respondentes: 
- Arquitetos/estudantes de 
arquitetura 
- Não arquitetos 
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Quadro 4.1 - Síntese dos objetivos e metodologia 
 (conclusão) 

2. Investigar os efeitos da presença de edifícios altos com distintas atividades e interfaces térreas na estética e no uso de espaços 
abertos públicos 

2.1 Investigar a percepção estética dos 
térreos de edifícios altos, com distintos 
tipos de interfaces; Interface tipos 1, 2, 3 e 4 

– com diferentes taxas de 
permeabilidade visual e 
funcional; 

- Questionário - Via Internet 
ou Impresso aplicado 
pessoalmente; 
- Entrevistas [1] 

Moradores de Caxias do Sul (164) 
[1] Usuários do espaço aberto 
público nas quadras avaliadas  
(29) 

2.2 Investigar a percepção de 
segurança quanto à ocorrência de 
crimes nos espaços abertos públicos 
adjacentes a edifícios altos, com 
distintos tipos de interfaces térreas; 

2.3 Investigar os efeitos das atividades 
e das taxas de conexão visual e física 
dos térreos de edifícios altos nos usos 
de espaços abertos públicos; 

Interface tipos 1, 2, 3 e 4 
– com diferentes taxas de 
permeabilidade visual e 
funcional; 

- Observações de 
comportamento;  
- Entrevistas [1]  
- Aplicação in loco nas 14 
quadras selecionadas 

[1] Usuários do espaço aberto 
público nas quadras avaliadas  
(29) 

2.4 Investigar os efeitos do 
sombreamento de edifícios altos nos 
usos de espaços abertos públicos; 

Edifícios altos localizados 
nas 14 quadras 
selecionadas 

- Observações de 
comportamento;  
- Entrevistas [1]  
- Aplicação in loco nas 14 
quadras selecionadas 

[1] Usuários do espaço aberto 
público nas quadras avaliadas  
(29) 

3: Investigar usos e satisfação residencial em edifícios altos 
3.1 Investigar as motivações para 
morar em edifício alto; 

Edifícios situados em 
entornos com edificações 
mais baixas ou com 
presenças de edificações 
mais altas 
 
Apartamentos situados 
em andares baixos, 
médios e altos 

Questionário - Via Internet ou 
Impresso (distribuído e 
recolhido posteriormente) 

Moradores de edifícios altos 
selecionados para a pesquisa em 
Caxias do Sul(55)  
 
Grupos de respondentes: -famílias 
com idosos; 
- famílias com crianças; 
- famílias sem idosos ou crianças 

3.2 Investigar a satisfação com andar 
de moradia; 
3.3 Investigar a percepção de 
segurança em relação à possibilidade 
de incêndios; 
3.4 Investigar a satisfação com a 
privacidade visual em relação ao 
exterior do edifício; 
3.5 Investigar a satisfação com a 
privacidade acústica em relação ao 
exterior do edifício; 
3.6 Investigar a satisfação com a 
ventilação natural no interior do 
apartamento; 
3.7 Investigar os usos de áreas abertas 
condominiais e públicas próximas ao 
edifício; 

3.8 Investigar a satisfação com a 
qualidade das vistas a partir da janela 
da sala de apartamentos  

Vista da janela principal 
da sala de estar do 
apartamento do 
respondente 

Questionário - Via Internet ou 
Impresso (distribuído e 
recolhido posteriormente) 

Questionário 1 - Moradores de 
edifícios em diferentes bairros de 
Caxias do Sul (66) 

Questionário - Via Internet ou 
Impresso aplicado 
pessoalmente 

Questionário 2 - Moradores de 
edifícios altos selecionados para a 
pesquisa em Caxias do Sul (55) 

3.9 Investigar a preferência por vistas a 
partir da janela da sala de 
apartamentos situados em edifícios 
altos em diferentes pavimentos e 
contextos urbanos. 

- Vistas para área com 
vegetação sem bloqueio; 
- Vistas para a cidade, 
com bloqueio parcial de 
edificações em pequena 
ou média distância 
 

Questionário - Via Internet ou 
Impresso (distribuído e 
recolhido posteriormente) 

Questionário 1 - Moradores de 
Caxias do Sul (151)  

Questionário - Via Internet ou 
Impresso aplicado 
pessoalmente 

Questionário 2 - Moradores de 
edifícios altos selecionados para a 
pesquisa em Caxias do Sul (55)  

Fonte: elaborado pela autora 
 

4.3 DEFINIÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

No Rio Grande do Sul, as cidades médias desempenham papéis intermediários 

entre a capital Porto Alegre e as cidades de pequeno porte, funcionando como 

centros de referência para os núcleos mais ou menos imediatos e, ao mesmo tempo 

fazendo ligação diretamente com centros globais  (GREGOLETTO, 2017). Conforme 

estudos realizados (CASTELLO BRANCO, 2006, 2007; GREGOLETTO, 2017; 

SOARES; UEDA, 2007), destacam-se como as principais cidades médias: Caxias do 

Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria. Ainda são classificadas como médias as 
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cidades de Novo Hamburgo, Rio Grande, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Bagé e 

Bento Gonçalves.  

Caxias do Sul polariza a região nordeste, sendo a cidade-sede da Região 

Metropolitana da Serra Gaúcha. Pelotas (juntamente com Rio Grande) polariza a 

região sul do estado, Santa Maria as regiões centro e oeste, e Passo Fundo a região 

norte do Rio Grande do Sul. Essas cidades exercem o papel de centros regionais, 

concentrando serviços especializados, comércio, equipamentos de saúde e ensino 

universitário, além de constituírem importantes nós da rede urbana. 

Em estudo Castello Branco (2007) procurou estabelecer um quadro de cidades 

médias brasileiras, no qual foram classificadas cidades conforme características 

relevantes tais como tamanho populacional e econômico, qualidade de vida e 

centralidade administrativa, estabelecendo pontuações para cada item avaliado. Na 

classificação dos resultados, os centros urbanos classificados como cidades médias 

foram divididos em três níveis conforme a pontuação para facilitar a análise. No Rio 

Grande do Sul, Caxias do Sul aparece como única representante do estado no 

primeiro nível, composto por 11 centros selecionados com maior pontuação em todo 

o Brasil.  

Na maioria das cidades médias do RS as alturas máximas a construir excedem 

àquela permitida em Porto Alegre (18 pavimentos). Por exemplo, em Caxias do Sul, 

onde está localizado o edifício mais alto do RS (Parque do Sol – 36 pavimentos), 

não há limite máximo de altura a construir, sendo esta calculada em função da 

largura das vias e afastamentos frontais (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS 

DO SUL, 2007). Em relação ao número de domicílios do tipo apartamento, depois da 

capital Porto Alegre, onde se verifica expressivo (46,67%), aparecem os municípios 

de Santa Maria (26,71%), Pelotas (21,95%), Passo Fundo (20,74%) e Caxias do Sul 

(20,46%), como aqueles que apresentam tal percentual acima de 20% (Tabela 4.1). 

Embora tais dados não indiquem as alturas das edificações nas quais os 

apartamento estão localizados, podem apontar em quais cidades poderia ser 

realizada uma investigação sobre verticalização urbana ou habitação vertical. 
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Tabela 4.1 - Domicílios do tipo apartamento em cidades do RS com mais de 100.000 habitantes 

Município População 
Número total de 

domicílios 

Número de 
domicílios tipo 
apartamentos 

Domicílios tipo 
apartamento 

(%) 

População 
que mora em 
apartamento 

(%) 
Porto Alegre 1.409.351 508.456 237.297 46,67% 16,84% 

Caxias do Sul 435.564 146.830 30.042 20,46% 6,90% 
Pelotas 328.275 113.951 25.007 21,95% 7,62% 
Canoas 323.827 103.914 12.940 12,45% 4,00% 

Santa Maria 261.031 87.450 23.359 26,71% 8,95% 
Gravataí 255.660 82.378 3.669 4,45% 1,44% 
Viamão 239.384 75.516 697 0,92% 0,29% 

Novo Hamburgo 238.940 80.409 14.653 18,22% 6,13% 
São Leopoldo 214.084 71.208 11.711 16,45% 5,47% 
Rio Grande 197.228 66.606 7.917 11,89% 4,01% 

Alvorada 195.673 60.211 3.228 5,36% 1,65% 
Passo Fundo 184.826 61.744 12.807 20,74% 6,93% 

Sapucaia do Sul 130.957 42.735 4.399 10,29% 3,36% 
Uruguaiana 125.453 37.422 4.598 12,29% 3,67% 

Santa Cruz do Sul 118.374 40.540 5.656 13,95% 4,78% 
Cachoeirinha 118.278 38.874 4.294 11,05% 3,63% 

Bagé 116.794 38.504 3.228 8,38% 2,76% 
Bento Gonçalves 107.278 36.513 6.998 19,17% 6,52% 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados do IBGE Cidades 2010 
 
Alguns estudos abordam a verticalização urbana e a presença de edifícios altos em 

cidades médias do Rio Grande do Sul, como o de Bolfe (2003) que, ao analisar as 

transformações do espaço urbano de Santa Maria e sua região, também discute 

aspectos da verticalização. Já Oliveira (2012) apresenta os resultados de estudo que 

analisa o desenvolvimento do processo de verticalização na cidade de Santa Cruz 

do Sul, identificando os seus principais agentes, suas estratégias de ação e o 

contexto do desenvolvimento urbano. Para a cidade de Caxias do Sul, Costa e 

Arenhardt (2008) analisam os apartamentos em edifícios construídos na cidade nas 

décadas de 1940 a 1970, relacionando as significativas mudanças de 

comportamento dos usuários em relação ao modo de viver em casas isoladas em 

comparação a morar em apartamento e o status de poder e modernidade que a 

verticalização representou no período estudado. Caon (2010) estuda a preservação 

do patrimônio edificado em Caxias do Sul, durante 1974 e 1994 e relaciona com a 

verticalização da cidade. Baldissera (2011), em discussão sobre as formas de 

apropriação nos espaços públicos da cidades, menciona que a verticalização do 

entorno dos espaços analisados pode ter interferido nas condições de apropriação 

dos mesmos.  
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Desse modo, e com a finalidade de atender os objetivos do trabalho, adota-se como 

estudo de caso o município de Caxias do Sul-RS por estar enquadrado na definição 

de cidade média com destaque nacional dentro dessa categoria (CASTELLO 

BRANCO, 2007) e, também, por apresentar uma grande quantidade de edifícios 

altos (acima de 10 pavimentos) no espaço urbano. Além disso, a facilidade para 

obtenção dos dados e para a aplicação da metodologia proposta para o trabalho 

contribuiu para a escolha da cidade como objeto de estudo. 

4.3.1 Perfil do município de Caxias do Sul  

O município de Caxias do Sul (Figura 4.1) está localizado na Região Metropolitana 

da Serra Gaúcha e tem área total de 1.652,704 km2. Com população estimada para 

2019 de 510.906 habitantes e densidade demográfica de 264,89 habitantes/km² 

(IBGE CIDADES, 2019), é a segunda cidade mais populosa do Rio Grande do Sul. 

 

  
Figura 4.1 - Caxias do Sul no 
contexto do estado do Rio 
Grande do Sul 
Fonte: Wikipedia (2019) 

Figura 4.2 - Área central de Caxias do Sul 
Fonte: www.caxias.gov.br (2015)  

 
O município apresenta elevada urbanização, acima da média estadual e nacional 

(Figura 4.2 e Tabela 4.2), com a maioria de sua população (96,2%) vivendo na zona 

urbana (BUCHEBUAN, 2017). Sua economia é baseada no comércio e serviços 

(55,4%), seguido pela indústria (30,58%) e agropecuária (1,42%), constituindo a 

segunda maior economia do estado com um PIB de R$ 21,089 bilhões (IBGE, 2016).  

A dinâmica da cidade assemelha-se com a de outras cidades médias do Sudeste e 

Sul do país com industrialização marcante, como Joinville, Londrina, Ribeirão Preto 

e Uberlândia (HEBERLE, 2010). 
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Tabela 4.2 - Taxas de urbanização 

Fonte: Buchebuan (2017) 
 
Caxias do Sul, desde sua colonização ocorrida a partir do ano de 1875, teve um 

desenvolvimento muito próspero em relação aos seus aspectos econômicos e 

sociais, com expressivo crescimento demográfico e urbanização acelerada 

especialmente devido à industrialização  (KIELING; LINK, 2011). Esse crescimento 

produziu alterações morfológicas na centralidade urbana e consequentes problemas 

urbanos, como reflexo do aumento populacional, já que de pequena e ordenada 

localidade, de uma zona de pequenos proprietários com população de 24.997 

habitantes em 1900, se transforma em cidade, centro de uma região industrial com 

população 144.871 habitantes em 1970 (NUNES; FISCHER; ROSSI, 2011).  

Como consequência, surgem as primeiras edificações em altura a partir da década 

de 1940 configurando, em sua maioria, edifícios de dois a quatro andares, já que a 

legislação determinava que fossem de alvenaria, por estética, embelezamento e 

segurança. Porém foi na década de 1950 que ocorreu uma crescente verticalização 

do seu centro urbano, o que acabou provocando um forte adensamento construtivo 

(MACHADO, 2001). Segundo Costa e Arenhardt (2008), na década de 1950 “morar 

nas alturas” já conferia algum status aos proprietários, que se espelhavam nos 

apartamentos dos grandes centros para compor um modo de morar que traduzia a 

sua prosperidade e modernidade. A partir dos anos 60 implementam-se as 

verticalizações, identificados com o conceito de “edifícios modernos”, em 

substituição aos existentes (DE CONTO, 2012). 

Desse modo, a paisagem urbana da cidade passou por inúmeras transformações – 

de uma pequena vila com casas de madeira para a verticalização (MACHADO, 

2001). Destacam-se como marco desse processo os edifícios Galeria Auto João 

Muratore (Figura 4.3 e Figura 4.4), com 16 pavimentos, considerado o primeiro 

edifício alto da cidade e o edifício Parque do Sol, com 36 pavimentos, o mais alto do 

Rio Grande do Sul (Figura 4.5 e Figura 4.6).  

 1940 2000 2010 
Brasil 31,3% 81,2% 85,1% 
Rio Grande do Sul 31,2% 81,6% 85,1% 
Caxias do Sul 50,9% 92,7% 96,2% 
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Figura 4.3 - Edifício 
Galeria Auto João 
Muratore – Cartão 
Postal - 1962 
Fonte: AHMJSA 

Figura 4.4 - Edifício 
Galeria Auto João 
Muratore  
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.5 - Edifício 
Parque do Sol – 
Projeto - 1972 
Fonte: Caxias do Sul 
Fotos Antigas (2017) 

Figura 4.6 - Edifício 
Parque do Sol  
Fonte: Autora (2018) 

 

4.3.2 Legislações urbanísticas relacionadas às alturas das edificações 

As transformações morfológicas ocorridas na cidade ao longo dos anos são 

suportadas pelas legislações urbanística que, especificamente em relação à altura 

dos edifícios, foi ora incentivadora da verticalização, ora restritiva à construção de 

edifícios altos. 

Até a implementação do segundo Plano Diretor de Caxias do Sul (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, 1979), os índices construtivos vinham sendo 

legislados através dos Códigos de Posturas (até 1945), e de decretos e leis 

complementares (de 1946 a 1972). Tais legislações estabeleciam parâmetros 

mínimos de altura em ruas da área central, porém sem limite de altura. De acordo 

com Machado (2001), se verifica nesse período uma preocupação do legislador em 

incentivar verticalização da área central, com da definição de limites mínimos e 

critérios, incorporando dessa forma à paisagem urbana construções novas de 

prédios de vários andares, sinalizando a chegada da modernidade, através de um 

novo perfil de cidade. Mesmo no primeiro Plano Diretor  (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAXIAS DO SUL, 1972) não se fixaram alturas máximas a construir. Desse 

modo, foram construídos na década de 1970 os edifícios mais altos da cidade. 

As primeiras restrições de alturas foram impostas pelo Plano Diretor de 1979 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, 1979) e restringiam a altura das 

edificações em uma vez e meia (1,5) a largura da via até um limite máximo de oito 

pavimentos. Esse limite foi alterado para 12 pavimentos (PREFEITURA MUNICIPAL 
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DE CAXIAS DO SUL, 1984) e posteriormente para 10 pavimentos (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, 1990), permanecendo essa restrição até a 

aprovação do terceiro Plano Diretor, em 2007 (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAXIAS DO SUL, 2007). 

Esta legislação (em vigor até o momento da finalização deste trabalho) retirou a 

restrição de altura em número de andares, com a altura máxima a construir ainda 

vinculada à uma vez e meia (1,5) a largura da via, porém somada ao afastamento 

frontal, ou seja, quanto mais afastada da via, mais alta pode ser a edificação. Ainda, 

no caso de utilização de solo criado (compra de índices construtivos) a altura pode 

aumentar. Somente em algumas áreas estritamente residenciais fixou-se a altura 

máxima de 10 metros.  Assim, os edifícios altos voltaram a aparecer em Caxias do 

Sul, que apresenta um maior adensamento e verticalização na área central da 

cidade. 

No Plano Diretor atual (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, 2007) o 

potencial construtivo dos terrenos é bastante elevado. O índice de aproveitamento 

(I.A.) - fator que multiplicado pela área do terreno é igual a área máxima computada 

permitida – na área central é 2.4, valor este que ainda pode ser ampliado através de 

compra de índice construtivo (solo criado). Assim, esses condicionantes podem 

gerar edificações com volumes e alturas bem superiores àquelas permitidas em 

Porto Alegre – 52 metros ou 18 pavimentos.  

Em 2017 iniciou-se a revisão do Plano Diretor (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAXIAS DO SUL, 2017), conforme  indicado no Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), 

que no § 3° do seu artigo 30, determina que, pelo menos, a cada dez anos, os 

planos diretores devem ser revistos. Na prévia da nova lei (ainda não aprovada pela 

Câmara de Vereadores até o momento da finalização deste trabalho), em relação à 

altura dos edifícios se mantêm os parâmetros nas áreas predominantemente 

residenciais, assim como o cálculo da altura da edificação, atrelado à largura da via 

e ao afastamento frontal. Contudo está sendo proposto um limite em metros para a 

altura das edificações, conforme o zoneamento e suas densidades urbanas (baixa, 

alta e média). Assim, em algumas zonas as alturas máximas passariam a 75 metros 

(ou 25 pavimentos – ZR3), 54 metros (ou 18 pavimentos – ZR5), 36 metros (ou 12 

pavimentos – ZR4), 18 metros (ou 6 pavimentos – ZUM1) e 10 metros (3 pavimentos 

– ZUM 2). Parte do bairro Centro permanece sem limite em metros ou número de 
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andares. Essas limitações de alturas em certas zonas, bem como a redução de 

índices construtivos, vêm sido contestadas pelo setor da construção civil, já que 

afetam justamente os bairros com os valores do solo mais elevados, especialmente 

os bairros Exposição e Panazzolo, que figuram como o primeiro e terceiro bairros 

“mais caros” de Caxias do Sul (DEMOLINER, 2016). 

 

4.4 COLETA DE DADOS 

Para atingir os objetivos propostos, os métodos de coleta de dados utilizados neste 

estudo fazem parte da área de estudos Ambiente e Comportamento, que tem como 

objetivo principal investigar as relações entre as características físico-espaciais do 

ambiente construído e o comportamento de seus usuários. A relevância destes 

métodos consiste no fato de disponibilizar informação baseada na evidência 

produzida pelos usuários do espaço, sendo a utilização de múltiplos métodos de 

coleta de dados indicada para dar maior credibilidade, confiabilidade e qualidade às 

pesquisas (LAY; REIS, 2005; REIS; LAY, 1995). 

Em razão da natureza do estudo, que envolve o contato com pessoas para a coleta 

de dados, a pesquisa foi encaminhada previamente para análise e parecer do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CEP – 

UFRGS) e devidamente cadastrado na Plataforma Brasil (Anexo A), atendendo as 

diretrizes e normas para pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012).  

Os métodos e técnicas selecionados para este estudo - levantamento de arquivo, 

levantamentos físicos, observações de comportamento, questionários e entrevistas -

em função da natureza das informações necessárias e das particularidades relativas 

aos estudos das avaliações estéticas e de uso do espaço urbano e dos edifícios 

altos, foram realizados em etapas consecutivas, conforme descrito a seguir. 

4.4.1 Etapa 1 – Levantamentos 

Esta etapa consistiu no levantamento das informações que serviram de critérios para 

selecionar as áreas de estudo e definir as edificações, cenas e vistas a serem 

incluídas nos questionários. 
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4.4.1.1 Levantamento de arquivo 

Foi realizado, primeiramente, o levantamento de arquivo, que correspondeu à 

revisão da literatura pertinente ao tema e à busca de materiais e coleta de 

informações relativas ao processo de verticalização de Caxias do Sul, como 

legislações relativas aos dispositivos de controle das alturas das edificações - 

antigas e atuais, mapas e imagens de satélite - objetivando um melhor entendimento 

de como tem ocorrido a verticalização na cidade ao longo do tempo e onde se 

localizam os edifícios altos. As informações obtidas através desse tipo de 

levantamento foram relevantes para determinar o ponto de partida da avaliação do 

ambiente urbano e do próprio levantamento de campo. 

A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, através da Divisão de Geoprocessamento 

(DIGEO-SEPLAN) disponibilizou o mapa axial do município que foi utilizado como 

base para o mapa de segmentos e análises da distribuição espacial dos edifícios na 

malha urbana. Também foram fornecidos dados parciais de levantamento 

aerofotogramétrico e perfilamento a laser incluindo: limites da área urbana, sistema 

viário, lotes, edificações 2D e edificações 3D (com área de projeção das edificações 

e altura total das mesmas), fornecidos no formato shapefile. A partir destes dados, 

juntamente com as informações obtidas através de outros órgãos governamentais, 

tais como o Censo de 2010 (IBGE), foi realizada a espacialização dos edifícios altos 

na cidade, através do Sistema de Informações Geográficas (SIG).  

A partir das informações provenientes do levantamento de arquivo, foram 

identificadas exatamente as áreas onde se concentram edifícios altos (acima de 10 

pavimentos) e, ainda, onde se situam os edifícios mais altos (acima de 18 

pavimentos) na cidade de Caxias do Sul, e assim selecionar as áreas de estudo 

(Figura 4.7). 
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Figura 4.7 – Localização dos edifícios com 10 ou mais pavimentos na malha urbana da área central 
de Caxias do Sul  
Fonte: elaborado pela autora  
 

4.4.1.2 Análise da verticalização e do adensamento da área central de Caxias do 

Sul  

A área urbana de Caxias do Sul é dividida em 15 Regiões Administrativas - RA 

(SEPLAN - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, 2015). A área central da cidade – 

RA 01-Centro -  por ser a mais consolidada e onde se localizam os edifícios mais 

altos da cidade é definida como objeto de estudo desta pesquisa. 

Com área de 17,83km2, a RA01- Centro está contida dentro pelo segundo anel 

viário, que delimitado pelas vias denominadas Perimetral Norte e Perimetral Sul e 

pela BR-116 e compreende os bairros Centro, Cinquentenário (parte), Cristo 

Redentor, Exposição, Floresta, Jardelino Ramos, Jardim América, Kaiser (parte), 

Madureira, Medianeira, Marechal Floriano (parte), N. Sra. de Lourdes (parte), 

Panazzolo, Pio X, Rio Branco, Sagrada Família, Santa Catarina (parte), São José 

(parte), São Pelegrino, São Leopoldo (parte) e Universitário (Figura 4.8).  
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Figura 4.8 - Região administrativa RA01-Centro no contexto da área urbana de Caxias do Sul 
Fonte: elaborado pela autora  
 
Ao analisar o adensamento urbano da área central de Caxias do Sul, a partir da 

relação entre a área total de lotes e a área total construída das edificações de cada 

bairro – pode-se identificar os bairros Centro (I.A.= 4,24) e São Pelegrino (I.A.=3,48) 

como aqueles com maior densidade de edificações (Tabela 4.3). Salienta-se que os 

índices de aproveitamento calculados são superiores àqueles permitidos pela atual 

legislação (I.A.=2,4), pois englobam edificações construídas ao longo dos anos em 

que não havia limitação de área a construir. Os bairros Exposição (I.A.=3,07) e Pio X 

(I.A.=2,14) também se destacam pela grande densidade construída. Quanto aos 

demais bairros que fazem parte da região administrativa RA01-Centro, verifica-se 

uma densificação bem mais discreta, com índices de aproveitamento variando entre 

1,95 e 0,87 e a média da área estudada é I.A.=1,81 (Tabela 4.3). 

Os bairros Centro e São Pelegrino representam as áreas de ocupação contínua 

mais antigas e consolidadas da cidade, constituindo as principais zonas de comércio 

do município. A densificação nesses bairros tem origem em legislações urbanísticas 

anteriores que permitiam maiores índices de aproveitamento. Já no bairro 

Exposição, uma maior densificação e verticalização das edificações é mais recente, 

obtida através da substituição de antigos imóveis residenciais por edificações em 

altura. 
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Tabela 4.3 - Adensamento urbano na área central de Caxias do Sul 

Bairro Área bairro  
(m2) 

Área construída 
(m2) 

Área lotes 
(m2) I.A. 

Centro 1.527.551 4.075.049 960.694 4,24  

Cinquentenário (1) 1.015.352 715.983 672.742 1,06  

Cristo Redentor 981.514 1.099.840 778.457  1,41  

Exposição 919.952 1.822.549 593.763 3,07  

Floresta 313.163 299.575 219.502 1,36  

Jardelino Ramos 425.448 286.192 329.535 0,87  

Jardim América 876.124 803.141 720.066  1,12  

Kayser (1) 418.010 307.509 302.402 1,02  

Madureira 633.835 854.834 548.486  1,56  

Marechal Floriano (1) 1.172.077 846.999 1.013.298 0,84  

Medianeira 318.582 394.729 221.688  1,78  

N.S. Lourdes (1) 946.598 1.373.290 702.639 1,95  

Panazzolo 1.177.776 1.309.454 888.056 1,47  

Pio X 1.128.010 1.791.147 835.499  2,14  

Rio Branco 1.587.739 1.939.410 1.176.577 1,65  

Sagrada Família 1.010.173 1.089.043 834.232  1,31  

Santa Catarina (1) 656.788 722.225 477.254 1,51  

São José (1) 258.445 247.442 178.513 1,39  

São Leopoldo (1) 872.723 1.017.332 647.465 1,57  

São Pelegrino 757.618 2.041.046 586.177  3,48  

Universitário 613.380 600.464 406.257  1,48  

Totais 17.610.858 23.637.253 13.073.081 1,81  
Fonte: elaborado pela autora através do cruzamento de dados cedidos pela Prefeitura Municipal de Caxias do 
Sul e do Censo de 2010 (IBGE) 
Notas: I.A. – Índice de Aproveitamento – relação entre a área total construída e a área total dos lotes do bairro. 
(1) Área parcial do bairro está inserida na RA01 – Centro   
 
Na análise da verticalização da área central de Caxias do Sul, a partir da quantidade 

de edifícios altos – aqueles com mais de 10 pavimentos conforme parâmetro 

identificado em estudos anteriores (GREGOLETTO, 2013; GREGOLETTO; REIS, 

2012), foi adotada a classificação das edificações em 4 grupos, de acordo com a sua 

altura: (1) edifícios com altura entre 10 e 12 pavimentos, (2) edifícios com altura 

entre 13 e 15 pavimentos, (3) edifícios com altura entre 16 e 18 pavimentos e (4) 

edifícios com altura acima de 18 pavimentos. Tal classificação corresponde àquela 

adotada em estudo anterior (GREGOLETTO, 2013). 
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Tabela 4.4 - Edifícios altos na área central de Caxias do Sul 

 

Total de 
edifica-
ções 

Edifícios 
com 10 
ou mais 
pav. 

 Taxa de 
edifícios 
altos 
(%) 

Alturas 
entre 10 e 
12 pav. 

Alturas  
entre 13 e 
15 pav. 

Alturas  
entre 16 e 
18 pav. 

Alturas 
 acima de 
19 pav. 

Centro 5176 205 3,96 161 21 13 10 

Cinquentenário 2548 3 0,12 2 1 0 0 

Cristo Redentor 3415 13 0,38 7 1 0 5 

Exposição 2315 77 3,33 44 17 8 8 

Floresta 1038 0 0,00 0 0 0 0 

Jardelino Ramos 1602 0 0,00 0 0 0 0 

Jardim América 2943 19 0,65 13 6 0 0 

Kayser 1040 0 0,00 0 0 0 0 

Madureira 1728 43 2,49 35 3 4 1 

Mal. Floriano 2905 4 0,14 4 0 0 0 

Medianeira 1178 4 0,34 4 0 0 0 

N.S. Lourdes 2432 41 1,69 28 7 4 2 

Panazzolo 3434 34 0,99 25 3 5 1 

Pio X 4071 28 0,69 20 4 2 2 

Rio Branco 6656 22 0,33 15 4 0 3 

Sagrada Família 3108 3 0,10 2 1 0 0 

Santa Catarina 1663 7 0,42 5 2 0 0 

São José 687 0 0,00 0 0 0 0 

São Leopoldo 2913 22 0,76 15 7 0 0 

São Pelegrino 2255 92 4,08 72 13 5 2 

Universitário 1839 11 0,60 3 1 0 7 

Totais 54946 628 1,14 455 91 41 41 
Fonte: elaborado pela autora  
Nota: Os bairros Floresta, Jardelino Ramos, Kayser e São José não apresentaram edificações com alturas a 
partir de 10 pavimentos e foram excluídos da tabela. 
 
Da relação entre o total de edifícios altos e o total de imóveis de cada bairro, resulta 

uma “taxa de edifícios altos” de cada bairro (Tabela 4.4). O bairro que apresenta o 

maior número de edifícios com 10 ou mais pavimentos em relação à quantidade total 

de edificações é o São Pelegrino (4,08%), com 72 edifícios de alturas entre 10 e 12 

pavimentos, 13 edifícios com altura entre 13 e 15 pavimentos, 5 edifícios com altura 

entre 16 e 18 pavimentos e 2 edifícios acima de 18 pavimentos. Em segundo lugar 

está o bairro Centro (3,96%) com 161 edifícios de alturas entre 10 e 12 pavimentos, 

21 edifícios com altura entre 13 e 15 pavimentos, 13 edifícios com altura entre 16 e 

18 pavimentos e 10 edifícios acima de 18 pavimentos. Ainda é possível destacar o 

bairro Exposição (3,33%) com 44 edifícios de alturas entre 10 e 12 pavimentos, 17 



 135 

edifícios com altura entre 13 e 15 pavimentos, 8 edifícios com altura entre 16 e 18 

pavimentos e 8 edifícios acima de 18 pavimentos. Com exceção dos bairros 

Madureira (2,49%) e N. Sra. De Lourdes (1,69%), os demais bairros que compõem a 

RA01-Centro apresentam valores percentuais abaixo de 1%. Além disso, os bairros 

Floresta, Jardelino Ramos, Kayser e São José não apresentaram edificações com 

10 ou mais pavimentos, ficando assim com a “taxa de edifícios altos” igual a zero e, 

portanto, excluídos da análise. 

Ainda pode ser observado no mapa parcial das alturas das edificações na área 

central de Caxias do Sul (Figura 4.9), que embora exista uma quantidade 

significativa de edifícios com 10 ou mais pavimentos, visualmente podemos verificar 

que a maioria das edificações tem alturas abaixo do limite de altura estabelecido no 

estudo, fato que é confirmado pela “taxa de edifícios altos” da área central de Caxias 

do Sul, que é de 1,14%.  

 
Figura 4.9 - Alturas das edificações na área central de Caxias do Sul (mapa parcial) 
Fonte: elaborado pela autora no software QGis  
 
No entanto, quando a mesma área é visualizada em três dimensões, através da 

inserção de dados de altimetria no software ArcScene 10, é possível averiguar que 
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tais edificações impactam no ambiente urbano e na paisagem da cidade (Figura 

4.10).  

 
Figura 4.10 - Área central de Caxias do Sul (parcial) com destaque para edifícios com 10 ou mais 
pavimentos 
Fonte: elaborado pela autora no software ArcScene 
 
Para analisar a relação da inserção dos edifícios altos, de diferentes alturas, na 

malha urbana da área central de Caxias do Sul e os padrões de integração espacial 

da malha urbana serão utilizadas as medidas baseadas nos estudos de Hillier e 

Hanson (HILLIER; HANSON, 1984): (i) Integração Global (Rn)  -   média de 

integração de cada linha axial do sistema em relação à linha mais integrada do 

conjunto, indicando, o nível de acessibilidade de um local e (ii) integração local (R3) 

- medida de integração associada a uma medida de restrição, isto é, relaciona todas 

as linhas axiais com até duas mudanças de sentido (passos de profundidade) em 

relação a todos as outras. De acordo com os estudos de Hillier et. al (1993), a 

medida de integração é a medida configuracional diretamente relacionada com o 

movimento natural dos espaços,  assim, quanto mais integrado é o segmento (ou 

uma linha), maior é o potencial de movimento em tal segmento. 

As edificações com 10 ou mais pavimentos situados na área de estudo foram 

espacializadas sobre o mapa axial de integração local (R3) Figura 4.11). Verifica-se 

uma clara predominância da distribuição espacial das edificações ao longo das vias 
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mais integradas localmente, que correspondem, em grande parte, ao traçado 

ortogonal, especialmente ao longo da av. Júlio de Castilhos e vias paralelas. No 

entanto, podem-se visualizar edificações distribuídas também em vias com menor 

integração, algumas situadas a poucos passos das vias mais integradas, enquanto 

outras mais distantes dessas (Figura 4.11) 

 

Figura 4.11 - Localização de todas a edificações (628) com 10 ou mais pavimentos no mapa axial - 
Integração Local (R3)  
Fonte: elaborado pela autora  
 
Quando a distribuição espacial dos edifícios altos é desmembrada nas quatro 

categorias de altura, pode-se verificar que a categoria de edifícios com menor altura 

(entre 10 e 12 pavimentos) além de ser a mais expressiva quantitativamente, 

apresenta edificações inseridas e distribuídas por praticamente todo o sistema, 

embora exista uma maior concentração junto às vias mais integradas que 

correspondem ao núcleo central da malha urbana (Figura 4.12).  
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Figura 4.12 - Inserção dos edifícios altos (455) 
com alturas entre 10 e 12 pavimentos no mapa 
axial - Integração Local (R3) 
Fonte: elaborado pela autora 

Figura 4.13 - Inserção dos edifícios altos (91) 
com alturas entre 13 e 15 pavimentos no mapa 
axial - Integração Local (R3) 
Fonte: elaborado pela autora 

  
Figura 4.14 - Inserção dos edifícios altos (41) 
com alturas entre 16 e 18 pavimentos no mapa 
axial - Integração Local (R3) 
Fonte: elaborado pela autora 

Figura 4.15 - Inserção dos edifícios altos (41) 
com alturas acima de 18 pavimentos no mapa 
axial - Integração Local (R3) 
Fonte: elaborado pela autora 
 

No momento em que analisamos as edificações com maior altura (13 a 15 

pavimentos) é possível perceber uma clara distribuição de tais edificações junto às 

vias mais integradas localmente (Figura 4.13). Situação semelhante ocorre nas 

categorias de edifícios que correspondem às maiores alturas (entre 16 e 18 

pavimentos e a partir de 19 pavimentos). Tais edificações tendem a se localizar nas 

vias mais integradas ou a poucos passos topológicos destas (Figura 4.14 e Figura 

4.15). 

Desse modo, foi possível identificar claramente onde se situam os edifícios altos de 

Caxias do Sul, que tendem a se localizar nas vias com melhor acessibilidade pois 

quanto maior a integração da via, maior o potencial de movimento, e assim 

estabelecer as áreas a serem estudadas de acordo com os objetivos da pesquisa. 
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4.4.1.3 Seleção e detalhamento das áreas de estudo de acordo com cada objetivo  

Para a seleção das áreas de estudo foram definidos critérios específicos de acordo 

com cada objetivo da investigação para a escolha dos locais, das edificações, das 

cenas ou vistas apresentadas como estímulo visual para o trabalho de campo – 

questionários, entrevistas e observações de comportamento. A partir de tais 

critérios, as áreas de estudo foram selecionadas e detalhadas, conforme segue: 

4.4.1.3.1 Áreas selecionadas para investigar a percepção dos efeitos da presença 

de edifícios altos em cidade média 

Para o objetivo específico de  investigar a preferência para morar em edifícios 
altos de diferentes alturas em diferentes tipos de implantação com a mesma 
densidade construída a área selecionada para que fosse possível simular 

diferentes situações de implantação dos edifícios e diferentes tipos de interfaces 

térreas, deveria representar um condomínio vertical com mais de um edifício alto, 

ocupando, preferencialmente a totalidade ou grande parte de um quarteirão, para 

possibilitar interface com mais de uma rua. Ainda, deveria estar situado em um 

bairro com altos índices construtivos. 

Após análise das áreas com tais características, foi selecionado um condomínio 

residencial vertical com quatro torres com 26 pavimentos cada, implantadas no 

centro do terreno e com as interfaces muradas, no bairro Cristo Redentor e com 

testada para três ruas – Treze de Maio, Independência e Sarmento Leite (Figura 

4.16). O condomínio vertical, com conceito de “condomínio-clube”, se configura 

como o maior empreendimento até o momento na cidade, tanto na área do terreno 

(19.998,06m2), na área construída total (101.552,04m2), no número de 

apartamentos (400 apartamentos distribuídos em quatro torres) e nas áreas livres e 

de lazer (19.998,06m2). O bairro apresenta contraste entre novos edifícios altos e 

área de residências e indústrias de pequeno porte que estão sendo substituídas 

pelos novos e grandes empreendimentos residenciais, incentivadas pelos altos 

índices construtivos da área.  
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Figura 4.16 - Vista aérea do condomínio vertical no contexto do Bairro Cristo Redentor 
Fonte: Google Earth (2019) 
 
Os dados relativos ao terreno e projeto arquitetônico do empreendimento existente 

no local foram obtidos na Secretaria de Urbanismo de Caxias do Sul e cedidos para 

o presente estudo. O local possui área total de 19.998,06m2 e a área construída 

total de 101.552,04m2. Os 400 apartamentos com 3 dormitórios (A=110,00m2) e 4 

dormitórios (A=140,00m2) estão distribuídos em quatro torres de 26 pavimentos (25 

pavimentos tipo e pavimento térreo), com quatro apartamentos por andar. Conforme 

legislação vigente (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, 2007), a área 

de estudo está situada na Zona Residencial 3 (ZR3) que permite, além de 

habitações de qualquer porte, atividades como pequenas e médias indústrias, 

hospitais, centros de saúde, escolas e ginásios esportivos. Os índices construtivos 

para a habitação são os mais altos em vigor no município, com destaque para a área 

computável máxima a construir (IA) igual a 2,4 vezes a área do terreno e para a 

altura máxima que é atrelada à largura da rua e ao afastamento frontal da 

edificação, sem um limite específico (Tabela 4.5).  
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Tabela 4.5 - Índices construtivos para a atividade de habitação permitidos no bairro Cristo Redentor e 
efetivos existentes na área de estudo 
ZR3 - Zona Residencial 3 IA TO TP H AL 

PERMITIDO*  Índices 2.4 60% 20% 
1.5(L+AF) 
L=20 
AF=32,25m 

2+(H-L)/5 
L=20 
H=74,61m 

Cálculo 47995,35m2 11998,84m2 3999,61 78,375m 12,93m 
 

EFETIVO* 
 

Índices 2.4 60% 20% 
1.5(L+AF) 
L=20 
AF=32,25m 

2+(H-L)/5 
L=20 
H=74,61m 

Cálculo 2.299 59,04% 33,92% 74,615m 98,45m 
Fonte: elaborado pela autora 
Notas: A = Índice de Aproveitamento; TO = Taxa de Ocupação; TP = Taxa de Permeabilidade; H = dimensão 
vertical máxima da edificação, medida do forro do último pavimento até o nível médio do meio-fio; L= Largura da 
rua; AL= Afastamento lateral. * Cálculo considerando a largura da rua=20m e afastamento frontal=32,25m - 
valores reais utilizados no projeto.    
Fonte: Projeto arquitetônico do empreendimento 
 
A partir da área selecionada, foram elaboradas simulações com diferentes 

configurações volumétricas para a utilização como estímulo visual para os 

questionários. Por se tratar de simulação, se definiu que o formato do terreno – 

originalmente irregular – seria regularizado, mantendo a mesma área original e que 

topografia seria desconsiderada (Figura 4.17 e Figura 4.18).  

  
Figura 4.17 - Formato do terreno original  
Fonte: elaborado pela autora a partir do projeto 
aprovado do empreendimento 

Figura 4.18 - Alteração no formato do terreno 
original para fins de simulação. 
Fonte: elaborado pela autora 

  
Além da quadra na qual se encontra a área selecionada, as simulações abrangeram 

as quadras adjacentes, com a volumetria das edificações que correspondem à 

realidade local, obtida através da manipulação dos dados de levantamento 

aerofotogramétrico e perfilamento a laser fornecidos pela Prefeitura Municipal de 

Caxias do Sul (ver 4.4.1.1).  

As edificações simuladas representam diferentes tipos de implantação com o 

mesmo número de apartamentos e área computável do empreendimento existente 

no local. Os índices de aproveitamento, taxa de ocupação, alturas, recuos e 

distâncias entre os edifícios atendem tanto o Plano Diretor vigente em Caxias do Sul 
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(PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, 2007), quanto a revisão do Plano 

Diretor que tramita na Câmara Municipal de Caxias do Sul (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, 2017).  

A Simulação 1 corresponde à situação real existente no local. Representa quatro 

torres, cada uma com quatro apartamentos por pavimento, com 25 pavimentos tipo - 

75 metros de altura - implantadas no interior do quarteirão com as interfaces 

muradas, sem relação com as ruas, que representa a implantação modernista que é 

replicada na maior parte dos empreendimentos imobiliários residenciais. O recuo 

frontal é de 30 metros, recuo lateral de 11,4 metros (fracionado em duas partes de 

5,7 metros) e recuo de fundos de 11,4 metros. Essa altura (75 metros) corresponde 

à altura máxima prevista para a zona no projeto revisão do Plano Diretor em 

andamento (Figura 4.19 e Figura 4.20). 

  

Figura 4.19 - Simulação 1 – Implantação 
Fonte: elaborado pela autora 

Figura 4.20 - Simulação 1 –  Volumetria a ser 
inserida no questionário 
Fonte: elaborado pela autora 

  
As Simulações 2, 3 e 4 representam a implantação tradicional, com as edificações 

com interface direta para a rua, justificada pela literatura (GONÇALVES; 

UMAKOSHI, 2010; MARTIN; MARCH; ECHENIQUE, 1975) de que edifícios 

implantados no perímetro dos quarteirões possuem maior relação direta com o 

espaço urbano adjacente e possibilitam um melhor aproveitamento do solo. Nestas 

configurações, a área de lazer do(s) edifício(s) fica no interior do quarteirão.  

Na Simulação 2 as edificações possuem 10 pavimentos - 30 metros de altura - 

implantadas no perímetro do quarteirão, com interface para a rua. Esta configuração 

possui quarenta apartamentos por pavimento, sendo oito apartamentos voltados 

para a rua principal, doze apartamentos voltados para cada uma das ruas laterais e 

oito apartamentos voltados para a praça. O recuo frontal é o recuo mínimo exigido 
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pela legislação com 4 metros, recuo lateral de 2,4 metros (fracionado em duas 

partes de 1,5 metros, utilizando a dimensão mínima) e recuo de fundos de 2,4 

metros. Esta altura corresponde à definição adotada nesta pesquisa, que considera 

os edifícios como altos a partir de 10 pavimentos (). 

  

Figura 4.21 - Simulação 2 – Implantação 
Fonte: elaborado pela autora 

Figura 4.22 - Simulação 2 –  Volumetria a ser 
inserida no questionário 
Fonte: elaborado pela autora 

  
A Simulação 3 apresenta edificações com 14 pavimentos - 42 metros de altura -  

implantadas no perímetro do quarteirão, respeitando os afastamentos exigidos. 

Nesta configuração, seis apartamentos estão voltados para a rua principal, oito 

apartamentos estão voltados para cada uma das ruas laterais e seis apartamentos 

voltados para a praça, totalizando vinte e oito apartamentos por pavimento. O recuo 

frontal é de 8 metros, recuo lateral de 4,8 metros (fracionado em duas partes de 2,4 

metros) e recuo de fundos de 4,8 metros. Esta simulação se justifica por ser uma 

altura intermediária e já abordada em estudos anteriores (ANTOCHEVIZ, 2014; 

GREGOLETTO, 2013), para fins de futuras comparações (Figura 4.23 e ). 

  

Figura 4.23 - Simulação 3 – Implantação 
Fonte: elaborado pela autora 

Figura 4.24 - Simulação 3 –  Volumetria a ser 
inserida no questionário 
Fonte: elaborado pela autora 
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Na Simulação 4 as edificações possuem 18 pavimentos - 54 metros de altura – e 

estão implantadas no perímetro do quarteirão, porém com os afastamentos 

conforme diretrizes urbanísticas vigentes. Esta configuração possui vinte e dois 

apartamentos por pavimento, sendo cinco voltados para a rua principal, seis 

apartamentos voltados para cada uma das ruas laterais e cinco voltados para a 

praça. O recuo frontal é de 16 metros, recuo lateral de 7,2 metros (fracionado em 

duas partes de 3,6 metros) e recuo de fundos de 7,2 metros. Esta altura se justifica 

por ser a altura máxima considerada em estudos anteriores (ANTOCHEVIZ, 2014; 

GREGOLETTO, 2013), além de ser a altura máxima adotada em Porto Alegre 

(Figura 4.25 e Figura 4.26). 

 

  

Figura 4.25 - Simulação 4 – Implantação 
Fonte: elaborado pela autora 

Figura 4.26 - Simulação 4 –  Volumetria a ser 
inserida no questionário 
Fonte: elaborado pela autora 

  
As imagens foram elaboradas nos programas AutoCAD 2015 e Sketchup 2018, 

editadas no programa Photoshop CC 2017 e exportadas em formato JPEG para 

serem incluídas nos questionários.  

 

Para o objetivo específico de investigar os efeitos estéticos de edifícios altos no 
skyline, as vistas deveriam representar situações urbanas caracterizadas pelo 

contraste de edifícios altos isolados e de edifícios de diferentes alturas com grande 

presença de vegetação, como um parque ou área verde.  

Desse modo, foi selecionado o Parque Getúlio Vargas (Figura 4.27) e seu entorno 

imediato como área de estudo. Localizado no bairro Exposição, junto ao centro da 

cidade, o Parque Getúlio Vargas - conhecido popularmente como "Parque 

dos Macaquinhos" - é a área verde mais utilizada pela população caxiense. O 
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movimento de pessoas junto ao parque também é acentuado devido à presença do 

Centro Administrativo Municipal e da Câmara Municipal de Vereadores que se 

situam em área contígua. A partir do interior do parque, de suas bordas e de seu 

entorno, pode-se visualizar o skyline da área central de Caxias do Sul composto por 

edifícios altos, de diversas alturas, contrastando com densa vegetação. Assim, 

foram escolhidos dois pontos de observação do skyline da cidade para a utilização 

de imagens como estímulo visual para avaliação estética no questionário. 

 
Figura 4.27 - Vista aérea Parque Getúlio Vargas e entorno com marcação dos pontos de observação 
do skyline 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de imagem do Google Earth (2019) 
 
O primeiro ponto de observação se situa no interior do parque em uma área de 

grande circulação das pessoas que utilizam o local para prática de exercícios, tais 

como corrida e caminhada ou como travessia. A vista escolhida é voltada para a rua 

Dr. Montaury, e tem como destaque na paisagem o edifício Parque do Sol, com 36 

pavimentos - o mais alto da cidade - contrastando com a vegetação do parque. A 

distância do ponto de observação da vista até a edificação é de aproximadamente 

290 metros (Figura 4.27 e Figura 4.28). 

O segundo ponto de observação se localiza em uma das bordas do parque, na rua 

Os Dezoito do Forte, em um dos seus acessos através de uma grande escadaria, no 

local onde se configura um mirante para o parque e para a cidade. A partir deste 
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ponto se destaca o edifício da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, além de 

diversas edificações de alturas variadas em contraste com a vegetação densa do 

parque. A distância do ponto de observação da vista até a edificação da Prefeitura é 

de 350 metros (Figura 4.27 e Figura 4.29). 

  
Figura 4.28 - Vista do skyline a partir do ponto de 
observação 1 – interior do parque em direção à 
rua Dr. Montaury 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.29 - Vista do skyline a partir do ponto de 
observação 2 – acesso ao parque e mirante na 
rua Os Dezoito do Forte em direção à rua D. José 
Baréa 
Fonte: Autora (2018) 
 

Para atingir o objetivo específico de investigar os efeitos estéticos de edifícios 
altos observados a partir de diferentes distâncias ao nível da rua as vistas 

deveriam representar situações urbanas reais, em ruas com largura em torno de 20 

metros, que é a dimensão mais recorrente na cidade. As vistas deveriam conter 

edifícios com alturas entre 10 e 12 pavimentos;, entre 13 e 15 pavimentos;, entre 16 

e 18 pavimentos, e alturas partir de 18 pavimentos.  

    
Figura 4.30 - Edifício 
com 10 pavimentos na 
rua Santos Dumont 
(L=22m) 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.31 - Edifício 
com 14 pavimentos na 
rua Santos Dumont 
(L=22m)  
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.32 - Edifício 
com 17 pavimentos na 
rua Santos Dumont 
(L=22m)  
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.33 - Edifício 
com 26 pavimentos na 
rua Virgílio Ramos 
(L=20m)  
Fonte: Autora (2018) 

 

Foram selecionadas as ruas Santos Dumont, no bairro Exposição, com 22 metros de 

largura, por apresentar edificações com alturas entre 10 e 18 pavimentos, e rua 

Virgílio Ramos, no bairro Universitário, com 20 metros de largura, por apresentar 

edificações com mais de 18 pavimentos de altura. Na rua Santos Dumont, foram 
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selecionadas três edificações, a primeira com 10 pavimentos (Figura 4.30), a 

segunda com 14 pavimentos (Figura 4.31) e a terceira com 17 pavimentos (Figura 

4.32). Na rua Virgílio Ramos a edificação selecionada possui 26 pavimentos (Figura 

4.33). 

Em todas as situações, primeiramente, o edifício foi fotografado a partir do lado 

oposto da rua, exatamente no eixo do terreno. A seguir, as fotografias foram tiradas 

a cada 10 metros, em deslocamento lateral pela via, até que o edifício fosse 

visualizado por inteiro, sem levantar a cabeça (Figura 4.34 e Figura 4.35).  

 
Figura 4.34 - Exemplo de marcação das vistas na edifcação de 14 pavimentos, fotografada em 
deslocamento lateral na rua Santos Dumont 
Fonte: elaborado pela autora 
 

      
Figura 4.35 - Exemplo das vistas do edifício de 14 pavimentos a partir do eixo do terreno e com 
deslocamento a cada 10 metros até a visualização completa do edifício (0, 10, 20, 30, 40 e 50 
metros) 
Fonte: Autora (2018) 
 
Posteriormente, para inserção nos questionários, foram selecionadas, para cada 

edificação, três vistas – a vista frontal ao terreno, uma vista a uma distância 

intermediária e a vista que representa o edifício visualizado na sua totalidade. 
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4.4.1.3.2 Áreas selecionadas para investigar os efeitos de distintas interfaces térreas 

de edifícios altos na estética e no uso de espaços abertos públicos 

Para atingir os objetivos específicos de investigar a percepção estética e de 
segurança na base de edifícios altos, com distintas interfaces térreas, as áreas 

selecionadas deveriam representar os tipos de interfaces térreas mais recorrentes 

em edifícios altos na cidade, conforme o afastamento em relação à rua, barreira 

física, conexão visual e física. Foram identificados quatro tipos de interfaces da base 

de edifícios altos com a rua que mais ocorrem em Caxias do Sul, conforme descritos 

no Quadro 4.2:  

Quadro 4.2 - Tipos de interfaces térreas em edifícios altos 
Tipo de 
interface 

Afastamento em 
relação à rua Interfaces Conexão visual Conexão física 

Tipo 1 Sem afastamento Portas, janelas, 
vitrines 

Alta (acima de 66% 
de permeabilidade) 

Alta (acima de 10 
portas/100m de rua) 

Tipo 2 Sem afastamento Muro ou portas de 
garagem 

Baixa (entre 0% e 
33% de 
permeabilidade) 

Baixa (entre 0 e 5 
portas/100m de rua) 

Tipo 3 Com afastamento 
(recuo de jardim) Grade 

Alta ou média (acima 
de 33% de 
permeabilidade) 

Média ou baixa 
(abaixo de 10 
portas/100m de rua) 

Tipo 4 Com afastamento 
(recuo de jardim) Painéis com vidro Alta (acima de 66% 

de permeabilidade) 

Média ou baixa 
(abaixo de 10 
portas/100m de rua) 

Fonte: elaborado pela autora 
 

A interface do tipo 1 (Figura 4.36) é caracterizada por pavimentos térreos de 

edificações tanto de uso comercial quanto residencial, construídas no alinhamento, 

com presença de portas, janelas ou vitrines conectadas diretamente com a rua. 

Também é caracterizada pela alta permeabilidade visual e funcional. Em Caxias do 

Sul este tipo de interface térrea em edifícios altos pode ser encontrada 

principalmente nos bairros Centro e São Pelegrino, os mais antigos e centrais da 

cidade, que concentram a maior quantidade de edifícios altos com atividades 

comercial e de prestação de serviços em seus pavimentos térreos. Além da 

ausência de afastamento frontal, na área central muitas edificações não possuem 

afastamento lateral, configurando o tipo edilício contínuo (NETTO; VARGAS; 

SABOYA, 2012). 

A interface tipo 2 (Figura 4.37) é caracterizada pela falta de permeabilidade visual e 

funcional em razão da presença de barreiras físicas e visuais efetivas como paredes 

cegas, muros e portas de garagens construídos junto ao alinhamento nos 

pavimentos térreos de edifícios altos. Este tipo de interface é encontrado em 
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edifícios altos construídos em terrenos com testadas para mais de uma rua devido à 

ausência de obrigatoriedade de afastamento de fundos na legislação atual. 

Nas interfaces tipo 3 e 4, a característica principal é o afastamento das edificações 

da rua, através do recuo de jardim obrigatório e a presença de barreiras físicas 

efetivas como grades ou painéis com vidros, utilizadas com objetivo de segurança. 

Esse tipo de interface é realidade em edifícios altos residenciais que possuem 

afastamento lateral e cujo afastamento frontal obrigatório de 4,00 metros pode ser 

aumentado para que a edificação possa ter mais altura, configurando o tipo isolado 

de edificações (NETTO; VARGAS; SABOYA, 2012). Na interface tipo 3 (Figura 

4.38) a barreira física é formada por grades que permitem a permeabilidade visual, 

mas muitas vezes são acompanhadas de muros, pilares de alvenaria ou mesmo 

vegetação que acabam diminuindo a conexão visual. A permeabilidade funcional 

neste tipo de interface geralmente é baixa, já que se configura somente um acesso 

ao edifício. Já na interface tipo 4 (Figura 4.39) a barreira física é formada por 

painéis com vidros com ampla permeabilidade visual para o interior do terreno. Esse 

tipo de interface tem sido recorrente nos edifícios altos construídos recentemente na 

cidade. A permeabilidade funcional também é baixa devido ao número reduzido de 

acessos aos edifícios. 

Assim, foram selecionadas quatro cenas urbanas reais que representam quadras 

com predominância destes tipos de interfaces térreas em edifícios altos (Figuras 

4.36 a 4.39).   

  
Figura 4.36 - Interface tipo 1 (vitrine) – Edifício 
com 29 pavimentos na av. Júlio de Castilhos, 
bairro Centro – Uso: térreo comercial / andares 
superiores residencial 
Fonte: Autora (2018)   

Figura 4.37 - Interface tipo 2 (muro) – Edifício 
com 15 pavimentos na rua Marquês do Herval, 
bairro Madureira – Uso: Residencial 
Fonte: Autora (2018)  
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Figura 4.38 -Interface tipo 3 (grades) – Edifício 
com 13 pavimentos na rua Marquês do Herval, 
bairro Madureira 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.39 - Interface tipo 4 (painéis com vidro) – 
Edifício com 12 pavimentos na rua Sarmento 
Leite, bairro Panazzolo 
Fonte: Autora (2018) 

 

Para atingir o objetivo específico de investigar as características que tornam as 
interfaces térreas atrativas para que ocorra a apropriação e o uso do espaço 
urbano adjacente, as quadras selecionadas deveriam estar localizadas nos bairros 

mais verticalizados, possuir edifícios altos de diferentes alturas e representar as 

quatro situações de interface da base dos edifícios altos com a rua, conforme 

identificadas anteriormente (ver Quadro 4.2). A partir da definição das características 

das quadras, ficou estabelecido que a unidade de análise seria o comprimento de 

100 metros de rua, medida aproximada à extensão de uma quadra. Ainda, como 

critério de seleção, com o intuito de tornar mais evidentes os efeitos dos tipos de 

interface e das distintas taxas de conexão visual e física nas diferentes quadras, 

estas deveriam estar situadas em segmentos com potencial de movimento similares 

a fim de equalizar estas variáveis. 

Para melhor comparação entre os valores das medidas sintáticas, foram 

consideradas as seguintes medidas: integração global (Rn) (Figura 4.40), que indica 

o nível de acessibilidade de um segmento e o seu potencial de movimento em 

relação a todos os outros segmentos no sistema em análise e integração local (R5) 

(Figura 4.41), que indica o nível de acessibilidade de um segmento e o seu potencial 

de movimento em relação aos demais segmentos distantes até cinco passos 

topológicos de profundidade (HILLIER; VAUGHAN, 2007).    
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Figura 4.40 - Mapa de segmentos da área central de Caxias do Sul – Integração global (Rn) com a 
espacialização dos edifícios com alturas a partir de 10 pavimentos 
Fonte: elaborado pela autora no programa QGis a partir de dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Caxias 
do Sul 
 
 

 
 
Figura 4.41 - Mapa de segmentos da área central de Caxias do Sul – Integração local (R5) com a 
espacialização dos edifícios com alturas a partir de 10 pavimentos 
Fonte: elaborado pela autora no programa QGis a partir de dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Caxias 
do Sul 
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Através da análise do cruzamento do mapa de segmentos com a localização dos 

edifícios com alturas a partir de 10 pavimentos, foi possível identificar as áreas com 

maior presença de edifícios altos e com potencial de movimento similares (Figura 

4.41). A identificação das características das interfaces térreas dos edifícios altos foi 

possível através de visitas in loco e de aplicativos computacionais de imagens de 

satélite, como Google Earth e Google Maps, além dos recursos tridimensionais do 

Street View. A partir desta análise, foram realizadas visitas in loco identificando as 

quadras com maior potencial para atingir aos objetivos. 

Foram identificadas e selecionadas quadras que possuem a predominância de cada 

um dos quatro tipos de interfaces térreas em edifícios altos em pelo menos um lado 

da rua. Nessas quadras foi realizado levantamento físico das interfaces, 

considerando a medida linear de fachadas visualmente permeáveis e o número de 

portas. Os dados levantados foram transformados em taxas de conexão visual e 

física (as medidas individuais das variáveis de cada lote, dos dois lados da rua, 

foram somadas e divididas pelo dobro do comprimento da quadra e multiplicado por 

cem) a fim de verificar quais quadras se encaixavam nas categorias estabelecidas.  

Em relação ao potencial de movimento, foram identificados os segmentos mais 

integrados (integração local – R5) definidos no mapa de segmentos com divisão em 

seis faixas de integração – muito alta, alta, média alta, média baixa, baixa e muito 

baixa. Foram considerados os segmentos com muito alto e alto valor de integração 

e, eventualmente,  segmentos com valores médio alto de integração (Quadro 4.3).  

Quadro 4.3 - Faixas de integração global (Rn) e local (R5) 
Potencial de movimento Integração global (Rn) Integração local (R5) 

Muito baixo 739 – 990 6 - 21 
Baixo 990 – 1240 21 – 36 
Médio baixo 1240 - 1491 36 – 51 
Médio alto 1491 – 1742 51 – 66 
Alto 1742 – 1993 66 – 81 
Muito Alto 1993 - 2243 81 - 96 
Fonte: elaborado pela autora a partir do mapa de segmentos da área central de Caxias do Sul 
 
Desse modo, foram selecionadas quatorze quadras que contemplaram a simultaneidade dos critérios 
estabelecidos para fazer parte da amostra, com quatro quadras representando os tipos de interface 1 
e 2 e três quadras representando as interfaces tipo 3 e 4 (Quadro 4.4 e 
Figura 4.42). 
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Quadro 4.4 - Características das quadras selecionadas  
(continua) 

Tipo de 
interface Localização Características 

Ti
po

 1
 

1A 

 
Av. Júlio de Castilhos (entre as ruas 
Visconde de Pelotas e Garibaldi) – 
bairro Centro 

 
 
 

Alta taxa de conexão visual (acima de 66% de 
permeabilidade) 

Alta taxa de conexão física (acima de 10 
portas/100m de rua) 

Medida de integração global (Rn): 2228,1611 
(muito alta) 

Medida de integração local (R5): 91,897743 
(muito alta) 

1B 

Rua Sinimbú (entre as ruas Visconde 
de Pelotas e Garibaldi) – bairro Centro

  

Taxa média* de conexão visual (entre 33% e 
66% de permeabilidade) *em função de diversas 
lojas fechadas  
 
 Alta taxa de conexão física (acima de 10 
portas/100m de rua) 

Medida de integração global (Rn): 2107,9419 
(muito alta) 

Medida de integração local (R5): 90,027771 
(muito alta) 

1C 

Rua Garibaldi (entre a av. Júlio de 
Castilhos e rua Sinimbú) – bairro 
Centro 

 

Taxa média de conexão visual (entre 33% e 66% 
de permeabilidade 

Alta taxa de conexão física (acima de 10 
portas/100m de rua) 

Medida de integração global (Rn): 2037,2244 
(muito alta) 

Medida de integração local (R5): 92,837017 
(muito alta) 

1D 

Rua Alfredo Chaves (entre as ruas 
Santos Dumont e Carlos Giesen) – 
bairro Exposição 

 

Alta taxa de conexão visual (acima de 66% de 
permeabilidade) 

Taxa média de conexão física (entre 6 e 10 
portas/100m de rua) * em função do parque 

Medida de integração global (Rn): 1888,3445 
(alta) 

Medida de integração local (R5): 71,538101 (alta) 

Ti
po

 2
 

2A 

Rua Dr. Montaury (entre as ruas 
Antônio Prado e José D’Arrigo) – bairro 
Exposição 

 

Baixa taxa de conexão visual (abaixo de 33% de 
permeabilidade) 

Baixa taxa de conexão física (entre 0 e 5 
portas/100m de rua) 

Medida de integração global (Rn): 1946,7102 
(alta) 

Medida de integração local (R5): 71,604843 (alta) 
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Quadro 4.4 - Características das quadras selecionadas  

(continua) 
Ti

po
 2

 

2B 

Rua Dr. Montaury (entre as ruas D. 
José Baréa e Antônio Prado) – bairro 
Exposição 

 

Taxa média de conexão visual (entre 33% e 66% 
de permeabilidade)  

Baixa taxa de conexão física (entre 0 e 5 
portas/100m de rua) 

Medida de integração global (Rn): 1946,7449 
(alta) 

Medida de integração local (R5): 74,040855 (alta) 

2C 

Rua D. José Baréa (entre as ruas Dr. 
Montaury e Felipe Camarão) – bairro 
Exposição 

 

Taxa média de conexão visual (entre 33% e 66% 
de permeabilidade) 

Baixa taxa de conexão física (entre 0 e 5 
portas/100m de rua) 

Medida de integração global (Rn): 1691,8025 
(média alta) 

Medida de integração local (R5): 68,265266 (alta) 

2D 

Rua Marquês do Herval (entre as ruas 
São José e Rômulo Carbone) – bairro 
Madureira 

 

Baixa taxa de conexão visual (abaixo de 33% de 
permeabilidade) 

Baixa taxa de conexão física (entre 0 e 5 
portas/100m de rua) 

Medida de integração global (Rn): 1885,5508 
(alta) 

Medida de integração local (R5): 60,787815 
(média alta) 

Ti
po

 3
 

3A 

Rua Andrade Neves (entre as ruas 
Plácido de Castro e Santos Dumont) – 
bairro Exposição 

 

Taxa média de conexão visual (entre 33% e 66% 
de permeabilidade) 

Baixa taxa de conexão física (entre 0 e 5 
portas/100m de rua) 

Medida de integração global (Rn): 1862,2046 
(alta) 

Medida de integração local (R5): 79,538101 (alta) 

3B 

Rua Santos Dumont (entre as ruas 
Pedro Tomasi e Andrade Neves) – 
bairro Exposição 

 

Alta taxa de conexão visual (acima de 66% de 
permeabilidade) 

Baixa taxa de conexão física (entre 0 e 5 
portas/100m de rua) 

Medida de integração global (Rn): 1543,9243 
(média alta) 

Medida de integração local (R5): 66,162491 (alta) 
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Quadro 4.4 - Características das quadras selecionadas  
(conclusão) 

Ti
po

 3
 

3C 

Rua Sarmento Leite (entre as ruas 
Marcílio Dia e Felipe Camarão) – bairro 
Panazzolo

 

Taxa média de conexão visual (entre 33% e 66% 
de permeabilidade) 

Baixa taxa de conexão física (entre 0 e 5 
portas/100m de rua) 

Medida de integração global (Rn): 1626,9713 
(média alta) 

Medida de integração local (R5): 66,584923 (alta) 

Ti
po

 4
 

4A 

Rua Sarmento Leite (entre as ruas 
Felipe Camarão e Dr. Montaury) – 
bairro Panazzolo  

  

Taxa média de conexão visual (entre 33% e 66% 
de permeabilidade) 

Baixa taxa de conexão física (entre 0 e 5 
portas/100m de rua) 

Medida de integração global (Rn): 1627,691 
(média alta) 

Medida de integração local (R5): 62,693565 (alta) 

4B 

Rua Plácido de Castro (entre as ruas 
Andrade Neves e Pedro Tomasi) – 
bairro Exposição 

 

Taxa média de conexão visual (entre 33% e 66% 
de permeabilidade) 

Taxa média de conexão física (entre 6 e 10 
portas/100m de rua) 

Medida de integração global (Rn):1611,1947 
(média alta) 

Medida de integração local (R5): 56,497173 
(média alta) 

4C 

Rua Humberto de Campos (entre as 
ruas Plácido de Castro e Santos 
Dumont) – bairro N. S. Lourdes

 

Alta taxa de conexão visual (acima de 66% de 
permeabilidade) 

Taxa média de conexão física (entre 6 e 10 
portas/100m de rua) 

Medida de integração global (Rn): 1912,4359 
(alta) 

Medida de integração local (R5): 64,75106 
(média alta) 

Fonte: elaborado pela autora 
Nota: Todas as imagens contidas neste quadro foram obtidas pela autora (2018) 
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Figura 4.42: Localização das quadras selecionadas no mapa de segmentos (R5) 
Fonte: elaborado pela autora 

 

4.4.1.3.3 Áreas selecionadas para investigar os usos e satisfação residencial em 

edifícios altos 

Para atingir os objetivos específicos de investigar as motivações para morar em 
edifício alto; a satisfação com andar de moradia; a percepção de segurança em 
relação à possibilidade de incêndios; a satisfação com a privacidade visual; a 
satisfação com a privacidade acústica; a satisfação com a ventilação natural e 
o uso de áreas abertas condominiais e públicas, as edificações selecionadas 

para o estudo deveriam representar edifícios altos, com alturas a partir de 10 

pavimentos, situados em diferentes contextos urbanos: (i) entornos com edificações 

mais baixas – áreas onde prevalecem as edificações com até 2 pavimentos, com 

presença moderada de edifícios de até 10 pavimentos e pouco edifícios com alturas 

superiores a 10 pavimentos -  e (ii) entornos com presença de edificações mais altas 

– áreas nas quais predominam edificações com alturas a partir de 6 pavimentos e 

com presença expressiva de edifícios com mais de 10 pavimentos. Além disso, os 

edifícios deveriam apresentar a possibilidade haver respondentes em diferentes 

andares: (i) baixos – até o 5° pavimento; (ii) médios – entre o 6° e 9° pavimentos e 

(iii) altos – a partir do 10°pavimento. 
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A partir de uma pré-seleção de dezoito edifícios com as características 

mencionadas, foram realizados contatos através de moradores, pessoas conhecidas 

de moradores, síndicos e administradores de condomínios para verificar a 

possibilidade de distribuição de material de pesquisa para os moradores de tais 

edifícios para, então, definir aqueles que fariam parte do estudo. 

Desse modo, sete edifícios ou condomínios verticais fizeram parte da amostra. 

Mesmo quando compostos por mais de uma edificação ou torre, para fins dessa 

pesquisa, foram denominados apenas como Edifício 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (Tabela 4.6).   

Quatro edifícios – Edifícios 1 ao 4 -  estão localizados em contextos urbanos com 

predominância de edificações mais baixas e três edificações – Edifícios 5 ao 7 – se 

situam configurações urbanas com edificações mais altas. 

Tabela 4.6 - Edifícios altos selecionados para a pesquisa 

Fonte: elaborado pela autora 
Notas: (1) áreas onde prevalecem as edificações com até 2 pavimentos, com presença moderada de edifícios de 
até 9 pavimentos e pouco edifícios com 10 ou mais pavimentos; (2) áreas nas quais predominam edificações 
com alturas até 5 pavimentos e com presença expressiva de edifícios com alturas entre 6 e 9 pavimentos e de 
edifícios com mais de 10 pavimentos. 
 
Tabela 4.7 - Características do entorno imediato (raio de 200 metros) de cada edifício 

Edifício Total de edificações 
(1) 

Total de edifícios 
com alturas até 5 
pavimentos (1) 

Total de edifícios 
com alturas entre 6 e 

9 pavimentos (1) 

Total de edifícios 
com alturas a partir 

de 10 pavimentos (1) 
Entorno com edificações mais baixas (2) 

1 479 (100) 430 (89,77) 39 (8,15) 10 (2,08) 
2 357 (100) 328 (91,92) 18 (5,0) 11 (3,08) 
3 289 (100) 272 (94,12) 12 (4,15) 5 (1,73) 
4 294 (100) 270 (91,84) 19 (6,46) 5 (1,70) 

Entorno com presença de edificações mais altas (3) 
5 410 (100) 345 (84,15) 32 (7,80) 33 (8,05) 
6 415 (100) 344 (82,9) 34 (8,20) 37 (8,90) 
7 415 (100) 344 (82,9) 34 (8,20) 37 (8,90) 

Fonte: elaborado pela autora 
Notas: (1) no entorno imediato, considerando um raio de 200m desde o edifício (2) áreas onde prevalecem as 
edificações com até 2 pavimentos, com presença moderada de edifícios de até 9 pavimentos e pouco edifícios 
com 10 ou mais pavimentos; (3) áreas nas quais predominam edificações com alturas até 5 pavimentos e com 
presença expressiva de edifícios com alturas entre 6 e 9 pavimentos e de edifícios com mais de 10 pavimentos; 
os valores entre parênteses referem-se aos percentuais. 
 

Edifício N° de 
torres 

N° de 
pavimentos 

Apartamentos/ 
Pavimento 

Total de 
apartamentos Localização 

Entorno com edificações mais baixas (1) 
1 1 10  2  18 Bairro Panazzolo 
2 2 12 2 44 Bairro N. S. Lourdes 
3 4 26 4 200 Bairro Cristo Redentor 
4 1 36 2 66 Bairro Exposição 

Entorno com presença de edificações mais altas (2) 
5 1 16 2 29 Bairro Centro 
6 1 23 5 106 Bairro Centro 
7 1 29 2 55 Bairro Centro 
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O Edifício 1 (Figura 4.43 e Figura 4.44) está situado no bairro Panazzolo, que se 

localiza próximo ao centro da cidade, à Prefeitura Municipal e ao Parque Getúlio 

Vargas. A área é predominantemente residencial com presença recente de edifícios 

altos, de diferentes alturas, em substituição a residências; contudo a característica 

do bairro ainda é de edificações mais baixas (até 10 pavimentos). No entorno 

imediato ao edifício (raio de 200 metros), a maioria das edificações (89,77%) têm até 

5 pavimentos de altura, uma parte tem entre 6 e 9 pavimentos (8,15%) e somente 

uma pequena parcela (2,08%) dos edifícios possuem 10 ou mais pavimentos 

(Tabela 4.7). 

O edifício possui 10 pavimentos com 2 apartamentos em cada andar, todos com a 

janela principal da sala de estar voltada para a testada do lote na direção sul e 

também uma janela secundária voltada para os fundos do terreno, na direção norte. 

O edifício possui uma pequena área de lazer, fechamento com grades junto ao 

alinhamento e não possui portaria ou guarita de segurança. 

  
Figura 4.43 - Edifício 1 – entorno e direção das 
vistas a partir da sala dos apartamentos 
Fonte: Google Earth (2019) 

Figura 4.44 -Edifício 1- principais afastamentos 
Fonte: elaborado pela autora  

 

Na frente, o edifício está afastado 12 metros do alinhamento do terreno e 27 metros 

das edificações situadas no lado oposto da rua, que têm alturas entre 2 e 5 

pavimentos. Assim, as vistas a partir da janela principal da sala dos apartamentos 

são amplas, especialmente aquelas a partir do 6° pavimento. Nos fundos, as janelas 

secundárias da sala dos apartamentos têm visual para a lateral de edifício com 11 

pavimentos e com afastamento de 12 metros entre as janelas dos dois edifícios, 

também podem visualizar outro edifício com 11 pavimentos, porém afastado 93 

metros de distância. As demais edificações próximas têm até 4 pavimentos, e não 
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interferem na vista ou privacidade visual. Desse modo, as vistas tais edificações 

mais altas podem interferir na qualidade da vista e na privacidade visual. 

Os Edifícios 2 (Figura 4.45 e Figura 4.46) se localizam no limite entre os bairros 

Nossa Senhora de Lourdes e Cristo Redentor, próximos o centro da cidade, em 

zona predominantemente residencial com presença de alguns edifícios altos 

substituindo antigas residências térreas, porém no entorno imediato ao edifício (raio 

de 200 metros), a maioria das edificações (91,92%) têm até 5 pavimentos de altura, 

algumas têm entre 6 e 9 pavimentos (5,0%) e somente uma pequena parcela 

(3,08%) dos edifícios possuem 10 ou mais pavimentos (Tabela 4.7). 

Os Edifícios 2 são compostos por duas torres residenciais (Torres A e B) com 12 

pavimentos cada e 2 apartamentos por andar em cada torre e possui ampla área de 

lazer e acesso controlado com guarita de segurança e portaria. O conjunto está 

implantado em um terreno com formato peculiar, com pequena testada para a rua, 

que configura o acesso ao terreno. As duas torres têm afastamento de 15 metros 

entre elas e se situam no miolo do quarteirão, afastadas 61 metros da rua e 40 

metros das edificações cujos lotes estão alinhados com a rua e possuem edificações 

com alturas entre 2 e 7 pavimentos.  

As salas de estar dos apartamentos possuem janelas voltadas tanto para a testada 

do lote na direção sul, para a frente do edifício, quanto para a direção norte, para os 

fundos do edifício, para uma área com vegetação. Assim, as vistas a partir da janela 

da sala dos apartamentos situados nos andares mais altos (acima do 8° pavimento) 

são amplas para ambas as direções, porém com predominância de áreas vegetação 

na direção norte. Nos apartamentos situado em andares mais baixos pode ser 

percebido bloqueio causado pelo edifício com 7 pavimentos, distante 40 metros, na 

direção sul, principalmente pelos moradores da torre B. 
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Figura 4.45 - Edifícios 2 – entorno e direção das 
vistas a partir da sala dos apartamentos 
Fonte: Google Earth (2019) 

Figura 4.46 - Edifícios 2 - principais 
afastamentos 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Os Edifícios 3 (Figura 4.47 e Figura 4.48) estão situados no bairro Cristo Redentor, 

que tem como característica principal o uso residencial e presença de indústrias de 

pequeno porte e de baixa altura que estão, incentivados pelos altos índices 

construtivos da área, sendo substituídas por novos empreendimentos residenciais. 

No entorno imediato ao edifício (raio de 200 metros), a maioria das edificações 

(94,12%) têm até 5 pavimentos de altura, uma parte tem entre 6 e 9 pavimentos 

(4,15%) e somente uma pequena parcela (1,73%) dos edifícios possuem 10 ou mais 

pavimentos (Tabela 4.7). 

Os Edifícios 3 são compostos por quatro torres residenciais com 26 pavimentos 

cada e 4 apartamentos por pavimento em cada torre, que contrastam com a baixa 

altura das edificações do entorno; o conjunto possui ampla área de lazer e acesso 

controlado com guarita e portaria. 

  
Figura 4.47 - Edifício 3 - entorno e direção das 
vistas a partir da sala dos apartamentos 
Fonte: Google Earth (2019) 

Figura 4.48 - Edifício 3 – principais afastamentos 
Fonte: elaborado pela autora  
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As quatro torres estão distribuídas no terreno de forma que duas torres (Torres A e 

B) estão voltadas para a testada do terreno, na direção oeste, com afastamento de 

30 metros do alinhamento e 52 metros das edificações, com alturas entre 2 e 3 

pavimentos, localizadas no lado oposto da rua. Cada torre possui dois apartamentos 

voltados para a rua, com orientação oeste e dois apartamentos voltados para o 

interior do lote com as janelas voltadas para as janelas das outras torres (C e D). As 

Torres C e D estão implantadas paralelas às anteriores, com afastamento de 38 

metros entre elas e com um grande afastamento (acima de 115 metros) de outras 

edificações ao fundo do terreno, que tem alturas de até 5 pavimentos e estão 

situadas em cota de terrenos 20 metros abaixo da cota de implantação do edifício. 

Cada torre possui dois apartamentos voltados para o interior do lote e dois voltados 

para os fundos, com orientação leste.  

Dessa forma, tanto os apartamentos voltados para a rua, quanto aqueles voltados 

para os fundos do terreno possuem vistas a partir da janela da sala sem bloqueio, 

mesmo nos andares mais baixos, já que as edificações do entorno estão afastadas e 

têm baixa altura. Em razão do edifício ser o mais alto do entorno, as vistas a partir 

da janela da sala dos apartamentos situado nos andares mais elevados são amplas 

e com bastante quantidade de céu visível. No entanto, os apartamentos voltados 

para o interior do terreno, mesmo com afastamento de 38 metros entre as duas 

torres, têm as vistas bloqueadas pela outra torre em todos os andares. 

O Edifício 4 (Figura 4.49 e Figura 4.50) está localizado defronte ao parque Getúlio 

Vargas, no bairro Exposição, que apresenta expressiva quantidade de edifícios 

altos. No entanto, no entorno imediato ao edifício (raio de 200 metros), a maioria das 

edificações (91,84%) têm até 5 pavimentos de altura, uma parte tem entre 6 e 9 

pavimentos (6,46%) e somente uma pequena parcela (1,7%) dos edifícios possuem 

10 ou mais pavimentos (Tabela 4.7). 

O edifício, que tem 36 pavimentos no total e 2 apartamentos em cada pavimento, é o 

mais alto da cidade. Todos os apartamentos têm a janela principal da sala de estar 

voltada para a frente do edifício com visuais para o parque. Os apartamentos 

situados nos andares mais baixos têm visuais desbloqueadas pois o edifício está 

afastado 38 metros da rua e com vista para a copa das árvores do parque. Nos 
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andares mais altos, a vista é ampla, com possibilidade de visualização de grande 

parte da cidade e com grande quantidade de céu visível.  

  
Figura 4.49 - Edifício 4 - entorno e direção das 
vistas a partir da sala dos apartamentos 
Fonte: Google Earth (2019) 
 

Figura 4.50 - Edifício 4 - principais afastamentos 
Fonte: elaborado pela autora  

O Edifício 5 (Figura 4.51 e Figura 4.52) se localiza no bairro Centro, um dos bairros 

com maior presença de edifícios altos da cidade, em frente à praça Dante Alighieri. 

No entorno imediato ao edifício (raio de 200 metros), a maioria das edificações 

(84,15%) tem até 5 pavimentos de altura, mas esta área apresenta uma parcela de 

edifícios que têm entre 6 e 9 pavimentos (7,8%) ou com 10 ou mais pavimentos 

(8,05%- Tabela 4.7). 

O edifício tem 16 pavimentos e é considerado o primeiro edifício alto da cidade e 

possui 2 apartamentos em cada pavimento, sendo um apartamento totalmente 

voltado para a para a praça na direção sul e outro voltado para os fundos do terreno 

na direção norte.  

  
Figura 4.51 - Edifício 5 - entorno e direção das 
vistas a partir da sala dos apartamentos 
Fonte: Google Earth (2019) 

Figura 4.52 - Edifício 5 - principais afastamentos 
Fonte: Elaborado pela autora  
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Nos apartamentos de frente, a vista a partir da janela principal da sala de estar, em 

todos os andares é ampla, com os andares inferiores visualizando a copa das 

árvores da praça e os andares superiores com vista ampla, já que as edificações 

situadas no outro lado da praça estão a 140 metros de distância. 

Nos apartamentos com a janela principal da sala de estar voltadas para os fundos 

do terreno, as vistas são reduzidas nos andares inferiores devido à presença de 

edifício com 10 pavimentos na divisa lateral, à oeste e edifício com 5 pavimentos na 

divisa lateral à leste. A edificação que faz divisa com os fundos do terreno tem 

apenas dois pavimentos e os edifícios situados no lado oposto da rua, com alturas 

entre 2 e 10 pavimentos, estão distantes 66 metros; o apartamento situado no 

segundo pavimento ocupa todo o andar e tem sua sala voltada para a frente do 

edifício, assim a vista não é bloqueada nos andares baixos. Nos andares mais altos 

do edifício (a partir do 11° pavimento) a vista se torna ampla. O acesso ao edifício se 

dá por dentro de uma galeria comercial e com portaria; o edifício não possui áreas 

de lazer. 

O Edifício 6 (Figura 4.53 e Figura 4.54) também se situa no bairro Centro, em um 

dos quarteirões que possuem a maior quantidade de edifícios altos. No entorno 

imediato ao edifício (raio de 200 metros), a maioria das edificações (82,9%) têm até 

5 pavimentos de altura, mas esta área apresenta uma parcela de edifícios que têm 

entre 6 e 9 pavimentos (8,2%) ou com 10 ou mais pavimentos (8,9% - Tabela 4.7). O 

edifício tem 23 pavimentos, com 5 apartamentos em cada pavimento. Três 

apartamentos estão totalmente voltados para a frente do edifício, que está 

construído no alinhamento, na direção sul e dois apartamentos estão voltados para 

os fundos, para o miolo do quarteirão, na direção norte. 

Os apartamentos que possuem a janela principal da sala de estar voltada para a rua, 

têm afastamento das edificações situadas do outro lado da rua de 22 metros. Tais 

edificações têm alturas entre 3 e 6 pavimentos. Nestes apartamentos, a vista a partir 

dos andares inferiores (até o 6° pavimento) é reduzida, porém não bloqueada. Nos 

andares mais altos a vista é ampla com visuais para a cidade.  Os apartamentos de 

fundos, que têm a janela principal da sala de estar do apartamento voltada para o 

miolo do quarteirão, estão afastados 42 metros de edifício com 29 pavimentos e 27 

metros de edifícios com 11 e 19 pavimentos que bloqueiam as vistas mesmo nos 
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andares mais altos. O acesso ao edifício se dá por dentro de uma galeria comercial 

e com portaria; o edifício não possui áreas de lazer. 

  
Figura 4.53 - Edifício 6 - entorno e direção das 
vistas a partir da sala dos apartamentos 
Fonte: Google Earth (2019) 
 

Figura 4.54 - Edifício 6 - principais afastamentos 
Fonte: Elaborado pela autora  
 

O Edifício 7 (Figura 4.55 e Figura 4.56) se localiza no bairro Centro, no mesmo 

quarteirão do Edifício 6 e, portanto, com as mesmas características do entorno 

imediato. O edifício, um dos mais altos da cidade, possui 29 pavimentos e 2 

apartamentos em cada pavimento. O acesso ao edifício se dá diretamente pela rua 

(edificação construída no alinhamento) e com portaria; o edifício possui uma 

pequena área de lazer. 

Um dos apartamentos tem a janela principal da sala de estar voltada para a rua, na 

direção norte, com afastamento das edificações situadas no lado oposto da rua, que 

têm alturas entre 2 e 10 pavimentos, de 20 metros. Nestes apartamentos, a vista a 

partir dos andares inferiores (até o 10° pavimento) é reduzida, porém não 

bloqueada, já que as edificações exatamente defronte à sala dos apartamentos têm 

entre 2 e 4 pavimentos. Nos andares mais altos a vista é ampla com visuais para 

grande parte da cidade.  

O outro apartamento possui a janela principal da sala de estar do apartamento 

voltada para a lateral do edifício, na orientação oeste. Junto à divisa lateral do lote, à 

apenas 3,50 metros da janela da sala, existe um edifício, construído posteriormente 

ao Edifício 6, com 19 pavimentos que bloqueia completamente a vista da sala dos 

apartamentos. Desse modo, somente a partir dos apartamentos localizados acima 

do 19° pavimento é possível visualizar a abóboda celeste e ter a possibilidade de 

uma vista ampla. 
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Figura 4.55 - Edifício 7 - entorno e direção das 
vistas a partir da sala dos apartamentos 
Fonte: Google Earth (2019) 
 
 

Figura 4.56 - Edifício 7 - principais afastamentos 
Fonte: elaborado pela autora   

4.4.1.3.4 Áreas selecionadas para investigar a satisfação e preferência por vistas a 

partir de edifícios altos 

Para atingir o objetivo específico de investigar a satisfação com a qualidade das 
vistas a partir da janela da sala de apartamentos, foram definidas seis vistas a 

partir de salas de apartamentos situados em diferentes andares de edifícios altos 

que representam as vistas para os contextos urbanos mais recorrentes na cidade. 

Foram identificadas e classificadas três principais tipos de vista, conforme a 

amplitude ou grau de visualização e presença de vegetação: vistas amplas, vistas 

intermediárias e vistas reduzidas.  

Nas vistas amplas a quantidade de céu visível é abundante, ocupando em torno de 

50% da vista, as edificações do entorno estão afastadas e é possível visualizar a 

linha do horizonte ao fundo. Tais vistas geralmente são obtidas em apartamentos 

situados em andares altos (acima do 10° pavimento) e dependendo do contexto 

urbano onde a edificação está inserida. Nestas vistas podem ser visualizadas 

grandes ou pequenas quantidades de vegetação, também dependendo das 

características do entorno.  

A Vista A (Figura 4.57) representa uma vista ampla com grande presença de 

vegetação e céu visível, obtida a partir da sala de estar de apartamento situado no 

21° pavimento no bairro Cristo Redentor. A visual é direcionada para o bairro 

Cruzeiro, onde as edificações são baixas e a vegetação é marcante. As edificações 

que se destacam em primeiro plano na vista estão afastadas em torno de 480 
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metros do ponto de observação, enquanto que as edificações mais distantes estão 

afastadas 2600 metros. 

A Vista B (Figura 4.58) é caracterizada pela grande presença de edificações e céu 

visível e foi obtida a partir do 21° pavimento de edifício situado no bairro Madureira. 

A vista é voltada para a área central da cidade onde é intensa presença de edifícios 

de diferentes alturas e a vegetação não é expressiva. Em primeiro plano podem ser 

visualizadas edificações que estão afastadas em torno de 250 metros e ao fundo se 

destacam alguns dos edifícios mais altos da cidade, distantes cerca de 1450 metros 

do ponto de observação, que somente podem ser identificados devido ao destaque 

da altura em relação aos demais edifícios.   

  
Figura 4.57 - Vista A – a partir do 21° pavimento 
de edifício situado no bairro Cristo Redentor e 
distâncias na horizontal até edificações em 
destaque 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.58 - Vista B - a partir do 21° pavimento 
de edifício situado no bairro Madureira e 
distâncias na horizontal até edificações em 
destaque 
Fonte: Autora (2018) 
 

Nas vistas intermediárias, a presença de edificações a uma distância média (a partir 

de 100 metros) é a característica mais marcante, com presença de céu visível em 

torno de 25 a 30% da vista e a linha de horizonte é formada por edifícios. Estas 

vistas normalmente são visualizadas a partir de apartamentos situados em andares 

médios (do 6° ao 9° pavimentos) e dependendo das características do entorno, 

contudo, podem ser obtidas a partir de andares baixos e altos. A quantidade de 

vegetação também varia de acordo com o contexto urbano.  

A Vista C (Figura 4.59) representa uma vista intermediária com grande presença de 

vegetação e razoável quantidade de céu visível, obtida a partir de apartamento 

situado no 8° pavimento no bairro Exposição. A vista está voltada para o bairro 
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Centro e tem, em primeiro plano, vegetação abundante de um parque e ao fundo 

uma grande quantidade de edificações, de diferentes alturas. As edificações visíveis 

mais próximas estão distantes entre 115 metros, enquanto que as edificações mais 

distantes estão afastadas cerca de 700 metros. 

A Vista D (Figura 4.60) é uma vista intermediária com grande presença de 

edificações e razoável quantidade de céu visível, a partir da janela principal da sala 

de estar do 8° pavimento de edifício situado no bairro Exposição. A visual está 

direcionada para os bairros Rio Branco e São Pelegrino, bastante densos e com 

edificações de diferentes alturas, porém sem presença marcante de vegetação. As 

edificações que se destacam em primeiro plano na vista estão distantes em torno de 

100 metros do ponto de observação, enquanto que as edificações mais distantes 

estão afastadas 1200 metros e somente se destacam devido ao destaque da maior 

altura em relação aos demais edifícios.    

  
Figura 4.59 - Vista C – a partir do 8° pavimento 
de edifício situado no bairro Exposição e 
distâncias na horizontal até edificações em 
destaque  
Fonte: Autora (2018) 
 

Figura 4.60 - Vista D - a partir do 8° pavimento de 
edifício situado no bairro Exposição e distâncias 
na horizontal até edificações em destaque 
Fonte: Autora (2018) 
 

Nas vistas reduzidas, são visualizadas edificações em primeiro plano e com pouca 

ou nenhuma quantidade de céu aparente ou de vegetação. Este tipo de vista tende a 

ser mais encontrada nos andares inferiores dos edifícios (até o 5° pavimento), porém 

não se exclui a possibilidade de serem obtidas a partir de andares altos, quando os 

edifícios estão próximos e a vista é bloqueada por outra edificação. 

A Vista E (Figura 4.61) representa uma vista com edificações próximas e pequena 

quantidade de céu visível, com presença de vegetação. A vista, que foi obtida a 
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partir do 5° pavimento de edifício situado no bairro Panazzolo, é voltada para 

edificações situadas defronte ao edifício, em rua estreita (10 metros). Os edifícios 

que estão em primeiro plano têm pouco afastamento da janela principal da sala do 

apartamento – 18 metros – e são baixos. No entanto, as edificações mais afastadas 

– 65 e 170 metros - são mais altas, fazendo com que a vista fique reduzida. 

A Vista F (Figura 4.62) é caracterizada por edificações próximas e pequena 

quantidade de céu visível e foi obtida a partir do 17° pavimento de edifício situado no 

bairro Cristo Redentor. A vista é voltada para outros edifícios do mesmo condomínio 

vertical que possui quatro torres, com distância de 38 metros entre as janelas das 

salas dos apartamentos. Somente no espaço entre as duas torres voltadas para a 

rua, afastadas 12 metros entre elas, é possível visualizar parcialmente o céu e a 

cidade.  

  
Figura 4.61 - Vista E – a partir do 5° pavimento 
de edifício situado no bairro Panazzolo 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.62 - Vista F – a partir do 17° pavimento 
de edifício situado no bairro Cristo Redentor 
Fonte: Autora (2018) 

 

Para o objetivo específico de investigar a preferência por vistas a partir da janela 
principal da sala de estar de apartamentos situados em edifícios altos, em 
diferentes contextos urbanos, as vistas deveriam representar os contextos 

urbanos mais recorrentes na cidade, onde, a partir de diferentes andares, fosse 

possível verificar diferentes situações de bloqueio. Desse modo, foram identificados 

e selecionados três contextos urbanos (Figura 4.63 e Figura 4.64).  
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Figura 4.63 - Visuais a partir do ed. Parque do Sol 
para o contexto urbano 1  
Fonte: Adaptado pela autora a partir de imagem do 
Google Earth (2019) 
 

Figura 4.64 - Visuais a partir do ed. VR 
Residence para os contextos urbanos 2 e 3  
Fonte: Adaptado pela autora a partir de imagem do 
Google Earth (2019) 

O primeiro (Figura 4.63) representa uma situação de visuais a partir das salas de 

todos os apartamentos de um edifício muito alto - o Parque do Sol, para uma área 

com grande presença de vegetação em primeiro plano - o parque Getúlio Vargas 

possibilitando a verificação do impacto da vegetação nos andares mais baixos e da 

vista ampla para a cidade nos andares superiores.   

Foram realizadas fotografias das vistas a partir da sala de três apartamentos, com a 

primeira vista a partir do 8° pavimento (Figura 4.65), representando os andares mais 

baixos do edifício, de onde pode ser visualizada a copa das árvores do parque em 

primeiro plano - a 50 metros de distância - e com o skyline da cidade formado por 

edifícios de diferentes alturas ao fundo, com destaque para o edifício da Câmara de 

Vereadores, a 300 metros de distância e condomínio vertical com duas torres na rua 

Alfredo Chaves, a 550 metros de distância. No 8o pavimento os elementos da cidade 

– árvores, pessoas andando na rua, mobiliário urbano, veículos – ainda podem ser 

identificados com clareza. A segunda vista, a partir do 20° pavimento (Figura 4.66), 

inclui a grande quantidade de vegetação do parque vista de cima, juntamente com 

um maior número de edificações. Neste pavimento, os elementos da cidade já não 

podem ser totalmente identificados devido à altura em relação ao solo. A terceira 

vista, a partir do 36° pavimento (Figura 4.67), representa uma vista ampla para toda 

a cidade, com grande quantidade de céu visível. Porém, a esta altura não é possível 

identificar elementos ou pessoas na rua ou no parque. 
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Figura 4.65 - Contexto urbano 1 - Vista a partir do 8° pavimento do ed. Parque do Sol e 
distâncias na horizontal até edificações ou elementos urbanos em destaque 
Fonte: Autora (2018) 
 

 
Figura 4.66 - Contexto urbano 1 - Vista a partir do 20° pavimento do ed. Parque do Sol e 
distâncias na horizontal até edificações em destaque 
Fonte: Autora (2018) 

 
Figura 4.67 - Contexto urbano 1 - Vista a partir do 36° pavimento do ed. Parque do Sol e 
distâncias na horizontal até edificações em destaque 
Fonte: Autora (2018) 
 

O segundo e terceiro contextos (Figura 4.64) representam visuais para a cidade, 

com edificações próximas, em diferentes distâncias, bloqueando parte da vista a 

partir da janela principal da sala de estar de apartamentos situados nos andares 
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baixos e intermediários e vista ampla para a cidade nos andares mais altos. Tais 

contextos podem ser observados partir de um edifício - VR Residence, com 26 

pavimentos ou 75 metros, que corresponde à altura máxima a edificar que está 

sendo discutida na revisão do Plano Diretor de Caxias do Sul. O edifício se localiza 

no bairro Universitário, bairro em expansão com presença de diversos edifícios altos, 

e possui apartamentos com sala de estar voltadas para a área central da cidade, 

bastante densificada (Contexto 2; Figura 4.64) e para a zona oeste, menos 

densificada e com edificações mais baixas (Contexto 3; Figura 4.64). Além de 

contemplar dois contextos urbanos recorrentes na cidade, o edifício VR Residence 

também foi selecionado pelo fato de estar em fase final de obra, facilitando o acesso 

da pesquisadora a diferentes pavimentos para fotografar as vistas. 

No segundo contexto, foram realizadas fotografias das vistas a partir da sala de três 

apartamentos, a primeira a partir do 10° pavimento (Figura 4.68), de onde pode ser 

percebido o bloqueio parcial da vista principalmente por três edifícios altos situados 

defronte ao edifício. A edificação mais próxima, a 70 metros de distância, tem 15 

pavimentos. Os demais, com 20 pavimentos, estão a 160 metros do edifício. Ainda, 

a partir do 10o pavimento, podem ser visualizados a vegetação em primeiro plano e 

elementos tais como veículos, mobiliário urbano ou ainda, pessoas andando na rua. 

A segunda vista, a partir do 18° pavimento (Figura 4.69), ainda apresenta bloqueio 

parcial da vista pelos dois edifícios com 20 pavimentos, mas pode-se perceber um 

maior número de edificações à distância. Em função da altura deste pavimento, 

muitos elementos da cidade já não podem ser totalmente identificados. Na terceira 

vista, a partir do 26° pavimento (Figura 4.70), que representa uma vista ampla para 

toda a cidade, com grande quantidade de céu visível, o bloqueio não é mais 

percebido, já que os demais edifícios são mais baixos. No entanto, não é possível 

visualizar elementos urbanos ou pessoas na rua, ou mesmo vegetação. 
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Figura 4.68 - Contexto urbano 2 - Vista a partir do 10° pavimento do ed. VR Residence e 
distâncias na horizontal até edificações em destaque 
Fonte: Autora (2018) 
 

 
Figura 4.69 - Contexto urbano 2 - Vista a partir do 18° pavimento do ed. VR Residence e 
distâncias na horizontal até edificações em destaque 
Fonte: Autora (2018) 

 
Figura 4.70 - Contexto urbano 2 - Vista a partir do 26° pavimento do ed. VR Residence e 
distâncias na horizontal até edificações em destaque 
Fonte: Autora (2018) 
 

Da mesma maneira, no terceiro contexto, foram realizadas fotografias das vistas a 

partir do 10° pavimento (Figura 4.71), de onde pode ser percebido com bastante 

intensidade o bloqueio parcial da vista pelos edifícios do condomínio vertical situado 
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na lateral do edifício. O prédio mais próximo está somente a 17 metros de distância 

e tem 20 pavimentos. Esta distância, além do bloqueio das visuais, pode 

comprometer a privacidade visual. A partir deste pavimento também podem ser 

visualizadas vegetação em áreas próximas e edificações a uma distância 

intermediária. A segunda vista, a partir do 18° pavimento (Figura 4.72), ainda 

continua apresentando certo bloqueio da vista pelo prédio vizinho que, embora seja 

mais alto (20 pavimentos), está implantado em cota de terreno mais baixa, fazendo 

com que se visualize a cobertura do edifício. Os demais elementos e edificações já 

não podem ser percebidos com clareza em razão da distância do solo. Na terceira 

vista, a partir 26° pavimento (Figura 4.73), já não existe mais o bloqueio da visual, e 

sim uma vista ampla para toda a cidade e arredores, com bastante céu visível, 

porém sem a possibilidade de reconhecer pessoas na rua ou elementos próximos. 

 
Figura 4.71 - Contexto urbano 3 - Vista a partir do 10° pavimento do ed. VR Residence e 
distâncias na horizontal até edificações em destaque 
Fonte: Autora (2018) 

 
Figura 4.72: Contexto urbano 3 - Vista a partir do 18° pavimento do ed. VR Residence e 
distâncias na horizontal até edificações em destaque 
Fonte: Autora (2018) 
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Figura 4.73 - Contexto urbano 3 - Vista a partir do 26° pavimento do ed. VR Residence e 
distâncias na horizontal até edificações em destaque 
Fonte: Autora (2018) 

4.4.1.4 Levantamento físico detalhado das interfaces  

A partir das quatorze quadras selecionadas (Quadro 4.4) foi realizado o 

levantamento físico detalhado das interfaces térreas das quadras. Os dados 

provenientes deste levantamento formam a base utilizada para calcular as taxas de 

cada variável a ser avaliada. Foram levantadas as seguintes características: (i) tipo 

de interface – barreira física e visual - entre o alinhamento do terreno e a rua; (ii) 

afastamento da edificação em relação ao alinhamento do terreno; (iii) conexão 

visual: medida linear de janelas, vitrines, portas e outros elementos visualmente 

permeáveis ao nível do pavimento térreo; (iv) conexão física: contagem do número 

de portas de acesso de pedestres no pavimento térreo da edificação; (v) uso efetivo 

da edificação: residencial; comercial/ prestação de serviços/ institucional; misto; 

estacionamento/ garagem; (vi) uso efetivo do pavimento térreo: residencial; 

comercial/prestação de serviços; estacionamento/ garagem; posto de combustíveis; 

sem atividade.   

De forma a normatizar as diferentes características em diferentes comprimentos de 

quadras, as medidas foram transformadas em taxas. As medidas individuais das 

variáveis de cada lote, dos dois lados da rua, foram somadas e divididas pelo dobro 

do comprimento da quadra e multiplicado por cem. Assim, independentemente do 

tamanho da quadra, é possível analisar e comparar as diferenças entre as quadras, 

conforme já utilizado em outros estudos  (ANTOCHEVIZ et al., 2017; FIGUEIREDO, 

2018; QUINTANA, 2013). Os dados referentes às taxas de conexão visual e física e 

tipos de uso da edificação e do pavimento térreo, foram mapeados em SIG pelo 
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programa QGis 3.6, plataforma na qual foi possível agrupar as informações 

provenientes dos demais métodos de coleta de dados. 

4.4.1.5 Levantamentos fotográficos 

Esta etapa consistiu no levantamento de características físicas por meio de registros 

fotográficos das áreas de estudo, necessários para análise das áreas selecionadas e 

posterior escolha das cenas ou vistas a serem apresentadas juntamente com os 

questionários, de acordo com cada objetivo da investigação.  

Conforme indicado por diversos pesquisadores (REIS; LAY, 1995; SANOFF, 1991; 

STAMPS, 2000) e confirmado em estudo anterior (GREGOLETTO, 2013) a 

utilização da fotografia como técnica complementar a outros métodos, tais como 

questionários e entrevistas é muito pertinente, especialmente em estudos que 

envolvem avaliações estéticas por serem adequadas para simular ambientes reais. 

Ainda, de acordo com Stamps (1992, 1993, 1994, 2000, 2006), que utiliza fotografias 

como forma de estímulo visual na avaliação da satisfação do usuário em diversos 

estudos, os efeitos produzidos são confiáveis, em especial para avaliação estética 

de edifícios altos (STAMPS, 1991). 

Desse modo, esta técnica teve papel muito importante nesta pesquisa, pois as 

cenas e vistas urbanas obtidas através de fotografias foram editadas e incluídas 

como estímulos visuais nos questionários. 

Todas as fotografias obtidas para compor a cenas e vistas foram realizadas fazendo 

um ângulo de 90º com o piso, para simular ângulos da visão humana na vertical, 

sem levantar a cabeça, conforme demonstrado por autores como Tilley e Dreyfuss 

(2002) e Gehl (2010). No entanto, existe uma discussão sobre qual lente mais se 

aproxima do ângulo de visão humana, com indicações oscilando entre as lentes 

35mm e 50mm, considerando câmeras “full-frame”. A área de visão principal do olho 

humano, que é chamada de cone de atenção visual, possui um ângulo de visão de 

55° na vertical (TILLEY; DREYFUSS, 2002) (Figura 4.74). Segundo Cicala (2009), 

este ângulo, em uma câmera full-frame, corresponde uma lente com distância focal 

de 43mm, que é intermediária entre as lentes 35mm e 50mm. 
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Figura 4.74 - Campo visual humano 

Fonte: Adaptado de Tilley & Dreifuss (2002) 
	
	
Para compor as vistas para o skyline urbano e as vistas a partir de apartamentos, as 

fotografias foram realizadas com a câmera Canon T3i, do tipo APS-C, com fator de 

corte 1.6. Sua lente foi ajustada para 27mm para corresponder à distância focal de 

43mm, indicada como a mais similar ao ângulo de visão humana na vertical. 

As vistas para o skyline urbano e vistas a partir de apartamentos situados em 

diferentes andares, foram compostas através de fotomontagem pelo recurso 

photomerge do programa de edição de imagens Photoshop CC 2017. A utilização de 

tal recurso se deu para que a fotografias das vistas correspondessem 

aproximadamente ao campo visual binocular ou ângulo de visão humana na 

horizontal (Figura 4.74), que pode chegar a 124° (TILLEY; DREYFUSS, 2002). Para 

cada fotomontagem foram utilizadas 5 fotografias realizadas na vertical (Figura 

4.75).  
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Figura 4.75 - Exemplo composição de fotografia para fotomontagem 
Nota: as linhas tracejadas em vermelho indicam cada fotografia necessária para a composição da fotomontagem  
Fonte: Autora (2018) 
	
Nas vistas a partir de apartamentos situados em diferentes situações urbanas, onde 

as respondentes deveriam selecionar, dentre seis vistas apresentadas, aquela mais 

similar à vista do seu apartamento, cada uma destas vistas foi composta por uma (1) 

fotografia na horizontal. 

Para compor as vistas ao nível da rua – edifícios altos em diferentes distâncias de 

observação e interfaces térreas dos edifícios altos -  as fotografias foram realizadas 

com a câmera do aparelho celular Iphone 7, devido ao ângulo de abertura 

corresponder a uma grande angular (aproximadamente 28mm) e também pela 

praticidade de captar as imagens na rua, sem a necessidade de carregar 

equipamento fotográfico, especialmente nas vias com maior movimento de pessoas. 

As fotografias de edifícios altos em diferentes distâncias de observação foram 

realizadas na vertical conforme estabelecido e detalhado em 4.4.1.5. Nas fotografias 

das interfaces térreas, também obtidas na vertical, foi utilizado o recurso 

“panorâmica” para aumentar o ângulo de abertura na horizontal e captar os detalhes 

da interface térrea, do passeio e da rua. 

As fotografias foram editadas para representar as cenas e vistas urbanas 

selecionadas para inclusão nos questionários e entrevistas estruturadas, de maneira 

a coletar adequadamente os dados necessários para responder aos objetivos 

propostos. Por exemplo, foram padronizadas em todas as cenas e vistas a ausência 

de nuvens e um tom de azul para o céu, para evitar que diferenças entre estes 

aspectos pudessem interferir na avaliação estética da cena ou vista. Além disso, 

visto que fotografias de edifícios podem incluir elementos que afetam as avaliações 

estéticas (FAWCETT; ELLINGHAM; PLATT, 2008; STAMPS, 1999), tais como 
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postes e fios de luz, estes elementos  foram suprimidos por meio de recursos 

computacionais (Figura 4.76 e Figura 4.77).  

  

Figura 4.76 - Exemplo de fotografia original 
Fonte: Autora (2018) 
 

Figura 4.77 - Exemplo de fotografia com retirada 
de postes e fios de luz e padronização da cor do 
céu 
Fonte: Autora (2018) 
 

Ainda, as fotografias foram editadas para retirar as pessoas ou tornar os seus rostos 

desfocados para que não fossem identificados.  

As imagens utilizadas para a avaliação do skyline, foram editadas através de 

programas computacionais de tratamento de imagem para reduzir para diferentes 

alturas a altura original das edificações (Figura 4.78 a Figura 4.81).  

  
Figura 4.78 - Altura original das edificações 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.79 - Edição com 18 pavimentos 
Fonte: elaborado pela autora 

  
Figura 4.80 - Edição com 14 pavimentos 
Fonte: elaborado pela autora 

Figura 4.81 - Edição com 10 pavimentos 
Fonte: elaborado pela autora 
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O levantamento fotográfico e a edição das cenas urbanas com diferentes alturas dos 

edifícios foram realizados durante 90 dias, sendo necessários vários ajustes, 

incluindo a repetição de fotografias até que se obtivessem imagens adequadas aos 

objetivos da investigação.  

 

4.4.2 Etapa 2 – Trabalho de Campo 

Essa etapa consistiu na elaboração e aplicação de questionários, entrevistas e 

observações de comportamento. O trabalho de campo foi realizado entre os meses 

de setembro a novembro de 2018. 

4.4.2.1 Questionários 

O questionário é um instrumento de coleta de dados de muita eficiência e 

amplamente utilizado em pesquisas envolvendo percepções, atitudes e 

comportamentos de pessoas (SOMMER; SOMMER, 2002). É uma ferramenta 

utilizada com o objetivo de detectar regularidades entre grupos através da 

comparação de um conjunto de repostas a perguntas relativas a um assunto (REIS; 

LAY, 1995).  

Devido à velocidade de expansão dos usuários da Internet, a aplicação de 

questionários através de formulários online é cada vez mais recorrente em 

pesquisas de diversas áreas de conhecimento, incluindo os estudos relativos à 

percepção do espaço urbano (p. ex. ANTOCHEVIZ, 2014; BUGS, 2014; 

FIGUEIREDO, 2018; GREGOLETTO, 2013). Entre os aspectos positivos citados por 

estes e outros estudos (VASCONCELLOS; GUEDES, 2007; VIEIRA; CASTRO; 

JÚNIOR, 2010), estão a agilidade na aplicação; a flexibilidade e diversidade na 

elaboração de questões com a possibilidade de inclusão de imagens e vídeos e  o 

baixo custo de implementação, juntamente com a redução de tempo para a 

tabulação de dados e consequentemente de erros, uma vez que os dados são 

transferidos diretamente do programa de coleta de dados para um programa 

estatístico. 

No entanto, também são relatados aspectos negativos nesta forma de aplicação, 

como a taxa de respostas que tende a ser menor do que a dos meios tradicionais, 

uma vez é necessário o envio de um número muito expressivo de convites à 
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pesquisa para o retorno das respostas, bem como a limitação de respondentes à 

pessoas com acesso à Internet, que pode acarretar resultados não representativos 

da população devido à existência de diferenças socioeconômicas e de níveis de 

instrução entre as pessoas que mais utilizam os recursos eletrônicos e o restante da 

população (FALEIROS et al., 2016; VASCONCELLOS; GUEDES, 2007).  

Desse modo, a coleta de dados foi realizada através de questionários 

disponibilizados via internet, através do programa LimeSurvey e de questionários 

impressos, para possibilitar a participação de pessoas que não fazem uso da 

internet.  

De acordo com os objetivos da pesquisa, foram elaborados e aplicados dois tipos de 

questionários, direcionados para diferentes respondentes, conforme detalhados a 

seguir: 

4.4.2.1.1 Questionário 1  

O Questionário 1 foi elaborado para responder os seguintes objetivos: (i) investigar 

os efeitos da presença de edifícios altos em cidade média; (ii) investigar os efeitos 

de distintas interfaces térreas de edifícios altos na estética e no uso de espaços 

abertos públicos (iii) investigar a satisfação e preferência por vistas a partir de 

edifícios altos. 

Para que todos os respondentes apresentassem um nível similar de familiaridade 

com a cidade, a amostra de respondentes do Questionário 1 foi constituída por 

pessoas residentes no município de Caxias do Sul há pelo menos um ano e com 

idade mínima de 18 anos.  

O Questionário 1 (Apêndice A) foi constituído por 09 perguntas relativas às 

características composicionais dos respondentes e por 51 questões relacionadas à 

43 imagens, de acordo com os objetivos da pesquisa. A estrutura do questionário é 

predominantemente composta por avaliações comparativas entre cenas (ou vistas) 

urbanas, nas quais foi solicitado ao respondente um ordenamento das cenas (ou 

vistas) das mais preferidas para as menos preferidas, de acordo com cada objetivo 

do trabalho. Também é composta por questões fechadas, de escolha simples, com 

escala de cinco pontos, e por questões de múltipla escolha para a justificativas das 

respostas anteriores. As perguntas foram organizadas em 8 grupos, sendo o 
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primeiro relativo às características composicionais dos respondentes e os demais 

referentes a cada objetivo da investigação, conforme segue:  

Com o objetivo de medir a satisfação com a presença de edifícios altos no 
espaço urbano de cidade média, especificamente na cidade de Caxias do Sul, 

foram elaboradas questões fechadas sobre a percepção da presença de edifícios 

altos na cidade (muito positiva; positiva; nem positiva, nem negativa; negativa; muito 

negativa) e justificativas para a resposta, bem como a identificação dos bairros mais 

verticalizados (Apêndice A - questões 12 a 15). 

Para medir a preferência para morar em edifícios altos de diferentes alturas em 
diferentes tipos de implantação com a mesma densidade foram apresentadas 

quatro cenas com imagens contendo simulações de diferentes tipos de implantação, 

conforme detalhado em 4.4.1.3.1 (Figura 4.82 a Figura 4.85). Juntamente com as 

imagens foi apresentada uma legenda da correspondência de cores utilizadas nas 

simulações. 

    

Figura 4.82 - Cena A - 
25 pavimentos e 
implantação no interior 
do quarteirão 
Fonte: elaborado pela 
autora  
 

Figura 4.83 - Cena B - 
10 pavimentos e 
implantação no 
perímetro do quarteirão 
Fonte: elaborado pela 
autora  

Figura 4.84 - Cena C - 
18 pavimentos e 
implantação no 
perímetro do quarteirão 
Fonte: elaborado pela 
autora  

Figura 4.85 - Cena D - 
14 pavimentos e 
implantação no 
perímetro do quarteirão 
Fonte: elaborado pela 
autora  

Foi solicitado ao respondente o ordenamento das cenas que correspondiam às 

simulações, quanto à preferência para morar, da cena mais preferida para a cena 

menos preferida. Também foi solicitada a indicação das principais razões que 

justificaram da escolha das cenas mais e menos preferidas para morar (Apêndice A - 

questões 16 a 18). 

Para medir os efeitos estéticos de edifícios altos no skyline foram apresentadas 

dois contextos urbanos contendo edifícios altos e grande quantidade de vegetação, 

conforme detalhado em 4.4.1.3.1. 

O primeiro contexto urbano apresenta o contraste de um edifício alto isolado, com 36 

pavimentos, em contraste com a vegetação de um parque urbano. Foram 
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apresentadas imagens correspondentes a vistas do skyline real e simulações com 

as vistas com a altura do edifício editada, com redução para 18, 14 e 10 pavimentos 

(Figura 4.86 a Figura 4.89).   

  
Figura 4.86 - Vista A - Simulação - 14 pav.  
Fonte: Autora (2018)  

Figura 4.87 - Vista B - Original– 36 pav. 
Fonte: Autora (2018) 

  
Figura 4.88 - Vista C - Simulação– 10 pav. 
Fonte: Autora (2018) 
 

Figura 4.89 - Vista D - Simulação - 18 pav. 
Fonte: Autora (2018) 
 

O segundo contexto representa edifícios de diferentes alturas contrastando com a 

vegetação de um parque urbano. As imagens apresentadas para avaliação refletem 

vistas para o skyline original, com edificações de maior altura com 20 pavimentos e 

simulações com as alturas das edificações reduzidas para 14 e 10 pavimentos 

(Figura 4.90 a Figura 4.92). 

   
Figura 4.90 - Vista A - 
Simulação – 14 pav. 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.91 - Vista B - 
Simulação – 10 pav. 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.92 - Vista C – Original 
– 20 pav. 
Fonte: Autora (2018) 
 

Nos dois conjuntos de vistas do skyline, as imagens foram dispostas com as alturas 

dos edifícios de forma não sequencial, exigindo maior atenção do respondente. No 

questionário, foi solicitado ao respondente que ordenasse as vistas de cada grupo 

de questões de acordo com a aparência, da vista mais preferida para a menos 

preferida e que justificasse as principais razões da escolha de tais vistas (Apêndice 

A - questões 19 a 24). 

Para mensurar os efeitos estéticos de edifícios altos observados a partir de 
diferentes distâncias ao nível da rua foram apresentados três conjuntos de vistas, 
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cada um representando edifícios altos com diferentes alturas - 10, 17 e 26 

pavimentos (Figura 4.93 a Figura 4.101).  

Para cada edificação, foram apresentadas três vistas a partir do lado oposto da rua e 

a partir de diferentes distâncias de observação, sendo uma exatamente defronte ao 

edifício; outra exatamente no local onde a edificação pudesse ser visualizada por 

inteiro, sem levantar a cabeça e ainda uma vista a uma distância intermediária a 

essas duas anteriores, conforme detalhado em 4.4.1.3.1. 

As três vistas de cada edificação foram dispostas no questionário em um 

ordenamento não sequencial quanto às distâncias de visualização e diferentemente 

do ordenamento adotado para o conjunto de vistas na questão anterior, para evitar a 

possibilidade de simples repetição da resposta da avaliação anterior (Apêndice A - 

questões 39 a 47). 

   
Figura 4.93 - Edifício com 10 
pavimentos – Vista A (no eixo 
do terreno) 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.94 - Edifício com 10 
pavimentos – Vista B (a 30m do 
eixo do terreno) 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.95 - Edifício com 10 
pavimentos - Vista C (a 20m do 
eixo do terreno) 
Fonte: Autora (2018) 

 

   
Figura 4.96 - Edifício com 17 
pavimentos – Vista A (a 65m do 
eixo do terreno) 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.97 - Edifício com 17 
pavimentos – Vista B (no eixo do 
terreno) 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.98 - Edifício com 17 
pavimentos – Vista C (a 30m do 
eixo do terreno) 
Fonte: Autora (2018) 
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Figura 4.99 - Edifício com 26 
pavimentos – Vista A (no eixo do 
terreno) 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.100 - Edifício com 26 
pavimentos – Vista B (a 90m do 
eixo do terreno) 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.101 - Edifício com 26 
pavimentos – Vista C (a 30m do 
eixo do terreno) 
Fonte: Autora (2018) 

 

Para medir a preferência por vistas a partir de edifícios altos em diferentes 
contextos urbanos foram apresentados três conjuntos de vistas a partir da janela 

principal da sala de estar de apartamento situados em diferentes andares de 

edifícios altos (Apêndice 2 - questões 48 a 56). Cada conjunto de vistas representa 

um contexto urbano recorrente na cidade, com diferentes situações de bloqueio ou 

não por edifícios altos, conforme detalhado em 4.4.1.3.4.  

As Figuras Figura 4.102 a Figura 4.104 representam as vistas a partir do edifício 

para um parque, sem edificações próximas à janela da sala do apartamento. 

   
Figura 4.102 - Vista A - a partir 
do 36° pav. de edifício com 
visuais para um parque 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.103 - Vista B - a partir 
do 8° pav. de edifício com 
visuais para um parque 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.104 - Vista C - a partir 
do 20° pav. de edifício com 
visuais para um parque 
Fonte: Autora (2018) 

 

As Figuras Figura 4.105 a Figura 4.107 representam as vistas a partir do edifício 

para a cidade, com edificações à uma distância média (70 metros) da janela da sala 

do apartamento. 
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Figura 4.105 - Vista A - a partir 
do 10° pav. de edifício com 
visuais para a cidade, com 
edificações a uma distância 
média 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.106 - Vista B - a partir 
do 26° pav. de edifício com 
visuais para a cidade, com 
edificações a uma distância 
média 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.107 - Vista C - a partir 
do 18° pav. de edifício com 
visuais para a cidade, com 
edificações a uma distância 
média 
Fonte: Autora (2018) 

 

Já as Figuras Figura 4.108 a Figura 4.110 representam as vistas a partir do edifício 

para a cidade com edificações próximas (17 metros) que bloqueiam parcialmente a 

vista a partir de determinados pavimentos. 

   
Figura 4.108 - Vista A - a partir 
do 18° pav. 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.109 - Vista B - a partir 
do 10° pav. 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.110 - Vista C - a partir 
do 26° pav. 
Fonte: Autora (2018) 

 

Com a finalidade de avaliar a satisfação com a qualidade das vistas a partir de 
apartamentos, foram apresentadas aos respondentes do Questionário 1, que 

moravam edifícios (Apêndice A – questões 57 a 60), seis imagens contendo vistas 

reais a partir de apartamentos situados em Caxias do Sul que representam seis 

diferentes contextos urbanos mais recorrentes na cidade, para que fosse realizada a 

correspondência com a vista do apartamento do respondente, conforme detalhado 

em 4.4.1.3.4 (Figuras Figura 4.111 a Figura 4.116)  

   
Figura 4.111 - Vista A - Vista 
ampla com grande presença de 
vegetação e céu visível 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.112 - Vista B - Vista 
ampla com grande presença de 
edificações e céu visível 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.113 - Vista C - Vista 
intermediária com grande 
presença de vegetação e 
razoável quantidade de céu 
visível 
Fonte: Autora (2018) 
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Figura 4.114 - Vista D - Vista 
intermediária com grande 
presença de edificações e 
razoável quantidade de céu 
visível 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.115 - Vista E - Vista 
reduzida com presença de 
vegetação e edificações 
próximas e pequena quantidade 
de céu visível 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.116 - Vista F - Vista 
reduzida com edificações 
próximas e pequena quantidade 
de céu visível 
Fonte: Autora (2018) 

 

Para medir a percepção estética e de segurança na base de edifícios altos, com 
distintas interfaces térreas (Apêndice A - questões 25 a 38) foram apresentadas 

quatro cenas que representam os tipos de interfaces térreas mais recorrentes em 

edifícios altos na cidade (Figuras Figura 4.117 a Figura 4.120), de acordo com o 

afastamento em relação à rua, tipo de barreira física, níveis de conexão visual e 

física, conforme detalhado em 4.4.1.3.2. 

    

Figura 4.117 - Cena A 
- Interface tipo 1  
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.118 - Cena B 
- Interface tipo 3 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.119 - Cena C 
-  Interface tipo 4 
Fonte: Autora (2018) 

Figura 4.120 - Cena D 
- Interface tipo 2 
Fonte: Autora (2018) 

 

 Anteriormente à aplicação do questionário, foi realizado um estudo piloto para 

verificar a possibilidade da aplicação dos questionários juntamente com as cenas e 

vistas, tanto via internet quanto impresso, além de investigar a compreensão das 

questões por parte dos respondentes e o tempo de resposta. O questionário piloto 

foi aplicado, via internet, para 10 pessoas, que consideraram o questionário longo e 

com tempo de resposta elevado – entre 25 e 30 minutos (75 questões relacionadas 

a 53 imagens). Ainda foram relatados problemas relativos à repetição do mesmo tipo 

de avaliação e dificuldades no carregamento das imagens no computador. As 

questões foram reavaliadas, sua quantidade reduzida, imagens ajustadas e o 

questionário foi testado com mais 4 respondentes, que ainda consideraram o 

questionário um tanto extenso e principalmente com questões repetitivas 
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relacionadas à avaliação estética ao nível da rua. O questionário foi novamente 

avaliado e algumas questões foram retiradas, para que o tempo de resposta girasse 

em torno de 20 minutos. Após estes ajustes o questionário também foi testado na 

forma impressa com 2 respondentes para verificar a compreensão tanto do 

questionário quanto da manipulação do conjunto de imagens, que foram 

apresentadas fora do corpo do questionário impresso, em um kit contendo todas as 

imagens coloridas em formato A4; foi considerado compreensível e com tempo de 

resposta razoável. 

Para os questionários que foram aplicados via internet, o link de acesso 

<https://www.ufrgs.br/pesquisaesteticaempirica/index.php/518548>, juntamente com 

uma apresentação da pesquisa, foi enviado via e-mail para empresas, escritórios de 

arquitetura e engenharia e também para universidades em Caxias do Sul  solicitando 

o encaminhamento do link de acesso para seus funcionários ou alunos. Também foi 

enviado para contatos da pesquisadora, direcionando para moradores de Caxias do 

Sul e solicitado a essas pessoas que reenviassem o link para os seus contatos na 

mesma cidade, utilizando-se da técnica de amostra em bola de neve (snowball 

sample) (HANDCOCK; GILE, 2011), a fim de aumentar o número da amostra. 

Também foi divulgado na página pessoal da pesquisadora na rede social Facebook, 

direcionando a postagem a moradores de Caxias do Sul e compartilhado por 

colegas arquitetos e pessoas e/ou entidades da mesma cidade que demonstraram 

interesse na pesquisa em suas respectivas páginas. Antes de iniciar o questionário, 

o respondente teve acesso a um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) informando o tempo necessário para o preenchimento do questionário e 

indicando que a participação no estudo seria voluntária e anônima e que os dados 

obtidos e a publicação dos resultados serão utilizados apenas para fins acadêmicos. 

Somente após o aceite do TCLE o questionário foi iniciado. 

Por sua vez, os questionários impressos foram aplicados a pessoas abordadas e 

convidadas pessoalmente pela pesquisadora para participar da pesquisa, em 

estabelecimentos comerciais, residências, universidades, e em espaços públicos - 

ruas, praças e parques,  localizados nas áreas de estudo. Da mesma forma que na 

aplicação via internet, o respondente somente iniciou o preenchimento após o aceite 

do TCLE. O preenchimento dos questionários se deu sem interferência ou 

assistência do pesquisador. 
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As respostas dos questionários foram anônimas e a identidade do respondente 

preservada tanto na aplicação dos questionários impressos quanto nos 

questionários disponibilizados via Internet, já que o software LimeSurvey possui um 

dispositivo que bloqueia o IP (Internet Protocol), a identificação única para cada 

computador conectado a uma rede. 

Os dados do Questionário 1 disponibilizado via Internet foram coletados entre os 

dias 01 de setembro e 16 de novembro de 2018. Durante este período, foram 

acessados 265 formulários no programa LimeSurvey, dos quais 34,3% (91 de 265) 

foram respondidos por completo, enquanto que 65,7% (174 de 265) foram apenas 

iniciados ou respondidos parcialmente; destes, 35% (61 de 174) somente foram 

acessados, sem nenhum preenchimento; 11,5% (20 de 174) aceitaram o TCLE, 

porém não preencheram nenhuma questão e outros 7,5% (13 de 174) não 

completaram ao menos o primeiro bloco de questões, sendo desconsiderados para 

a pesquisa. Os 46% (80 de 174) questionários preenchidos parcialmente restantes, 

foram considerados por apresentarem preenchimento completo de cada bloco de 

questões relativas a cada objetivo do trabalho, conforme segue (Tabela 4.8). 

Tabela 4.8 - Questionários incompletos considerados, por bloco de questões e objetivos 
Bloco de questões / Objetivo % de preenchimento Respondentes 

1 – Satisfação com a presença de edifícios altos no 
espaço urbano 

14,3% 80 (100) 

2- Diferentes tipos de implantação com a mesma 
densidade 

28,6% 52 (65) 

3- Efeitos estéticos ao nível do skyline 43,8% 30 (37,5) 
4 – Estética e segurança em diferentes interfaces 
térreas 

58,1% 14 (17,5) 

5 – Efeitos estéticos ao nível da rua; 72,4% 2 (2,5) 
6 – Satisfação e preferência por vistas a partir de 
edifícios altos 

86,7% 1 (1,25) 

Total de questionários parcialmente preenchido considerados 80 (100) 
Fonte: elaborado pela autora 
Nota: foram considerados 7 blocos de questões, de acordo com cada objetivo, independentemente do número 
de questões, cada bloco com 14,30% de peso. 
 
Os dados do Questionário 1 impresso e aplicado pessoalmente pela pesquisadora 

foram coletados entre os dias 05 de outubro e 16 de novembro de 2018. No total 

foram abordadas e convidadas para a pesquisa 70 pessoas, das quais 85,7% (60 de 

70) aceitaram e iniciaram o preenchimento. Dos questionários iniciados, 98,3% (59 

de 60) finalizaram o preenchimento. Somente um respondente desistiu alegando 

falta de tempo, e seu questionário foi descartado por não atingir o mínimo de 

questões estipuladas, que correspondia ao primeiro bloco de questões. Assim, foram 
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coletados 59 questionários completos impressos e aplicados pessoalmente pela 

pesquisadora. 

Desse modo, a amostra total de respondentes do Questionário 1 foi constituída por 

230 respondentes, sendo 74,3% (171 de 230) aplicados via Internet e 25,7% (59 de 

230) impressos e aplicados pessoalmente pela pesquisadora (Tabela 4.9). 

Tabela 4.9 - Distribuição dos respondentes do Questionário 1 por tipo de aplicação  
 Via Internet Impresso Total da amostra 

Questionários completos 91 (39,5) 59 (25,7) 150 (65,2) 
Questionários incompletos 
considerados 80 (34,8) 0 (0) 80 (34,8) 

Total de respondentes 171 (74,3) 59 (25,7) 230 (100) 
Fonte: elaborado pela autora 
Nota:  Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes  
  
A maioria dos respondentes do Questionário 1 (93,5% - 215 de 230) reside em 

Caxias do Sul há mais de dez anos, enquanto que 3,9% (9 de 230) residem na 

cidade entre 1 e 5 anos e 2,6% (6 de 230) entre 5 e 10 anos. A amostra é composta 

por 53% (122 de 230) de mulheres e 47% (108 de 230) de homens. Em relação ao 

nível de escolaridade, 58,7% (135 de 230) pessoas possui curso universitário 

completo, 27% (62 de 230) dos respondentes têm curso universitário em andamento 

ou incompleto e 14,3% (27 de 230) não possuem curso universitário. Quanto à 

formação acadêmica em Arquitetura e Urbanismo, 17,5% (40 de 230) dos 

respondentes têm curso completo e 9,1% (21 de 230) são acadêmicos do curso. Já 

na distribuição de respondentes por tipo de moradia, 50,4% (116 de 230) pessoas 

residem em edifícios de apartamentos, enquanto 49,6% residem em outros tipos de 

moradia (Tabela 4.10). 

Tabela 4.10 - Caracterização da amostra de respondentes do Questionário 1  
(continua) 

Tempo de residência em Caxias do Sul 

 Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 
anos Total da amostra 

Respondentes 9 (3,9) 6 (2,6) 215 (93,5) 230 (100) 

Gênero 

 Feminino Masculino - Total da amostra 
Respondentes 122 (53,0) 108 (47,0) - 230 (100) 

Faixa Etária 

 De 18 a 29 anos De 30 a 59 anos 60 anos ou 
mais Total da amostra 

Respondentes 86 (37,4) 127 (55,2) 17 (7,4) 230 (100) 
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Tabela 4.10 - Caracterização da amostra de respondentes do Questionário 1  
 (conclusão) 

Escolaridade 

 Curso universitário 
completo 

Curso universitário 
incompleto 

Sem curso 
universitário Total da amostra 

Respondentes 135 (58,7) 62 (27,0) 33 (14,3) 230 (100) 

Formação acadêmica em Arquitetura e Urbanismo 

 Arquitetos com 
curso completo  

Acadêmicos de 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Não arquitetos  Total da amostra 

Respondentes 40 (17,4) 21 (9,1) 160 (75,5) 230 (100) 

Tipo de moradia 
 Moradores de 

edifícios 
Não moradores de 

edifícios - Total da amostra 

Respondentes 116 (50,4) 114 (49,6) - 230 (100) 
Fonte: elaborado pela autora 
Nota: Os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes; Não 
arquitetos correspondem à todos os respondentes que não possuem formação acadêmica (completa ou 
incompleta) em Arquitetura e Urbanismo  
 
 

4.4.2.1.2 Questionário 2  

O Questionário 2 foi elaborado especificamente para atingir o objetivo de investigar 

os usos e satisfação residencial em edifícios altos com diferentes alturas. Desse 

modo, foram selecionados edifícios nos quais foi possível identificar exatamente sua 

localização e o contexto urbano onde está inserido, o andar de moradia do 

respondente e a posição do apartamento no edifício. 

A amostra de respondentes do Questionário 2 foi constituída por moradores dos sete 

edifícios altos previamente selecionados, conforme detalhado em 4.4.1.3.3. A idade 

mínima para a participação na pesquisa foi de 18 anos, independentemente do nível 

de escolaridade ou formação acadêmica. Os edifícios foram divididos em dois 

grupos, conforme o contexto urbano (considerando um raio de 200m) no qual estão 

inseridos: (i) entornos com edificações mais baixas (áreas onde prevalecem as 

edificações com até 2 pavimentos, com poucos edifícios com 10 ou mais 

pavimentos, em geral com recuo de jardim e afastamento lateral em relação aos 

outros edifícios) e (ii) entornos com edificações mais altas (áreas onde predominam 

edificações com alturas até 5 pavimentos e com presença moderada de edifícios 

com 10 ou mais pavimentos, em geral construídos no alinhamento frontal e nas 

divisas laterais e com afastamento de outros edifícios nos fundos). Os respondentes 

foram divididos em três grupos, segundo o andar de moradia: (i) andares baixos – 

até o 5° pavimento; (ii) andares médios – do 6° ao 9° pavimento e (iii) andares altos 
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– a partir do 10° pavimento. Ainda, estes respondentes foram categorizados de 

acordo com as faixas etárias dos moradores nos apartamentos: (i) “famílias com 

idosos” – somente com adultos e pessoas com 60 anos ou mais; (ii) “famílias com 

crianças” – apenas com adultos e crianças com até 12 anos; e (iii) “famílias sem 

idosos ou crianças” - exclusivamente com adultos sem filhos menores de 12 anos. 

O Questionário 2 (Apêndice B) foi constituído por 13 perguntas relativas às 

características composicionais dos respondentes, do edifício e do apartamento e por 

35 questões fechadas, de escolha simples, com escala de cinco pontos e por 

questões de múltipla escolha, de acordo com cada objetivo específico. Algumas 

questões (relativas às vistas a partir de apartamentos – questões 29 e 42 a 48 – 

Apêndice B) foram relacionadas à imagens coloridas (Figuras 4.102 a 4.116). 

Anteriormente à aplicação do questionário, foi realizado um estudo piloto para 

investigar a compreensão das questões por parte dos respondentes e o tempo de 

resposta. O questionário piloto foi aplicado, via internet, para 09 pessoas, que 

consideraram o questionário claro e com tempo de resposta adequado – entre 09 e 

17 minutos e sem problemas no carregamento das imagens no computador. O 

questionário também foi testado na forma impressa. 

Ao iniciar a aplicação dos questionários, foi realizado contato com a pessoa 

responsável pela sua distribuição em cada edifício – morador, síndico ou 

administrador do condomínio – e, após analisar em conjunto com a pesquisadora as 

duas formas de aplicação (via internet ou impressa), foi definida aquela que mais se 

adequava à realidade de cada edifício selecionado. Assim, nos Edifícios 2, 3 e 4 a 

forma de aplicação dos questionários foi via internet, enquanto que nos Edifícios 1, 

5, 6 e 7 os questionários foram distribuídos impressos e recolhidos posteriormente. 

Para os questionários que foram aplicados via internet, o link de acesso 

<https://www.ufrgs.br/pesquisaesteticaempirica/index.php/267871> juntamente com 

uma apresentação da pesquisa, foi enviado via e-mail para os moradores dos 

apartamentos através da pessoa que se disponibilizou para a distribuição. Também 

foi feita a divulgação através de carta impressa colocada nas caixas de correios dos 

moradores (Apêndice C) e comunicação via WhatsApp através dos grupos de 

moradores dos edifícios. A divulgação e comunicação sempre ocorreu intermediada 

por uma pessoa ligada ao edifício e a pesquisadora não teve acesso a nenhum e-
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mail pessoal ou número de telefone dos moradores do edifício. Ao abrir o 

questionário, o respondente teve acesso a um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) informando o tempo necessário para o preenchimento do 

questionário e indicando que a participação no estudo era voluntária e anônima e 

que os dados obtidos e a publicação dos resultados seriam utilizados apenas para 

fins acadêmicos. Somente após o aceite do TCLE o questionário foi iniciado. 

Os questionários impressos, juntamente com uma carta de apresentação com 

indicação do local e data máxima para retorno dos questionários preenchidos, foram 

entregues pessoalmente pelos síndicos dos edifícios aos moradores, sem 

interferência ou contato do pesquisador, colocados em suas caixas de 

correspondência. Da mesma forma que na aplicação via internet, o respondente teve 

acesso ao TCLE, no qual deveria assinalar o aceite ao termo. 

Os dados do Questionário 2 foram coletados entre os dias 01 de setembro e 30 de 

novembro de 2018 e não foram aplicados de forma simultânea nos edifícios. A 

aplicação dos questionários ocorreu conforme a autorização de divulgação e 

distribuição por cada síndico ou responsável. 

Foram respondidos 63 questionários, dos quais 45 estavam completos e 18 estavam 

incompletos. Destes, 8 questionários foram desconsiderados para a pesquisa por 

não completarem ao menos o bloco de questões relativas às características 

composicionais do respondente. Os 10 questionários incompletos restantes foram 

utilizados por apresentarem taxa de preenchimento igual ou superior a 50% das 

questões. Desse modo, a amostra total de respondentes do Questionário 2 foi 

constituída por 55 respondentes, sendo 52,7% (29 de 55) aplicados via Internet e 

47,3% (26 de 55) aplicados impressos (Tabela 4.11). 

Tabela 4.11 - Distribuição dos respondentes do Questionário 2 por tipo de aplicação  
 Via Internet Impresso Total da amostra 
Questionários completos 23 (41,8) 22 (40,0) 45 (81,8) 
Questionários incompletos 
considerados 6 (10,9) 4 (7,3) 10 (18,2) 

Total de respondentes 29 (52,7) 26 (47,3) 55 (100) 
Fonte: elaborado pela autora 
Nota:  os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes  
  
A participação dos respondentes do Questionário 2 na pesquisa, mesmo como 

grande insistência por parte da pesquisadora, não foi muito efetiva, com taxa de 
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resposta média apenas de 11,8% (55 de 466), com variação em cada edifício 

pesquisado (Tabela 4.12). 

Tabela 4.12 - Relação entre a quantidade de questionários distribuídos e respondidos em cada 
edifício 

Fonte: elaborado pela autora 
 

Quanto à caracterização da amostra, a maioria dos respondentes do Questionário 2 

(80% - 44 de 55) reside em Caxias do Sul há mais de dez anos A amostra é 

composta por 54,5% (30 de 55) de mulheres e 45,5% (25 de 55) de homens. Em 

relação ao nível de escolaridade, 85,5% (47 de 55) pessoas possui curso 

universitário completo, 9,1% (5 de 55) dos respondentes têm curso universitário em 

andamento ou incompleto e somente 5,5% (3 de 55) não possuem curso 

universitário (Tabela 4.13).  

Tabela 4.13 - Caracterização da amostra de respondentes do Questionário 2  
Tempo de residência em Caxias do Sul 

 Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 
anos Total da amostra 

Respondentes 3 (5,5) 8 (14,5) 44 (80) 55 (100) 

Gênero 

 Feminino Masculino - Total da amostra 
Respondentes 30 (54,5) 25 (45,5) - 55 (100) 

Faixa Etária 

 De 18 a 29 anos De 30 a 59 anos 60 anos ou 
mais Total da amostra 

Respondentes 2 (3,6) 39 (70,9) 14 (25,5) 55 (100) 

Escolaridade 
 

 Curso universitário 
completo 

Curso universitário 
incompleto 

Sem curso 
universitário Total da amostra 

Respondentes 47 (85,5) 5 (9,1) 3 (5,5) 55 (100) 

Andar de moradia 

 Andares baixos Andares médios Andares altos Total da amostra 

Respondentes 10 (18,2) 15 (27,3) 30 (54,5) 55 (100) 
Fonte: elaborado pela autora 
Nota: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes   
 

Edifício N° de 
pavimentos 

Total de 
apartamentos 

Questionários 
distribuídos 

Questionários 
respondidos 

Taxa de 
resposta 

Forma de 
aplicação 

1 10 18 14 5 35,7% Impresso 
2 12 44 42 4 9,5% Internet 
3 26 200 190 16 8,4% Internet 
4 36 66 60 9 15% Internet 
5 16 29 25 4 16% Impresso 
6 23 106 90 9 10% Impresso 
7 29 55 45 4 8,9% Impresso 

Total 466 55 11,8%  
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Na distribuição de respondentes por andar de moradia, 18,2% (10 de 55) pessoas 

residem em andares baixos (até o 5° pavimento), 27,3% (15 de 55) são residentes 

de andares médios (do 6° ao 9° pavimentos) e 54,5% (30 de 55) dos respondentes 

vivem em apartamentos situados em andares altos (a partir do 10° pavimento -  

Tabela 4.14 e Apêndice D). 

Tabela 4.14 - Distribuição dos respondentes do Questionário 2 conforme o edifício e andar de 
moradia 

 

Configuração urbana com edificações mais 
baixas 

Configuração urbana com 
presença de edificações mais 

altas Total da 
amostra Edifício 

1 
Edifício 

2 
Edifício 

3 
Edifício 

4 
Edifício 

5 
Edifício 

6 
Edifício 

7 
Andares baixos 2 (3,6) 1 (1,8) 1 (1,8) 0 (0) 1 (1,8) 1 (1,8) 4 (7,3) 10 (18,2) 

Andares médios 2 (3,6) 2 (3,6) 6 (10,9) 2 (3,6) 1 (1,8) 2 (3,6) 0 (0) 15 (27,3) 
Andares  

altos 2 (1,8) 1 (1,8) 9 (16,4) 7 (12,4) 2 (3,6) 6 (10,9) 4 (7,3) 30 (54,5) 

Total de 
respondentes 5 (9,1) 4 (7,3) 16 (29,1) 9 (16,4) 4 (7,3) 9 (16,4) 8 (14,5) 55 (100) 

Fonte: elaborado pela autora 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes 
 
Em relação à distribuição de respondentes quanto aos grupos de moradores, 20,0% 

(11 de 55) das famílias possuem pessoas idosas (com 60 anos ou mais), 32,7% (18 

de 55) têm crianças (até 12 anos) e 47,3% (26 de 55) das famílias não possuem 

idosos ou crianças - Tabela 4.15 e Apêndice E). 

Tabela 4.15 - Distribuição dos respondentes do Questionário 2 conforme o edifício e o grupo de 
moradores 

 

Configuração urbana com edificações mais 
baixas 

Configuração urbana com 
presença de edificações mais 

altas Total da 
amostra 

Edifício 
1 

Edifício 
2 

Edifício 
3 

Edifício 
4 

Edifício 
5 

Edifício 
6 

Edifício 
7 

Famílias com 
idosos (com 60 
anos ou mais) 

2 (3,6) 0 (0) 0 (0) 5 (9,1) 2 (3,6) 2 (3,6) 3 (1,8) 14 (25,5) 

Famílias com 
crianças (até 12 

anos) 
2 (3,6) 2 (3,6) 8 

(14,5) 1 (1,8) 0 (0) 3 (5,4) 2 (3,6) 18 (32,7) 

Famílias sem 
idosos ou 
crianças 

1 (1,8) 2 (3,6) 8 
(14,5) 3 (5,4) 2 (3,6) 4 (7,3) 3 (5,4) 23 (41,8) 

Total de 
respondentes 

5 
(9,1) 

4 
(7,3) 

16 
(29,1) 

9  
(16,4) 

4  
(7,3) 

9  
(16,4) 

8 
(14,5) 55 (100) 

Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes 
 
Portanto, em decorrência do tamanho reduzido da amostra, em razão do baixo 

retorno de resposta dos questionários, os dados provenientes do Questionário 2 

impossiblilitam generalizações. 
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4.4.2.2 Observação de comportamento 

O método de observação de comportamento consiste de uma avaliação visual do 

ambiente construído muito apropriado para detectar o que acontece e como funciona 

um determinado espaço ou edificação. As observações tem como objetivo gerar 

dados sobre as atividades realizadas, as regularidades de comportamento assim 

como as oportunidades e restrições de uso proporcionadas pelo projeto (REIS; LAY, 

1995). 

O método é empregado por pesquisadores da área Ambiente e Comportamento 

para registro de informações relacionadas com o uso e a apropriação do ambiente 

pelos usuários. William Whyte (1980) utilizou-se das observações de comportamento 

de praças e parques na cidade de Nova Iorque. Sanoff (1991) e Sommer; Sommer 

(2002)  também utilizaram o mapa comportamental para registrar comportamentos 

no ambiente construído.  

Este método foi aplicado nas quatorze quadras selecionadas com a finalidade de 

responder aos objetivos relacionados à investigação os efeitos das atividades e das 

taxas de conexão visual e física dos térreos de edifícios altos nos usos de espaços 

abertos públicos (Quadro 4.4).  

Foram realizadas observações preliminares para definir os horários que melhor 

representassem o uso cotidiano das quadras, sem interferência de horário de pico, 

como entrada e saída de escola ou trabalho ou horário de intervalo para almoço. 

Também foi verificado o tempo de deslocamento entre uma quadra e outra para 

garantir que todas as quadras fossem observadas em determinado período em cada 

turno. Assim, foi definido um trajeto inicial (Tabela 4.16) que foi sendo alternado 

durante os dias de observação. Ainda, em cada quadra as observações foram 

realizadas nos dois lados da rua, através de um percurso de ida por um lado da rua 

e um percurso de volta pelo outro lado da rua.  
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Tabela 4.16: Ordem de deslocamento e horários de observação de comportamento nas quadras no 
primeiro dia 

Ordem de 
deslocamento 

Quadra Horário início manhã* Horário início tarde* 

1 1A – Av. Júlio de Castilhos 9:30 14:30 
2 1B – Rua Sinimbú 9:35 14:35 
3 1C – Rua Garibaldi 9:40 14:40 
4 2D - Rua Marquês do Herval 9:50 14:50 
5 2A - Rua Dr. Montaury 10:10 15:10 
6 2B - Rua Dr. Montaury 10:15 15:15 
7 2C- Rua D. José Baréa 10:25 15:25 
8 3C - Rua Sarmento Leite 10:40 15:40 
9 4A - Rua Sarmento Leite 10:45 15:45 

10 1D - Rua Alfredo Chaves 11:00 16:00 
11 3A - Rua Andrade Neves 11:15 16:15 
12 4B - Rua Plácido de Castro 11:25 16:25 
13 3B - Rua Santos Dumont 11:35 16:35 
14 4C - Rua Humberto de Campos 11:45 16:45 

Fonte: elaborado pela autora 
Nota: * Horário de Brasília – não estava vigorando horário de verão 
 
As observações foram realizadas nos dias 21, 22 e 23 de setembro e 04, 15, 16 e 17 

de outubro de 2018 e foram repetidas duas vezes por dia – no turno da manhã entre 

as 9h30min e as 11h45min e no turno da tarde entre as 14h30min e as 16h45min – 

para verificar possíveis diferenciações entre os turnos durante sete dias, totalizando 

14 observações para cada quadra. Conforme critérios utilizados em outros estudos 

(FIGUEIREDO, 2018; GAMBIM, 2007), para que não houvesse influência das 

condições climáticas, as observações foram realizadas em dias com tempo estável e 

não foram realizadas observações em feriados. As temperaturas registradas nos 

dias de observação variaram entre 16°C e 22°C no turno da manhã e entre 23°C e 

28°C no turno da tarde. 

No primeiro dia de levantamento, todas as observações de comportamento foram 

registradas em vídeo, com o objetivo de registrar as características físicas das 

quadras e a relação com o sombreamento provocado pelas edificações no horário 

da observação. Conforme já salientado por alguns autores (BELEI et al., 2008; 

REYNA, 1997), a filmagem permite que o pesquisador possa rever e analisar os 

comportamentos quantas vezes forem necessárias. Nos demais dias, os trechos 

com grande presença de pessoas – trechos 1A, 1B e 1C – foram filmados para 

assegurar o registro de todas as pessoas no momento do levantamento. Nos demais 

trechos as observações foram anotadas sobre o mapa de cada quadra (Apêndice 

G). 
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De acordo com os objetivos da pesquisa, foram identificados dois tipos de usuários - 

adultos e crianças e foram observadas as seguintes categorias de comportamentos 

no espaço urbano:  

(i) pessoas se deslocando – caminhando, entrando ou saindo das 

edificações ou estabelecimentos comerciais e pessoas praticando esporte 

(p. ex. correndo); 

(ii) pessoas em repouso – pessoas observando vitrines, pessoas 

conversando com alguém, pessoas observando movimento ou mexendo 

no telefone celular, pessoas esperando transporte coletivo e pessoas 

sentadas;  

(iii) pessoas trabalhando – garis, vendedores ambulantes, catadores de lixo 

reciclável, panfletários e seguranças; 

As diferentes categorias de pessoas foram contadas e marcadas em um mapa 

comportamental. As pessoas não foram, de nenhuma forma, identificadas. Os dados 

de cada dia de observação foram transferidos para o mapa base em formato SIG 

(Sistema de Informações Geográficas) que proporciona maior facilidade de 

visualização e comparação da intensidade e tipos de usos realizados em cada 

quadra. Como as observações foram repetidas duas vezes por dia, resultaram em 

28 mapas por dia (2 mapas em cada uma das 14 quadras selecionadas) e 196 

mapas no total.  

4.4.2.3 Entrevistas 

A entrevista é uma das principais técnicas de coleta de dados em pesquisas 

cientificas na área das ciências sociais (BRITTO JÚNIOR; FERES JÚNIOR, 2011). É 

caracterizada pelo contato direto entre o entrevistado e entrevistador durante o 

processo de questionamento, sem a obrigação da representatividade ou número 

mínimo dos respondentes, permitindo uma abordagem mais aprofundada de 

determinadas questões e possibilitando explicações que muitas vezes não são 

possíveis de serem detectadas dentro do escopo de questionários ou observações 

(REIS; LAY, 1995; SOMMER; SOMMER, 2002).  

Esse método qualitativo de coleta de dados, foi aplicado a arquitetos e planejadores 

urbanos – que inclui os profissionais ligados ao planejamento municipal -, 

promotores imobiliários e usuários do espaço urbano de Caxias do Sul, como forma 
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de comparar as percepções dos usuários do espaço urbano com as daqueles que 

idealizaram os planos, de quem constrói e comercializa tais edificações, além de 

complementar e testar a confiabilidade das informações obtidas por meio dos 

questionários.  

Existem, basicamente, três tipos de entrevista: estruturada, semiestruturada e não-

estruturada (BRITTO JÚNIOR; FERES JÚNIOR, 2011; RHEINGANTZ et al., 2009). 

Na entrevista estruturada o entrevistador segue um roteiro previamente programado 

com questões fechadas, sem apresentar flexibilidade; na semiestruturada a 

entrevista é direcionada por um roteiro previamente elaborado, composto 

geralmente por questões abertas e a entrevista não-estruturada é aquela que 

oferece ampla liberdade na formulação de perguntas e na intervenção da fala do 

entrevistado.  Na pesquisa foi adotada a entrevista do tipo semiestruturada, por 

permitir maior flexibilidade e ampliação dos questionamentos à medida que as 

informações eram sendo fornecidas pelos entrevistados. 

4.4.2.3.1 Entrevistas com arquitetos e urbanistas atuantes no setor privado, no 

setor público, docentes nas faculdades de Arquitetura de Caxias do Sul e 

gestores públicos ligados ao planejamento urbano da cidade 

Com o objetivo de aprofundar a investigação sobre a percepção da verticalização no 

espaço urbano de Caxias do Sul, foram realizadas quatorze entrevistas (Apêndice 

E), sendo: oito arquitetos e urbanistas atuantes no setor privado e/ou docentes nas 

faculdades de Arquitetura e Urbanismo de Caxias do Sul, dois gestores públicos da 

Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, dois vereadores integrantes da Comissão de 

Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação (CDUTH) que está reavaliando o 

Plano Diretor do município e dois promotores imobiliários vinculados ao Sindicato da 

Construção Civil (SINDUSCON). 

Os entrevistados foram contatados pela pesquisadora via telefone ou e-mail. No 

início da entrevista foi apresentado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ver Anexo A), previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP/UFRGS), informando o objetivo da pesquisa e indicando que a participação no 

estudo seria voluntária e poderia ser interrompida a qualquer momento pelo 

entrevistado, que o seu nome não seria citado e que os dados obtidos e a 

publicação dos resultados seriam utilizados apenas para fins acadêmicos. Durante a 
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entrevista, buscou-se ouvir, isto é, não interromper a linha de pensamento do 

entrevistado e aceitar as pausas e falas numa atitude de neutralidade. Com a 

autorização dos entrevistados, o áudio foi gravado, a fim de ampliar o poder de 

registro e compreensão da narrativa. Posteriormente, as gravações foram transcritas 

pela pesquisadora. Além dos dados de caracterização do respondente, o roteiro das 

entrevistas incluiu perguntas relativas à aspectos positivos e negativos da 

verticalização em Caxias do Sul (Apêndice F). 

4.4.2.3.2 Entrevistas com usuários de espaços abertos junto à edifícios altos 

Com o objetivo de aprofundar a investigação sobre os efeitos da presença de 

edifícios altos com distintas atividades e interfaces térreas na estética e no uso de 

espaços abertos públicos, complementando as informações coletadas nas 

observações de comportamento e nos questionários, foram realizadas vinte e nove 

entrevistas (Apêndice G) com usuários do espaço urbano de Caxias do Sul, nos 

mesmos segmentos onde foram realizadas as observações de comportamento.  

As pessoas foram abordadas pela pesquisadora enquanto se deslocavam ou 

estavam em atividade estacionária junto à interfaces térreas de edifícios altos nas 

vias selecionadas (ver Quadro 4.4), e convidadas a participar da pesquisa. O 

conteúdo das entrevistas foi sendo anotado pela pesquisadora em um formulário na 

medida em que o entrevistado respondia às questões. Além dos dados de 

caracterização do respondente, o roteiro das entrevistas incluiu perguntas relativas à 

estética e segurança nos locais da entrevista (Apêndice G).  

4.5 MÉTODOS DE ANÁLISE DE DADOS 

A análise dos dados tem como objetivo descrever, interpretar e explicar os dados 

coletados, de maneira que venham a responder às questões formuladas na 

pesquisa (REIS; LAY, 1995).  Neste estudo, os dados coletados nas observações de 

comportamento foram analisados espacialmente em ambiente de SIG, os dados 

coletados nos questionários foram analisados de forma quantitativa, e os dados 

coletados nas entrevistas foram analisados de forma qualitativa.  

4.5.1 Dados dos questionários 

Os dados quantitativos, provenientes do Questionário 1, caracterizados como 

variáveis nominais e ordinais, foram analisados através do programa estatístico 
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SPSS/PC (Statistical Package for the Social Sciences). Este programa foi utilizado 

para a tabulação e análise estatística dos dados, através dos seguintes testes não-

paramétricos: (i) frequências - empregado para revelar os percentuais e permitir 

comparações entre os grupos; (ii) tabulação cruzada (Phi) - utilizado para revelar 

relações estatisticamente significativas entre duas variáveis nominais; (iii) Mann 

Whitney  U (M-W) – adotado para verificar diferenças entre dois grupos ou amostras 

independentes; (iv) Kruskal-Wallis H (K-W) - aplicado para revelar diferenças 

significativas entre três ou mais grupos ou amostras independentes; (v) Kendall W 

(K) - utilizado para revelar diferenças significativas entre três ou mais grupos ou 

amostras dependentes e (vi) correlação Spearman – empregado para verificar 

possíveis relações de causa e efeito entre duas variáveis ordinais (LAY; REIS, 

2005).  

Já os dados quantitativos, provenientes do Questionário 2, em razão do tamanho 

reduzido da amostra que impossiblilita testes estatísiticos, foram analisados 

impossiblilitam generalizações, foram quantificados através de frequências, porém 

analisados qualitativamente. 

No estudo foram consideradas diferenças estatisticamente significativas tendo como 

parâmetro um coeficiente de significância igual ou inferior a 0,05 (sig. ≤ 0,05) (LAY; 

REIS, 2005). Os dados obtidos por meio de testes estatísticos foram sintetizados em 

tabelas para melhor compreensão dos resultados. 

Ainda, para fins deste estudo, quanto à satisfação (ou preferência) com determinada 

questão, são considerados percentuais insignificativos ou inexpressivos, quando 

estes são iguais ou inferiores a 40%, uma vez que se espera que a clara maioria de 

respondentes esteja satisfeita com tal questão. Da mesma forma, são considerados 

percentuais significativos ou expressivos quanto à insatisfação, quando iguais ou 

superiores a 40%. 

4.5.2 Dados das entrevistas 

A análise dos dados qualitativos provenientes das entrevistas, foram realizadas 

através de interpretações e quando quantificáveis, a análise foi complementada com 

as frequências obtidas (REIS; LAY, 1995). 
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4.5.3 Dados das observações de comportamento 

Os dados obtidos pelos diversos meios de levantamento e em especial os dados das 

observações de comportamento foram espacializados e representados graficamente 

em mapas por meio do Sistema de Informações Geográficas (SIG), através do 

programa QGIS 3.6 e analisados qualitativamente (utilizando interpretações) e 

quantitativamente através das frequências obtidas.  

 

4.6 SUMÁRIO 

Os procedimentos metodológicos descritos neste capítulo seguiram uma sequência 

de etapas. Primeiramente, foi apresentado um quadro síntese com os objetivos do 

estudo e a metodologia empregada para atingir tais objetivos. Em seguida, foi 

apresentado o objeto de estudo as justificativas para a escolha.  Após foram 

discriminados todos os levantamentos necessários para a preparação dos múltiplos 

métodos de coleta de dados (questionários, entrevistas e observações de 

comportamento), que foram devidamente justificados e detalhados.  Finalmente, os 

métodos de análise de dados, qualitativos e quantitativos foram descritos. 

Com base nas informações obtidas através dos questionários, entrevistas e 

observações de comportamento, os resultados relativos aos objetivos da pesquisa 

são explorados e analisados nos capítulos 5, 6, 7 e 8. 
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5 EFEITOS DA PRESENÇA DE EDIFÍCIOS ALTOS NO ESPAÇO URBANO EM 
CIDADE MÉDIA 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentados os resultados referentes ao objetivo de investigar 

os efeitos da presença de edifícios altos no espaço urbano em cidade média, 

especificamente no contexto da cidade de Caxias do Sul – RS, de acordo as 

seguintes avaliações: (i) satisfação com a presença de edifícios altos no espaço 

urbano em Caxias do Sul; (ii) preferência por morar em edifícios altos de diferentes 

alturas em distintos tipos de implantação com a mesma densidade; (iii) efeitos 

estéticos de edifícios altos no skyline; (iv) efeitos estéticos de edifícios altos 

observados a partir de diferentes distâncias ao nível da rua. 

 

5.2 SATISFAÇÃO COM A PRESENÇA DE EDIFÍCIOS ALTOS NO ESPAÇO 

URBANO EM CAXIAS DO SUL  

Nesta seção são apresentados os resultados da percepção da verticalização e da 

satisfação com a presença de edifícios altos no espaço urbano em Caxias do Sul, de 

acordo com a percepção de diferentes grupos de indivíduos, respondentes de 

questionários ou entrevistados. 

 

5.2.1 Percepção da verticalização e níveis de satisfação conforme os  
respondentes do Questionário 1   

Não existe diferença estatisticamente significativa (Tabulação cruzada, Phi) entre os 

arquitetos/estudantes de arquitetura e os não arquitetos quanto à percepção da 

verticalização e presença cada vez maior de edifícios altos (com 10 ou mais 

pavimentos) em Caxias do Sul. A expressiva maioria de respondentes em ambos os 

grupos percebe a presença cada vez maior de tais edifícios na cidade (arquitetos e 

estudantes de arquitetura – 98,4% - 60 de 61; não arquitetos – 99,4% - 168 de 169 - 

Tabela 5.1). 
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Tabela 5.1 - Percepção da verticalização e presença de edifícios altos em Caxias do Sul 

 Total da amostra Arquitetos e estudantes 
de arquitetura  Não arquitetos  

Você percebe a verticalização e a presença cada vez maior de edifícios altos (com 10 ou mais pavimentos) 
em Caxias do Sul? 

Sim 228 (99,1) 60 (98,4) 168 (99,4) 
Não 2 (0,9) 1 (1,6) 1 (0,6) 
Total 230 (100) 61 (100) 169 (100) 

Notas: Arquitetos e estudantes de arquitetura = respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; Não arquitetos = respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes de 
cada grupo.  
 
Também não existe diferença estatisticamente significativa (teste Mann-Whitney U) 

entre os dois grupos de respondentes quanto à satisfação com a presença de 

edifícios altos em Caxias do Sul. Contudo, observam-se algumas diferenças nas 

intensidade das avaliações. A presença de edifícios altos é avaliada pelos 

arquitetos/estudantes de arquitetura como positiva (muito positiva e positiva) por 

apenas 28,3% (17 de 60), como nem positiva e nem negativa por 43,3% (26 de 60) e 

como negativa (negativa ou muito negativa) por 28,3% (17 de 60 -  Tabela 5.2 e 

Figura 5.1). 

Tabela 5.2 - Satisfação com a presença de edifícios altos em Caxias do Sul 

 Total da amostra Arquitetos e estudantes 
de arquitetura  Não arquitetos  

Você acha a presença de edifícios altos (com 10 ou mais pavimentos) em Caxias do Sul: 

Muito positiva 21 (9,2) 5 (8,3) 16 (9,5) 
Positiva 64 (28,1) 12 (20,0) 52 (31,0) 
Nem positiva, nem negativa 75 (32,9) 26 (43,3) 49 (29,2) 

Negativa 56 (24,6) 17 (28,3) 39 (23,2) 
Muito negativa 12 (5,3) 0 (0) 12 (7,1) 
Total 228 (100) 60 (100) 168 (100) 
mvo MW - 110,88 115,87 

Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: Arquitetos e estudantes de arquitetura: respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; Não arquitetos: respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; mvo MW= média dos valores ordinais obtida por meio do teste Mann-Whitney U (menor o valor, 
maior a satisfação); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes 
de cada grupo.  
 
A satisfação com a presença de edifícios altos (avaliação positiva) é justificada, 

principalmente, em razão de: “promover otimização da infraestrutura urbana” (82,4% 

- 14 de 17), “representar uma imagem de poder e desenvolvimento para a cidade” 

(76,5 - 13 de 17), “promover valorização dos imóveis da região” (64,7% - 11 de 17), 

“provocar impacto visual positivo na paisagem urbana” (52,9% - 9 de 17) e de 

“promover aumento da densidade populacional” (41,2% - 7 de 17 - Tabela 5.3).  
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Já a insatisfação com a presença de edifícios altos (avaliação negativa), é 

justificada, especialmente, por “provocar alteração no microclima local”, (82,4% - 14 

de 17), “promover sobrecarga na infraestrutura urbana” (76,5% - 13 de 17), 

“provocar aumento do tráfego de veículos” (70,6% - 12 de 17), e por “provocar 

impacto visual negativo na paisagem urbana” (64,7% - 11 de 17 - Tabela 5.3).  

Tabela 5.3 - Principais justificativas para as avaliações positiva e negativa da presença de edifícios 
altos em Caxias do Sul!   

Justificativas: 
Arquitetos e 

estudantes de 
arquitetura 

Não arquitetos 

Avaliação positiva  
Provoca impacto visual positivo na paisagem urbana 9 (52,9) 24 (35,3) 
Representa uma imagem de poder e desenvolvimento para a cidade 13 (76,5) 48 (70,6) 
Promove aumento da densidade populacional 7 (41,2) 27 (39,7) 
Promove otimização da infraestrutura urbana  14 (82,4)  40 (58,8) 
Provoca aumento do tráfego de veículos  4 (23,5) 13 (19,1) 
Promove valorização dos imóveis da região 11 (64,7) 31 (45,6) 
Total 17 (100) 68 (100) 

Avaliação negativa  
Provoca impacto visual negativo na paisagem urbana 11 (64,7) 37 (72,5) 
Promove aumento da densidade populacional 5 (29,4) 18 (35,3) 
Promove sobrecarga na infraestrutura urbana 13 (76,5) 31 (60,8) 
Provoca aumento do tráfego de veículos  12 (70,6) 25 (49,0) 
Provoca alteração no microclima local – sombreamento e ventos 14 (82,4) 41 (80,4) 
Promove desvalorização dos imóveis da região 2 (11,8) 11 (21,6) 
Total 17 (100) 51 (100) 

Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: Arquitetos e estudantes de arquitetura: respondentes com curso universitário completo ou em andamento 
em Arquitetura e Urbanismo; Não arquitetos: respondentes com mais de 18 anos com curso universitário 
completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso universitário; 
os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes de cada grupo; 
constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos respondentes em cada um dos dois 
grupos, estando no Apêndice I 10 a tabela completa; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo 
menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 

Para os não arquitetos, a presença de edifícios altos é avaliada como positiva por 

40,5% (68 de 168) dos respondentes, como nem positiva e nem negativa por 29,2% 

(49 de 168) e como negativa para 30,3% (51 de 168 - Tabela 5.2). A avaliação 

positiva é fundamentada principalmente em razão de “representar uma imagem de 

poder e desenvolvimento para a cidade” (70,6% - 48 de 68), de “promover 

otimização da infraestrutura urbana” (58,8% - 40 de 68), de “promover valorização 

dos imóveis da região” (45,6% de 31 de 68), de “promover aumento da densidade 

populacional” (39,7% - 27 de 68) e, também, de “provocar impacto visual positivo na 

paisagem urbana” (35,3% - 24 de 68 - Tabela 5.3). Já a avaliação negativa, é 

justificada por “provocar alteração no microclima local” (80,4% - 41 de 51), “provocar 

impacto visual negativo na paisagem urbana” (72,5%  - 37 de 51),  “promover 
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sobrecarga na infraestrutura urbana” (60,8% - 31 de 51) e por “provocar aumento do 

tráfego de veículos” (49% - 25 de 51) (Tabela 5.3).  

Em síntese, embora não existam diferenças estatisticamente significativas entre as 

avaliações dos dois grupos de respondentes, os resultados indicam que pessoas 

leigas (não arquitetos) tendem a estar mais satisfeitas (40,5%) com a presença de 

edifícios altos do que os arquitetos e estudantes de arquitetura (28,3%); contudo, em 

ambos os casos, tais percentuais são inexpressivos (Figura 5.1), 

 
Figura 5.1 - Avaliação da presença de edifícios altos em Caxias do Sul 
Fonte: elaborado pela autora. 
 
Ainda, os resultados revelam que uma parcela que não pode ser desprezada de 

arquitetos/estudantes de arquitetura (28,3%) e de não arquitetos (30,1%) não está 

satisfeita com a presença de tais edifícios na sua cidade.  

 

5.2.2 Percepção da verticalização e níveis de satisfação conforme os 
respondentes do Questionário 2     

A expressiva maioria dos respondentes do Questionário 2, divididos entre moradores 

de andares baixos (até o 5° pavimento), médios (do 6° ao 9°  pavimentos) e altos (a 

partir do 10° pavimento) percebe a presença de edifícios altos no espaço urbano da 

cidade (moradores de andares baixos – 100% - 10 de 10; moradores de andares 

médios – 100% - 15 de 15 e moradores de andares altos – 93,3% - 28 de 30 - 

Tabela 5.4). 

Tabela 5.4 - Percepção da verticalização e presença de edifícios altos em Caxias do Sul, por 
moradores de sete edifícios altos selecionados para a pesquisa, conforme o andar de moradia 

 Total da 
amostra 

Moradores de 
andares baixos 

Moradores de 
andares médios 

Moradores de 
andares altos 

Você percebe a verticalização e a presença cada vez maior de edifícios altos (com 10 ou mais pavimentos) em 
Caxias do Sul? 

Sim 53 (96,4) 10 (100) 15 (100) 28 (93,3) 
Não 2 (3,6) 0 (0) 0 (0) 2 (6,7) 

Total 55 (100) 10 (100) 15 (100) 30 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: Andares baixos  - até o 5°pavimento; andares médios - do 6° ao 9° pavimento; andares altos - a partir 
do 10° pavimentos; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes 
de cada grupo.  
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Para os respondentes que moram em andares baixos (até o 5° pavimento), a 

presença de edifícios altos é avaliada como positiva por apenas 30% (3 de 10) 

destes respondentes, nem positiva e nem negativa por 30% (3 de 10) e negativa por 

40% (4 de 10 - Tabela 5.5 e Figura 5.2).  

Tabela 5.5 - Satisfação com a presença de edifícios altos em Caxias do Sul, por moradores de (sete) 
edifícios altos selecionados para a pesquisa, conforme o andar de moradia 

 Total da 
amostra 

Moradores de 
andares baixos 

Moradores de 
andares médios 

Moradores de 
andares altos 

Você acha a presença de edifícios altos (com 10 ou mais pavimentos) em Caxias do Sul: 

Muito positiva 6 (10,9) 1 (10,0) 0 (0) 5 (17,9) 

Positiva 14 (25,5) 2 (20,0) 2 (13,3) 10 (35,7) 
Nem positiva, nem 
negativa 20 (37,7) 3 (30,0) 7 (46,7) 10 (35,7) 

Negativa 13 (24,5) 4 (40,0) 6 (40,0) 3 (10,7) 
Muito negativa 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total 53 (100) 10 (100) 15 (100) 28 (100) 
mvo KW - 23,00 19,17 32,63 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: andares baixos  - até o 5°pavimento; andares médios - do 6° ao 9° pavimento; andares altos - a partir 
do 10° pavimento; mvo MW= média dos valores ordinais obtida pelo teste Kruscal-Wallis (menor o valor, maior a 
satisfação); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes de 
cada grupo.  
 
A satisfação com a presença de edifícios altos (avaliação positiva), é justificada, 

principalmente, em razão de “provocar impacto visual positivo na paisagem urbana” 

(33,3% - 1 de 3), “representar uma imagem de poder e desenvolvimento para a 

cidade” (33,3% - 1 de 3),  “promover aumento da densidade populacional” (33,3% - 1 

de 3), mas também por “promover sobrecarga na infraestrutura urbana” (33,3% - 1 

de 3) e por “provocar aumento do tráfego de veículos” (33,3% - 1 de 3 - Tabela 5.6). 

Já a insatisfação com a presença de edifícios altos (avaliação negativa) é justificada, 

especialmente por “provocar aumento do tráfego de veículos” (75% - 3 de 4), 

“provocar impacto visual negativo na paisagem urbana” (50% - 2 de 4) e por  

“provocar alteração no microclima local” (50% - 2 de 3 - Tabela 5.6).  
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Tabela 5.6 - Principais justificativas para a satisfação com a presença de edifícios altos em Caxias do 
Sul, por moradores de sete edifícios altos selecionados para a pesquisa, conforme o andar de 
moradia  

Justificativas: 
Moradores 
de andares 

baixos 

Moradores 
de andares 

médios 

Moradores 
de andares 

altos 
Avaliação positiva  

Provoca impacto visual positivo na paisagem urbana 1 (33,3) 1 (50,0) 9 (60,0) 
Representa uma imagem de poder e desenvolvimento para a 
cidade 1 (33,3) 0 (0) 9 (60,0) 

Promove aumento da densidade populacional 1 (33,3) 0 (0) 1 (6,7) 
Promove otimização da infraestrutura urbana  0 (0) 2 (100) 8 (53,3) 
Promove sobrecarga na infraestrutura urbana 1 (33,3) 0 (0) 1 (6,7) 
Provoca aumento do tráfego de veículos  1 (33,3) 0 (0) 1 (6,7) 
Promove valorização dos imóveis da região 0 (0) 0 (0) 9 (60,0) 
Promove desvalorização dos imóveis da região 1 (33,3) 0 (0) 0 (0) 
Propicia mais pessoas morarem em locais melhores 0 (0) 1 (50,0) 0 (0) 
Total 3 (100) 2 (100) 15 (100) 

Avaliação negativa  
Provoca impacto visual negativo na paisagem urbana 2 (50,0) 5 (83,3) 2 (66,7) 
Representa uma imagem de poder e desenvolvimento para a 
cidade 0 (0) 2 (33,3) 0 (0) 

Promove aumento da densidade populacional 1 (25,0) 3 (50,0) 3 (100) 
Promove sobrecarga na infraestrutura urbana 1 (25,0) 3 (50,0) 2 (66,7) 
Provoca aumento do tráfego de veículos  3 (75,0) 1 (16,7) 3 (100) 
Provoca alteração no microclima local – sombreamento e ventos 2 (50,0) 4 (66,7) 1 (33,3) 
Total 4 (100) 6 (100) 3 (100) 

Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: Andares baixos  - até o 5°pavimento; andares médios - do 6° ao 9° pavimento; andares altos - a partir do 
10° pavimento; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes de 
cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos respondentes em cada 
um dos dois grupos, estando no Apêndice I a tabela completa; são destacadas no texto as justificativas 
mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 
Para os moradores de andares médios (do 6° ao 9° pavimento), a presença de 

edifícios altos é positiva para somente 13,3 % (2 de 15) destes respondentes, nem 

positiva e nem negativa para 46,7% (7 de 15) e negativa para 40% (6 de 15 - Tabela 

5.5 e Figura 5.2). 

A satisfação com a presença de edifícios altos, é justificada, principalmente, em 

razão de “promover otimização da infraestrutura urbana” (100% - 2 de 2) e, ainda, 

por “provocar impacto visual positivo na paisagem urbana” (50% - 1 de 2) e 

“propiciar mais pessoas morarem em locais melhores” (50% - 1 de 2 - Tabela 5.6). A 

insatisfação com a presença de edifícios altos é fundamentada por “provocar 

impacto visual negativo na paisagem urbana” (83,3% - 5 de 6), “provocar alteração 

no microclima local” (66,7% – 4 de 6), “promover aumento da densidade 

populacional” (50% - 3 de 6), “promover sobrecarga na infraestrutura urbana” (50% - 

3 de 6), mas também por “representar uma imagem de poder e desenvolvimento 

para a cidade” (33,3% - 2 de 6 - Tabela 5.6). 
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Já para aqueles que moram em andares altos (a partir do 10° pavimento), a 

presença de edifícios altos é positiva para 53,6 % (15 de 28) de tais respondentes, 

nem positiva e nem negativa para 35,7% (10 de 28) e negativa para 10,7% (3 de 28 

- Tabela 5.5 e Figura 5.2). 

Para esses respondentes, a satisfação com a presença de edifícios altos, se 

justifica, principalmente, por “provocar impacto visual positivo na paisagem urbana” 

(60% - 9 de 15), “representar uma imagem de poder e desenvolvimento para a 

cidade” (60% - 9 de 15), “promover valorização dos imóveis da região” (60% - 9 de 

15) e, ainda, por “promove otimização da infraestrutura urbana” (53,3% - 8 de 15 - 

Tabela 5.6). Já a insatisfação com a presença de edifícios altos, é justificada, 

principalmente,  por “promover aumento da densidade populacional” (100% - 3 de 3) 

e por “provocar aumento do tráfego de veículos ” (100% - 3 de 3). Ainda, por 

“provocar impacto visual negativo na paisagem urbana” (66,7% - 2 de 3), “promover 

sobrecarga na infraestrutura urbana” (66,7% - 2 de 3) e “provocar alteração no 

microclima local” (33,3% - 1 de 3 - Tabela 5.6). 

Em síntese  (Figura 5.2), os resultados indicam que os moradores de andares altos 

tendem, claramente, a estar mais satisfeitos (53,6%) com a presença de edifícios 

altos do que os moradores de andares baixos (30%) e médios (13,3%), os quais 

tendem, claramente, a não estar satisfeitos com a presença de edifícios altos. Ainda, 

tais resultados indicam que, mesmo nos andares altos, apenas um pouco mais da 

metade dos moradores está satisfeita com tal presença. 

 
Figura 5.2: Avaliação da presença de edifícios altos em Caxias do Sul, por moradores de sete 
edifícios altos selecionados para a pesquisa, conforme o andar de moradia 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

5.2.3 Percepção da verticalização daqueles vinculados à produção de 
edifícios altos  

Os arquitetos (8), gestores públicos das secretarias de Urbanismo e Câmara de 

vereadores, com formação acad6emica em Arquitetura e Urbanismo (2) gestores 

públicos das secretarias de Planejamento e Câmara de vereadores, sem formação 
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acad6emica em Arquitetura e Urbanismo (2) e profissionais ligados à construção civil 

e vinculados à produção de edifícios altos em Caxias do Sul (2) entrevistados, 

percebem diferentes aspectos, tanto positivos, quanto negativos, com relação à 

verticalização e presença de edifícios altos na cidade (Tabela 5.7). 

Para os arquitetos atuantes na cidade, o fato de que a verticalização “promove 

aumento da densidade”, vinculado à ideia de cidade compacta, aparece como o 

aspecto considerado como positivo mais mencionado pelos entrevistados (50% - 4 

de 8 - Tabela 5.7). Conforme cita um destes arquitetos (Entrevistado 7):  

A cidade compacta, comprovada por diversos estudos como sendo positiva 
para a cidade, se a gente conseguir ter uma cidade mais eficiente e mais 
eficaz através da compactação, e aí se necessita de um determinado nível 
de verticalização…eu acho que até um certo limite é um fator positivo para a 
cidade, pois a gente consegue densificar sem onerar, sem fazer com que 
fique tão espalhada em termos de território, de espaço.  

Alinhado à questão do aumento da densidade, é citado como positivo que a 

verticalização “pode inibir a expansão da área urbana” (37,5% - 3 de 8 - Tabela 5.7) 

como apontado pelo Entrevistado 1: “A cidade está muito espraiada e não tem para 

onde expandir, está conurbada com municípios vizinhos e já invadindo áreas de 

preservação ambiental; acaba sendo insustentável continuar expandindo a área 

urbana”.  

A questão da mobilidade urbana, ligada à “redução de deslocamento das pessoas” 

(37,5% - 3 de 8 - Tabela 5.7) é outro aspecto mencionado. Um destes arquitetos 

(Entrevistado 3) cita que: “penso a verticalização como positiva porque tu densificas 

áreas que já tem infraestrutura e tu traz vida para aquele lugar, tem que se pensar 

isso, diminuir deslocamento, não só moradia”. Já outro arquiteto (Entrevistado 5): 

“acho que a verticalização, além de estar ligada com a forma de transporte, de como 

as pessoas se deslocam, ela precisa ter uma relação muito forte com a qualidade do 

espaço no qual ela está inserida”. 

Ainda, aspectos ligados à “vistas amplas e melhores condições de ventilação e 

insolação” (37,5% - 3 de 8 - Tabela 5.7) em apartamento situados em andares altos 

são percebidos como positivos, como menciona o Entrevistado 6: “É maravilhoso do 

ponto de vista da iluminação, da insolação, das vistas, para o morador é fantástico!”. 

Ou ainda, segundo o Entrevistado 2: “Como positivo, vejo sob o ponto de vista do 

usuário dos edifícios, quando se verticaliza e se aplicam os recuos laterais que 
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favorecem a insolação e de vista muito melhor. Sob ponto de vista da pessoa que 

vai morar eu vejo só vantagens”.  

Tabela 5.7 - Principais aspectos positivos da verticalização percebidos pelos entrevistados  

Justificativas: Total Arquitetos 
Gestores 
públicos - 
arquitetos 

Gestores 
públicos – 

não 
arquitetos 

Construção 
civil 

Promove aumento da densidade  8 (57,1) 4 (50,0) 0 (0) 2 (100) 2 (100) 
Promove otimização da infraestrutura urbana 5 (35,7) 2 (25,0) 1 (50,0) 1 (50,0) 1 (50,0) 
Mobilidade urbana – redução de 
deslocamentos 5 (35,7) 3 (37,5) 1 (50,0) 0 (0) 1 (50,0) 

Inibe a expansão da área urbana 4 (28,6) 3 (37,5) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 
Provoca impacto visual positivo na paisagem 
urbana 4 (28,6) 1 (12,5) 0 (0) 2 (100) 1 (50,0) 

Vistas amplas e melhores condições de 
ventilação e insolação 4 (28,6) 3 (37,5) 0 (0) 0 (0) 1 (50,0) 

Maior proximidade da moradia a comércio e 
serviços 3 (21,4) 0 (0) 2 (100) 1 (50,0) 0 (0) 

Promove valorização dos imóveis da região  / 
oportunidade de mercado  3 (21,4) 1 (12,5) 0 (0) 1 (50,0) 1 (50,0) 

 Promove percepção de segurança 2 (14,3) 1 (12,5) 0 (0) 1 (50,0) 0 (0) 
Representa uma imagem de poder e 
desenvolvimento para a cidade 1 (7,1) 0 (0) 0 (0) 1 (50,0) 0 (0) 

Total 14 (100) 8 (100) 2 (100) 2 (100) 2 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: Arquitetos – Profissionais com formação em Arquitetura e Urbanismo atuantes no setor privado e/ou 
docentes nas faculdades de Arquitetura e Urbanismo de Caxias do Sul; Gestores públicos – arquitetos: Gestores 
ligados à Prefeitura Municipal e à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul com formação em Arquitetura e 
Urbanismo; Gestores públicos –  não arquitetos: Gestores ligados à Prefeitura Municipal e à Câmara de 
Vereadores de Caxias do Sul com formação diferente de Arquitetura e Urbanismo; Construção civil: Profissionais 
ligados à incorporação e construção civil atuantes em Caxias do Sul (formação – Engenharia Civil e 
Administração de Empresas); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
entrevistados de cada grupo; são destacados no texto os aspectos mencionados, pelo menos, por 30% do total 
de entrevistados de cada grupo; as entrevistas completas estão disponíveis no Apêndice F. 
 

Já como principais aspectos negativos da verticalização, a “falta de pavimentos 

térreos com interface ativa para a rua” em edifícios altos, principalmente os 

residenciais que são afastados da rua em razão dos recuos obrigatórios, aparece 

como o motivo mais mencionado (50% - 4 de 8 - Tabela 5.8) pelos arquitetos.  

Para o Entrevistado 2:  
Me parece que aquela lógica que verticalizar para liberar o térreo para 
ampliar o espaço da rua não funciona, já que as pessoas se preocupam 
muito com a segurança e acabam murando tudo, então não se tem o fluxo 
de ar nas ruas e não tem fachada ativa. Os prédios muito altos não fazem 
térreo utilizável…o senso comum da população não permite que seja 
utilizado como comercial no prédio no qual vão morar, assim eles não 
acabam tendo um térreo utilizável e nem a fachada viva para a rua, nem os 
pilotis, mas acaba tendo só a altura, que soma todos os pontos negativos da 
verticalização junto.  

Outro aspecto citado como negativo se refere à estética urbana, por “provocar 

impacto visual negativo na paisagem urbana” (37,5% - 3 de 8 - Tabela 5.8). Para um 

dos arquitetos (Entrevistado 8) o impacto negativo é relacionado ao contraste entre 
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ambiente construído versus ambiente natural.  Para outro (Entrevistado 2), as 

diferentes legislações comprometem a estética da cidade: “a alternância das 

regulações, grandes e drásticas, geram uma cidade deformada, tu consegues ler 

pela volumetria do prédio a época em que foi construído. Então para a cidade isso é 

horrível”.  

Os “problemas relacionados ao conforto ambiental” (37,5% - 3 de 8 - Tabela 5.8), 

como sombreamento na rua, nas edificações vizinhas, aumento da velocidade dos 

ventos e problemas de insolação nos apartamentos também são mencionados. Para 

o Entrevistado 7, faltam estudos relacionados à tais aspectos e verticalização e : “Eu 

entendo como ponto negativo, a questão de que se começa a verticalizar tanto, sem 

estudo específico das questões de ventilação e insolação, todas as questões de 

conforto ambiental”.  

Tabela 5.8 - Principais aspectos negativos da verticalização percebidos pelos entrevistados 

 Total Arquitetos 
Gestores 
públicos - 
arquitetos 

Gestores 
públicos – 

não 
arquitetos 

Construção 
civil 

Falta de térreos com interface ativa para a rua  6 (42,9) 4 (50,0) 0 (0) 1 (50,0) 1 (50,0) 
Provoca impacto visual negativo na paisagem 

urbana 5 (35,7) 3 (37,5) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 

Provoca problemas relacionados ao conforto 
ambiental 5 (35,7) 3 (37,5) 1 (50,0) 0 (0) 2 (100,0) 

Promove sobrecarga na infraestrutura urbana 4 (28,6) 2 (25,0) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 
Vistas amplas – para poucas pessoas 4 (28,6) 2 (25,0) 1 (50,0) 0 (0) 1 (50,0) 

Provoca aumento do tráfego de veículos 2 (14,3) 1 (12,5) 1 (50,0) 1 (50,0) 0 (0) 
Falta de contato dos moradores com espaço 

público 2 (14,3) 1 (12,5) 0 (0) 1 (50,0) 0 (0) 

Efeitos psicológicos de se viver em andar alto 1 (7,1) 1 (12,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Especulação imobiliária 1 (7,1) 0 (0) 0 (0) 1 (50,0) 0 (0) 

Total 14 (100) 8 (100) 2 (100) 2 (100) 2 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: Arquitetos – Profissionais com formação em Arquitetura e Urbanismo atuantes no setor privado e/ou 
docentes nas faculdades de Arquitetura e Urbanismo de Caxias do Sul; Gestores públicos – arquitetos: Gestores 
ligados à Prefeitura Municipal e à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul com formação em Arquitetura e 
Urbanismo; Gestores públicos –  não arquitetos: Gestores ligados à Prefeitura Municipal e à Câmara de 
Vereadores de Caxias do Sul com formação diferente de Arquitetura e Urbanismo; Construção civil: Profissionais 
ligados à incorporação e construção civil atuantes em Caxias do Sul (formação – Engenharia Civil e 
Administração de Empresas); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
entrevistados de cada grupo; são destacados no texto os aspectos mencionados, pelo menos, por 30% do total 
de entrevistados de cada grupo; as entrevistas completas estão disponíveis no Apêndice F. 
 
Para os gestores públicos com formação em Arquitetura e Urbanismo, os aspectos 

considerados positivos mais mencionados por todos estes entrevistados são o fato 

de que a verticalização “pode inibir a expansão da área urbana” (100% - 2 de 2 - 

Tabela 5.7) em razão de ocupar menos território, e a “maior proximidade da moradia 

a comércio e serviços” (100% - 2 de 2 - Tabela 5.7), como apontado pelo 

Entrevistado 9:  
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Ajuda a criar centros menores, menos expansão, isso eu acho positivo 
porque as pessoas acabam buscando expandir cada vez mais os limites 
urbanos e rurais e isso é complicado em termos de serviços, de distâncias, 
de fluxo, de mobilidade. […] As pessoas têm cada vez mais buscado novas 
dinâmicas de moradia, mais perto do trabalho e a verticalidade tende a 
ajudar nesse sentido, das pessoas estarem mais próximas dos serviços. 

 

Um destes entrevistados também cita como positivo a “otimização infraestrutura 

urbana” (50% - 1 de 2 - Tabela 5.7) e outro menciona a “redução de deslocamento 

das pessoas” (50% - 1 de 2 - Tabela 5.7), ambos relacionando tais aspectos ao 

adensamento e compactação da área urbana. 

Já como principais aspectos negativos da verticalização, aparece mencionado pelos 

dois entrevistados o “impacto visual negativo na paisagem urbana” (100% - 2 de 2 - 

Tabela 5.8). Para o Entrevistado 11, a presença de edifícios altos aliada à topografia 

acidentada da cidade, traz resultados negativos para a estética urbana: “o que 

sempre me incomodou em Caxias são os prédios construídos nos morros, os 

prédios maiores em cima dos morros, aquilo vira uma muralha e tu não enxerga a 

cidade, isso é uma coisa de paisagem”. Ainda, a questão da “sobrecarga na 

infraestrutura urbana” (100% - 2 de 2 - Tabela 5.8) principalmente na área central da 

cidade, também é citada por todos estes gestores, conforme o Entrevistado 9: 

Hoje acredito que a verticalização em Caxias está em um ponto negativo. O 
centro está num esgotamento de verticalidade. Comportaria muito mais? 
Comporta, mas compromete muito mais. É a parte mais antiga da cidade 
com infraestrutura que foi montada para residências e hoje prédios de 30 
andares fazendo com que haja esgotamento das infraestruturas e isso é 
prejudicial. 

Ainda são mencionados “problemas relacionados ao conforto ambiental” (50% - 1 de 

2 - Tabela 5.8) relacionados à questão da insolação nos apartamentos e 

sombreamento no entorno, “aumento do tráfego de veículos” (50% - 1 de 2 - Tabela 

5.8) provocando esgotamento na estrutura viária da área central que é antiga e não 

comporta aumento de trânsito. Também é levantada uma questão relacionada às 

“vistas amplas” (50% - 1 de 2 - Tabela 5.8) que se podem obter a partir de andares 

altos; um destes gestores (Entrevistado 11) associa como aspecto negativo que 

somente uma pequena parcela de pessoas que podem usufruir das vistas: “Claro 

que para quem mora lá é fantástico, mas isso é privatizar uma vista que é da cidade 

inteira”.  

Para os gestores públicos que não são arquitetos, os aspectos mais citados como 

positivos são a questão de que a verticalização “promove aumento da densidade” 
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(100% - 2 de 2 - Tabela 5.7), vinculado à ideia de que edificações altas podem levar 

uma grande quantidade de pessoas para uma área pequena, juntamente com o 

“impacto visual positivo na paisagem urbana” (100% - 2 de 2 - Tabela 5.7) como 

menciona o Entrevistado 12 que considera que “[…] a cidade fica bonita, prédio alto 

é bonito” ou o Entrevistado 10 que cita que “existe a questão visual da pujança da 

cidade”, atrelando o aspecto visual da cidade verticalizada ao status e representação 

de poder e desenvolvimento para a cidade. 

Ainda, a “otimização da infraestrutura urbana” (50% - 1 de 2 - Tabela 5.7) e a “maior 

proximidade da moradia a comércio e serviços”  (50% - 1 de 2 - Tabela 5.7) também 

são aspectos ligado à densificação e compactação do território, mencionados por 

um deste gestores públicos (Entrevistado 12), que enfatiza: “[…] ponto positivo, para 

o poder público, é a concentração da infraestrutura. Se todas as pessoas de Caxias 

pudessem morar na área central não era preciso fazer posto de saúde e escola nos 

bairros; mas também procuram morar próximas do seu trabalho”. 

Também é considerado positivo que a verticalização pode “promover valorização 

dos imóveis e oportunidade de mercado” (50% - 1 de 2 - Tabela 5.7)  para os 

empreendedores, segundo o Entrevistado 10: “É um mercado muito interessante, 

essa questão de fazer edifícios mais altos para que os valores sejam mais atraentes 

para o empreendedor [...] existe essa demanda do mercado, de querer morar em 

locais mais altos”. A “percepção de segurança” (50% - 1 de 2 - Tabela 5.7)   em 

áreas com edifícios altos, em função de muitas pessoas poderem visualizar o que 

acontece na rua ainda é mencionada por um destes gestores. 

Como aspectos negativos da verticalização, a “falta de pavimentos térreos com 

interface ativa para a rua” (50% - 1 de 2 - Tabela 5.8) em edifícios altos, 

principalmente os residenciais que são afastados da rua em razão dos recuos 

obrigatórios é apontada. O afastamento dos edifícios da rua também provoca a “falta 

de contato dos moradores com espaço público” (50% - 1 de 2 - Tabela 5.8), 

conforme cita o Entrevistado 10:  

No plano vigente a gente tinha que levar o prédio até o fundo do terreno para 
ganhar altura, poder construir ele mais alto e isto estava distanciando muito 
as edificações da via. Então você tinha essa demanda de mercado, e ela 
estava gerando esse lado negativo desse distanciamento onde acaba 
havendo um isolamento daquela calçada para a pessoa que está passando 
[…] Os prédios mais altos eles acabam trazendo algum isolamento para 
quem está ali, eles tem uma estruturação maior dentro daquela área dele, 
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então ele cria uma área de lazer toda completa ali, você não precisa sair, ir 
numa pracinha ali perto”. 

Para os profissionais ligados à incorporação imobiliária e construção civil, o aspecto 

citado como positivo por todos os entrevistados, é a questão de que a verticalização 

“promove aumento da densidade” (100% - 2 de 2 - Tabela 5.7), vinculado à ideia da 

concentração de pessoas em uma determinada área. A “otimização da infraestrutura 

urbana” (50% - 1 de 2 - Tabela 5.7) e a “redução dos deslocamentos” (100% - 2 de 2 

- Tabela 5.7) também são aspectos ligado à densificação e compactação do 

território, segundo o Entrevistado 13:  

Considero positivo o aspecto de densificar a cidade, principalmente pela 
redução do deslocamento das pessoas e, principalmente, a redução da 
necessidade de expandir a infraestrutura, tanto de serviços de esgoto, água 
e também o transporte, mobilidade urbana.  

Também é mencionado o “impacto visual positivo na paisagem urbana” (50% - 1 de 

2 - Tabela 5.7) e a questão mercadológica, considerando que verticalização pode 

“promover valorização dos imóveis e oportunidade de mercado” (50% - 1 de 2 - 

Tabela 5.7) , conforme cita o Entrevistado 13: “Considero isso uma oportunidade de 

mercado, priorizando a localização - Caxias do Sul está acompanhando essa 

tendência de localização mais centralizada e compacta”. 

Ainda, aspectos ligados à “vistas amplas e melhores condições de ventilação e 

insolação” (100% - 2 de 2 - Tabela 5.7) são citados. Em relação à iluminação em 

andares baixos e no entorno, o Entrevistado 14 pondera: “Eu gosto da 

verticalização, mas quando deixa espaços, por exemplo a taxa de ocupação limitada 

a 20% ou 30% do terreno, daí isso dá luz, garante a iluminação dos andares de 

baixo, para os vizinhos”. 

Como aspectos negativos, os “problemas relacionados ao conforto ambiental” (100% 

- 2 de 2 - Tabela 5.8) como o sombreamento na rua e nas edificações vizinhas, são 

mencionados pelos dois entrevistados, como aponta o Entrevistado 13: “Como 

negativo, principalmente o sombreamento nas edificações vizinhas que vem como 

consequência da verticalização”. 

Também é relacionada a “falta de pavimentos térreos com interface ativa para a rua” 

(50% - 1 de 2 - Tabela 5.8) em edifícios altos, vinculada aos usos dos térreos e 

vitalidade nas ruas, citado pelo Entrevistado 14: 

Hoje eu penso mais na questão urbana, leio um pouco, acompanho quando 
faço uma viagem. Aí tu começa a ver a importância do urbanismo, a 
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questão de chamar as pessoas para dentro do prédio, tem mais comércio, 
isso gera mais ocupação, é uma coisa nova que eu não via antigamente, eu 
só via o prédio individualmente, agora eu já vejo que ele tem que se 
comunicar com o entorno para criar essa ocupação urbana, as pessoas 
circularem senão fica muito frio. 

Ainda, um aspecto negativo ligado à “vistas amplas” (50% - 1 de 2 - Tabela 5.8) que 

se pode obter a partir de andares altos, é mencionado pelo Entrevistado 14, que 

considera que, com a maior quantidade de edifícios altos, as vistas podem ser 

bloqueadas: “…as pessoas tem que entender que podem perder a vista, mesmo 

morando em andar alto”. 

Portanto, os resultados revelam que os diferentes grupos de entrevistados tendem a 

considerar como aspectos positivos da verticalização em Caxias do Sul o possível 

aumento da densidade através de uma maior concentração de pessoas em uma 

determinada área, sem a necessidade de expandir o território, otimizando a 

infraestrutura urbana e reduzindo de deslocamento das pessoas. Ainda, indicam que 

possíveis efeitos estéticos positivos na paisagem urbana, juntamente com uma 

imagem simbólica de poder e desenvolvimento da cidade, através da presença de 

edifícios altos, tendem a ser percebidos pelos entrevistados sem formação 

acadêmica em Arquitetura e Urbanismo, atuantes como gestores públicos ou 

profissionais ligados à incorporação imobiliária e construção  civil. 

Os resultados também revelam que diferentes grupos percebem como aspecto 

negativo a falta de pavimentos térreos com interfaces ativas, que possam contribuir 

para os usos mistos e vitalidade das ruas, especialmente nos edifícios altos 

residenciais. Ainda é percebido como negativo, especificamente pelos arquitetos, 

tanto aqueles atuantes no setor privado, em universidades ou como gestores do 

planejamento urbano municipal, que a presença de edifícios altos provoca efeitos 

estéticos negativos na paisagem urbana. 

Especificamente com relação ao questionamento sobre a verticalização ser a melhor 

alternativa para promover o aumento da densidade populacional em determinada 

área da cidade, todos dos gestores públicos que não são arquitetos (100% - 2 de 2) 

e os profissionais ligados à construção civil (100% - 2 de 2 - Tabela 5.9), assim 

como 50% (4 de 8) dos arquitetos entrevistados, afirmam que esta seria a melhor 

forma de atingir tal aumento. 
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Tabela 5.9 - Percepção de aumento de densidade populacional através da verticalização  
Você pensa que verticalizar é a melhor 
alternativa para promover o aumento da 

densidade populacional em determinada área 
da cidade? 

Total Arquitetos 
Gestores 
públicos - 
arquitetos 

Gestores 
públicos – 

não 
arquitetos 

Construção 
civil 

Sim  8 (57,4) 4 (50,0) 0 (0,0) 2 (100,0) 2 (100,0) 
Não 6 (42,6) 4 (50,0) 2 (100) 0 (0) 0 (0) 
Total 14 (100) 8 (100) 2 (100) 2 (100) 2 (100) 

Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: Arquitetos – Profissionais com formação em Arquitetura e Urbanismo atuantes no setor privado e/ou 
docentes nas faculdades de Arquitetura e Urbanismo de Caxias do Sul; Gestores públicos – arquitetos: Gestores 
ligados à Prefeitura Municipal e à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul com formação em Arquitetura e 
Urbanismo; Gestores públicos –  não arquitetos: Gestores ligados à Prefeitura Municipal e à Câmara de 
Vereadores de Caxias do Sul com formação diferente de Arquitetura e Urbanismo; Construção civil: Profissionais 
ligados à incorporação e construção civil atuantes em Caxias do Sul (formação – Engenharia Civil e 
Administração de Empresas); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
entrevistados de cada grupo; as entrevistas completas estão disponíveis no Apêndice F. 
 
Os gestores públicos não arquitetos e aqueles profissionais ligados à construção 

civil são mais enfáticos quanto à construção de edifícios altos ser a melhor 

alternativa para o aumento da densidade, como menciona um destes profissionais 

(Entrevistado 13): “A minha visão é muito clara: verticalizar é a solução para as 

cidades”. Ainda, relacionam com questões mercadológicas e de status, como cita 

um dos gestores (Entrevistado 10):  

Na peculiaridade de Caxias, é mais no sentido de verticalizar mesmo. 
Caxias tem uma tendência forte em relação a isso, por causa do mercado 
[…] tem a questão do status, que em cidades em desenvolvimento isso é 
mais evidente; em capitais você não vê isso tanto. 

 

Para os arquitetos, alguns condicionantes deveriam ser associados à verticalização 

para que se tornasse positiva, como por exemplo, cita o Entrevistado 8: “Desde que 

combinando com questões ambientais e paisagem urbana acho ok. O que está 

acontecendo em Caxias é uma área mais densificada fora da área central sem 

cuidado com a paisagem urbana”. Ou ainda atrelando ao tipo de uso, como 

menciona o Entrevistado 3:  

Sim, se isso vier junto com o uso misto… só residência ainda vai continuar 
gerando deslocamento. Se tu conseguisse trazer vida e também densificar e 
trazer usos eu acho que seria uma solução viável. Quando a gente fala em 
alturas aqui a gente não está falando de grandes alturas, a gente está muito 
longe de ter os arranha-céus….mas eu acho que pode ser interessante, 
porque tu traz múltiplos usos e diferentes pessoas vivendo no lugar e isso 
pode não só melhorar em termos de densificação, mas de usos daquele 
lugar. Tu precisas ter diferentes funções em diferentes turnos que funciona 
com o uso misto. 

 

Já os entrevistados que consideram que verticalizar não é a melhor alternativa para 

promover o aumento da densidade populacional em determinada área da cidade, 
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são todos arquitetos atuantes na cidade (50% - 4 de 8) ou gestores públicos com 

formação em Arquitetura e Urbanismo (100% - 2 de 2 - Tabela 5.9). Para estes 

entrevistados existem outras formas de promover a densidade, conforme um dos 

gestores (Entrevistado 9): 

[…]adensamento não passa pela verticalização e sim pela ocupação de 
todos os lotes. O problema é o custo do solo que é alto, daí acaba sendo 
mais fácil o acesso a um apartamento do que um terreno e por isso a gente 
tem muitos vazios. Se a condição fosse mais equilibrada, a gente teria muito 
mais adensamento nesse contexto que já existe sem verticalizar tanto, 
construindo prédios mais baixos, de 4 andares por exemplo. 

 

Desse modo, os resultados indicam que as pessoas com formação acadêmica em 

Arquitetura e Urbanismo entrevistadas, atuantes no setor privado, universidades e 

como gestores públicos, tendem a pensar em outras possibilidades para aumento da 

densidade populacional sem, necessariamente, passar pela verticalização. Mesmo 

aqueles arquitetos que acham que construir em altura seria a melhor alternativa para 

atingir maiores densidades, sempre associam a outros fatores para minimizar seus 

os efeitos negativos. Já os não arquitetos, sejam eles gestores públicos ou 

profissionais atuantes construção civil, tendem a considerar que verticalizar é sim a 

melhor forma de se atingir maiores densidades. 

 

5.3 PREFERÊNCIA PARA MORAR EM EDIFÍCIOS ALTOS DE DIFERENTES 

ALTURAS EM DISTINTOS TIPOS DE IMPLANTAÇÃO COM A MESMA 

DENSIDADE  

Nesta seção são apresentados os resultados das preferências para morar em 

edifícios altos de diferentes alturas, em distintos tipos de implantação com a mesma 

densidade construída, de acordo com a percepção de diferentes grupos de 

respondentes. 

Existe uma diferença estatisticamente significativa entre as preferências para morar 

em edifícios altos de diferentes alturas em distintos tipos de implantação com a 

mesma densidade (Figuras 4.82 a 4.85; Tabela 5.10) pelo grupo de arquitetos e 

estudantes de arquitetura (Kendall W, chi²=34,152, sig.=0,000) e pelo grupo de não 

arquitetos (Kendall W, chi²=86,503, sig.=0,000).  
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Tabela 5.10 - Ordem de preferência para morar em cenas que simulam edifícios altos de diferentes 
alturas em distintos tipos de implantação com a mesma densidade 

 

Cena A (25 pav.) 

 

Cena B (10 pav.) 

 

Cena C (18 pav.) 

 

Cena D (14 pav.) 

 
Arquitetos e estudantes de arquitetura (total de respondentes para cada cena = 50) 

1º lugar 18 (36,0) 29 (58,0) 3 (6,0) 0 (0) 
2º lugar 9 (18,0) 14 (28,0) 8 (16,0) 19 (38,0) 
3º lugar 6 (12,0) 0 (0) 16 (32,0) 28 (56,0) 
4º lugar 17 (34,0) 7 (14,0) 23 (46,0) 3 (6,0) 

P 122 85 159 134 
mvo-K 2,44 1,70 3,18 2,68 

mvo-MW 109,84 78,97 95,82 91,26 
Não arquitetos (total de respondentes para cada cena = 140) 

1º lugar 84 (60,0) 48 (34,3) 1 (0,7) 7 (5,0) 
2º lugar 12 (8,6) 57 (40,7) 29 (20,7) 42 (30,0) 
3º lugar 6 (4,3) 14 (10,0) 49 (35,0) 71 (50,7) 
4º lugar 38 (27,1) 21 (15,0) 61 (43,6) 20 (14,3) 

P 278 288 450 384 
mvo-K 1,99 2,06 3,21 2,74 

mvo-MW 90,38 101,40 95,39 97,01 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em andamento 
em Arquitetura e Urbanismo; Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso universitário 
completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso universitário; 
P= pontuação total recebida, que varia da maior (1 ponto) para a menor (4 pontos) preferência, com a menor 
pontuação relacionada à maior preferência; mvo-K= média dos valores ordinais obtida pelo teste Kendall’s W  
(quanto menor o valor, maior a preferência) - a comparação entre os valores mvo-K deve ser feita na horizontal 
entre as cenas; mvo MW= média dos valores ordinais obtida pelo teste Mann-Whitney U (menor o valor, maior a 
preferência) - a comparação entre os valores mvo MW deve ser feita na vertical entre os grupos em cada cena; 
os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada 
cena em cada grupo; mais de uma cena é destacada no texto como mais ou menos preferida quando as 
diferenças entre os percentuais para tais preferências não são superiores à 30%. 
 
A Cena B (edifícios de 10 pavimentos implantados no perímetro do quarteirão; 

Tabela 5.10; Figura 4.83) é aquela com o local preferido para morar pelo maior 

número (58% - 29 de 50) de arquitetos e estudantes de arquitetura, seguida pela 

Cena A (edifícios de 25 pavimentos implantados no interior do quarteirão; Tabela 

5.10; Figura 4.82), preferida para morar por 36% (18 de 50) destes respondentes. 

Por sua vez, a Cena C (edifícios de 18 pavimentos implantados no perímetro do 

quarteirão; Tabela 5.10; Figura 4.84) é a menos preferida para morar para o maior 

número (46% - 26 de 50) dos arquitetos e estudantes de arquitetura. No entanto, a 

Cena A (edifícios de 25 pavimentos implantados no interior do quarteirão; Tabela 

5.10) também é aquela com o local  menos preferido para morar para 34% (17 de 

50) destes respondentes.  

A preferência pela Cena B (10 pavimentos – perímetro do quarteirão) como local 

para morar é justificada principalmente pela menor altura dos edifícios (“os edifícios 
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são baixos” - 82,8% - 24 de 29), pela “existência de relação direta entre os edifícios 

e a rua” (75,9% - 22 de 29) e, ainda, pelo fato de “os edifícios estarem implantados 

no perímetro do quarteirão” (55,2% - 16 de 29) e pela “distância entre os edifícios” 

(31% - 9 de 29 - Tabela 5.11). Já a preferência pela Cena A (25 pavimentos - interior 

do quarteirão) como local para morar se dá em razão de os “edifícios estarem 

implantados no interior do quarteirão” (50% - 9 de 18), da “distância entre os 

edifícios” (50% - 9 de 18) e da maior altura dos edifícios (“os edifícios são altos” - 

38,9% - 7 de 18 - Tabela 5.11). 

A menor preferência pela Cena C (18 pavimentos - perímetro do quarteirão) como 

local para morar é justificada em razão de “os edifícios estarem implantados no 

perímetro do quarteirão” (52,2% - 12 de 23), pela “proximidade entre os edifícios” 

(52,2% - 12 de 23) e em razão de que “os edifícios são altos” (39,1% - 9 de 23 - 

Tabela 5.12). Já a menor preferência pela Cena A (25 pavimentos - interior do 

quarteirão) como local para morar é justificada pela maior altura dos edifícios (“os 

edifícios são altos”- 82,7% - 14 de 17), por “não existir relação direta entre os 

edifícios e a rua” (70,6% - 12 de 17), pela “proximidade entre os edifícios” (58,8% - 

10 de 17) e também pelo fato de que “os edifícios estão implantados no interior do 

quarteirão” (35,3% - 6 de 17 - Tabela 5.12). 

A Cena A (edifícios de 25 pavimentos implantados no interior do quarteirão; Tabela 

5.10) é aquela com o lugar preferido para morar pelo maior número (60,0% - 84 de 

140) de não arquitetos, seguida pela preferência (34,2% - 48 de 140) pela Cena B 

(edifícios de 10 pavimentos implantados no perímetro do quarteirão;), enquanto que 

a Cena C (edifícios de 18 pavimentos implantados no perímetro do quarteirão; 

Tabela 5.10), é aquela com o local menos preferido para o maior número (43,6% - 

61 de 140) dos não arquitetos. Ainda, a Cena A (edifícios de 25 pavimentos 

implantados no interior do quarteirão; Tabela 5.10) que é aquela com o local mais 

preferido para morar, também foi considerada aquela com o local menos preferido 

para morar por 27,1% (38 de 140) destes respondentes.  
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Tabela 5.11 - Principais justificativas para a maior preferência de cenas com simulações de diferentes 
situações de implantação de edifícios altos 

Justificativas 
Cena A  

(25 pav.) 
Cena B  

(10 pav.) 
Cena C  

(18 pav.) 
Cena D 

 (14 pav) 
A NA A NA A NA A NA 

Os edifícios são baixos  1 (5,6) 0 (0) 24 (82,8) 43 (89,6) 0 (0) 0 (0) 3 (42,9) 0 (0) 

Os edifícios são altos  7 (38,9) 44 (52,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (14,3) 0 (0) 
Proximidade entre os 
edifícios  4 (22,2) 3 (3,6) 3 (10,3) 2 (4,2) 1 (33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Distância entre os edifícios  9 (50,0) 29 (34,5) 9 (31,0) 20 (41,7) 0 (0) 0 (0) 5 (71,4) 0 (0) 
Existe relação direta entre os 
edifícios e a rua  4 (22,2) 11 (13,1) 22 (75,9) 16 (33,3) 3 (100) 0 (0) 1 (14,3) 0 (0) 

Não existe relação direta 
entre os edifícios e a rua  5 (27,8) 23 (27,4) 2 (6,9) 1 (2,1) 0 (0) 0 (0) 1 (14,3) 0 (0) 

Os edifícios estão 
implantados no perímetro do 
quarteirão  

1 (5,6) 3 (3,6) 16 (55,2) 19 (39,6) 2 (66,7) 1 (100) 1 (14,3) 0 (0) 

Os edifícios estão 
implantados no interior do 
quarteirão  

9 (50,0) 60 (71,4) 1 (3,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total da amostra  18 
(100) 

84 
(100) 

29 
(100) 

48 
(100) 

3 
(100) 

1 
(100) 

7 
(100) 0 (0) 

Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice I 10 a tabela completa; são destacadas no 
texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 
A preferência pela Cena A (25 pavimentos – interior do quarteirão) como local para 

morar é fundamentada, principalmente em razão de “os edifícios estarem 

implantados no interior do quarteirão” (71,4% - 60 de 84), da maior altura dos 

edifícios (“os edifícios são altos” - 42,4% - 44 de 84) e da “distância entre os 

edifícios” (34,5% - 29 de 84 - Tabela 5.11). Já a maior preferência pela Cena B (10 

pavimentos – perímetro do quarteirão) é justificada, principalmente, pela menor 

altura dos edifícios (“os edifícios são baixos” – 89,6% - 43 de 48), pela “distância 

entre os edifícios” (41,7% - 20 de 48), pelo fato de “os edifícios estarem implantados 

no perímetro do quarteirão” (39,6% - 19 de 48) e também pela “existência de relação 

direta entre os edifícios e a rua” (33,3% - 16 de 48 - Tabela 5.11).  

A menor preferência, tanto pela Cena C (18 pavimentos – perímetro do quarteirão), 

quanto pela Cena A (25 pavimentos – interior do quarteirão) como local para morar, 

é justificada em razão de que “os edifícios estão implantados no perímetro do 

quarteirão” (Cena C - 52,2% - 32 de 61; Cena A - 31,6% - 12 de 38), da 

“proximidade entre os edifícios” (Cena C - 34,3% - 21 de 61; Cena A - 52,6% - 20 de 

38), pelo fato de que “os edifícios são altos” (Cena C - 32,8% - 20 de 61; Cena A - 
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86,8% - 33 de 38) e, ainda, por “não existir relação direta entre os edifícios e a 

rua” (Cena C - 27,4% - 23 de 61; Cena A - 34,2% - 13 de 38 - Tabela 5.12). 

Tabela 5.12 - Principais justificativas para a menor preferência de cenas com simulações de 
diferentes situações de implantação de edifícios altos 

Justificativas 
Cena A  

(25 pav.) 
Cena B  

(10 pav.) 
Cena C  

(18 pav.) 
Cena D 

 (14 pav) 
A NA A NA A NA A NA 

Os edifícios são baixos  0 (0) 0 (0) 3 (42,9) 9 (42,9) 2 (8,7) 9 (14,8) 0 (0) 5 (25,0) 
Os edifícios são altos  14 (82,7) 33 (86,8) 3 (42,9) 3 (14,3) 9 (39,1) 20 (32,8) 2 (66,7) 5 (25,0) 
Proximidade entre os 
edifícios  10 (58,8) 20 (52,6) 1 (14,3) 8 (38,1) 12 (52,2) 21 (34,3) 2 (66,7) 1 (5,0) 

Distância entre os 
edifícios  0 (0) 2 (5,3) 0 (0) 1 (4,8) 4 (17,4) 4 (6,6) 0 (0) 1 (5,0) 

Existe relação direta entre 
os edifícios e a rua  0 (0) 1 (2,6) 2 (28,6) 4 (19,0) 4 (17,4) 21 (34,4) 0 (0) 7 (35,0) 

Não existe relação direta 
entre os edifícios e a rua  12 (70,6) 13 (34,2) 2 (28,6) 3 (14,3) 5 (21,7) 11 (18,0) 1 (33,3) 1 (5,0) 

Os edifícios estão 
implantados no perímetro 
do quarteirão  

1 (5,9) 2 (5,3) 4 (57,1) 10 (47,6) 12 (52,2) 32 (52,2) 1 (33,3) 9 (45,0) 

Os edifícios estão 
implantados no interior do 
quarteirão  

6 (35,3) 12 (31,6) 1 (14,3) 1 (4,8) 1 (4,3) 2 (3,3) 1 (33,3) 1 (5,0) 

Total da amostra  17 (100) 38 (100) 7 (100) 21 (100) 23 (100) 61 (100) 3 (100) 20 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice I 10 a tabela completa; são destacadas no 
texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 
Existem diferenças estatisticamente significativas entre as preferências dos dois 

grupos de respondentes pela Cena A (Mann-Whitney U=2783,00, sig.=0,018) e pela 

Cena B (Mann-Whitney U=2673,50, sig.=0,008) como local para morar. Enquanto a 

Cena A (25 pavimentos – interior do quarteirão) é aquela com o local preferido para 

morar pelos não arquitetos e a segunda em preferência pelo grupo dos arquitetos e 

estudantes de arquitetura, por sua vez, a Cena B (10 pavimentos – perímetro do 

quarteirão) é aquela com o local preferido para morar pelos arquitetos e estudantes 

de arquitetura e a segunda em preferência pelo grupo dos não arquitetos (Tabela 

5.10 e Figura 5.3). 

Não existe diferença estatisticamente significativa (teste Mann-Whitney U) entre as 

preferências dos dois grupos de respondentes pela Cena C (18 pavimentos – 

perímetro do quarteirão) como local para morar (Tabela 5.10 e Figura 5.3). 
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Figura 5.3 - Ordem de preferência das cenas com simulações de diferentes situações de implantação 
de edifícios altos, de acordo com as avaliações dos grupos de respondentes 
Fonte: elaborado pela autora. 

 
Em síntese, os arquitetos e estudantes de arquitetura, tendem a preferir o local para 

morar com edifícios mais baixos (10 pavimentos – Cena B) implantados no 

perímetro do quarteirão e com conexão direta entre os pavimentos térreos e a 

calçada. Já as pessoas leigas – os não arquitetos – tendem a preferir o local com 

torres altas (25 pavimentos – Cena A) implantadas no interior do quarteirão, sem 

conexão com a calçada. 

Ainda, ambos os grupos de respondentes,  tendem a escolher como menor preferido 

para morar o local com edifícios altos (18 pavimentos – Cena C) implantados no 

perímetro do quarteirão e com conexão direta entre os pavimentos térreos e a 

calçada. Tal tipo de implantação aliada à maior altura dos edifícios parece provocar 

a percepção negativa do local para morar. 

 

Com relação à preferência do local para morar por parte de arquitetos, gestores 

públicos do planejamento urbano, e profissionais ligados à construção civil e 

vinculados à produção de edifícios altos em Caxias do Sul, o local representado pela 

Cena B (10 pavimentos – Figura 4.83) é o preferido por 72,7% (8 de 11 - Tabela 

5.13) destes entrevistados. 

A “menor altura dos edifícios” aparece como o motivo mais citado por estes 8 

entrevistados para a preferência pela Cena B como local para morar (Tabela 5.14) 

juntamente com a “melhor relação com o contexto urbano e com a rua”. Conforme 

um dos gestores públicos, que é arquiteto (Entrevistado 9) a sua preferência é “em 

função da pouca altura e da harmonia com o contexto”, e segundo um dos arquitetos 
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(Entrevistado 3) “o edifício não é muito alto e traz uma relação mais humana com o 

entorno e a distância entre os apartamentos dá privacidade”. 

Tabela 5.13 - Preferência para morar em locais com diferentes implantações de edifícios altos   

Qual destas simulações 
(Cenas A, B, C ou D) você 

escolheria para morar? 
Total Arquitetos 

Gestores 
públicos - 
arquitetos 

Gestores 
públicos – 

não 
arquitetos 

Profissionais 
vinculados à 
construção 

civil 
Cena A (25 pav) 3 (27,3) 3 (42,9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Cena B (10 pav) 8 (72,7) 4 (57,1) 2 (100) 1 (100) 1 (100) 
Cena C (18 pav) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Cena D (14 pav) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total 11 (100) 7 (100) 2 (100) 1 (100) 1 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: Foram entrevistados no total 14 pessoas, no entanto, somente 11 foram questionados sobre a preferência 
para morar em locais com diferentes implantações de edifícios altos;  Arquitetos – Profissionais com formação 
em Arquitetura e Urbanismo atuantes no setor privado e/ou docentes nas faculdades de Arquitetura e Urbanismo 
de Caxias do Sul; Gestores públicos – arquitetos: Gestores ligados à Prefeitura Municipal e à Câmara de 
Vereadores de Caxias do Sul com formação em Arquitetura e Urbanismo; Gestores públicos –  não arquitetos: 
Gestores ligados à Prefeitura Municipal e à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul com formação diferente de 
Arquitetura e Urbanismo; Construção civil: Profissional ligado à incorporação e construção civil atuante em 
Caxias do Sul (formação – Administração de Empresas); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais 
em relação ao total de entrevistados de cada grupo. 
 
Ainda, outro arquiteto (Entrevistado 5) menciona: “gosto da lógica do espaço interno 

entre os edifícios, ainda mais se esse espaço fosse público, que traria mais área 

verde e de lazer para a cidade”.  A utilização do espaço interno entre os edifícios, 

bem como a relação com a rua, também é citada por outro arquiteto (Entrevistado 1) 

que preferiu a Cena B como local para morar “em função da menor altura, mas ainda 

pensaria na questão do térreo, se seria utilizável (comercial) e ainda o miolo do 

quarteirão poderia ser de uso público”. No entanto, a relação direta do pavimento 

térreo com a rua, cujo uso poderia ser estar relacionado a comércio e serviços, não 

é percebida como positiva por um dos gestores públicos, que é arquiteto 

(Entrevistado 11) que escolheu a simulação com edifícios com 10 pavimentos: “eu 

gosto do mais baixo [Cena B] mas não direto na rua, pois acho que a moradia 

próxima à rua não é segura”. 

Por sua vez, a Cena A (25 pavimentos – Figura 4.82), cujos edifícios estão 

implantados no interior do quarteirão e sem relação direta com a rua, também é 

aquela com o local preferido para morar por alguns entrevistados, todos arquitetos 

(27,3% - 3 de 11 - Tabela 5.13). Como justificativas para tal preferência (Tabela 

5.14) um destes arquitetos (Entrevistado 2) citou a possiblidade de vista ampla nos 

andares mais altos e preferencialmente em apartamentos voltados para os fundos 

do terreno, onde existe um maior afastamento de outros possíveis edifícios altos; 

contudo, o mesmo arquiteto afirma: “sei que para a cidade a melhor configuração 
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seria a representada pela Cena B”. Outro arquiteto (Entrevistado 6), mesmo 

considerando que o modelo apresentado na Cena A não seria o ideal, defende a 

construção em altura: “do meu ponto de vista, eu adoro altura, o edifício fica esguio, 

além das vistas para a cidade”.  Já outro destes arquitetos (Entrevistado 8) 

considera que na Cena A a área aberta ou área verde seria mais perceptível para 

outros moradores da cidade já que não ficaria entre os edifícios.  

Tabela 5.14 - Principais justificativas para a maior preferência por cenas com simulações de 
diferentes situações de implantação de edifícios altos  

Justificativas: Total Arquitetos 
Gestores 
públicos - 
arquitetos 

Gestores 
públicos – 

não 
arquitetos 

Profissionais 
vinculados à 
construção 

civil 
Simulação escolhida: Cena B (10 pavimentos) 

Menor altura dos edifícios 5 (62,5) 2 (25,0) 2 (100) 1 (100) 0 (0) 
Melhor relação com o contexto 

urbano e com a rua 4 (50,0) 3 (75,0) 1 (50,0) 0 (0) 0 (0) 

Distância entre apartamentos / 
edifícios  3 (37,5) 1 (25,0) 0 (0) 1 (100) 1 (100) 

Espaço entre os edifícios 
(miolo de quarteirão) 3 (37,5) 2 (50,0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 

Total 8 (100) 4 (100) 2 (100) 1 (100) 1 (100) 
Simulação escolhida: Cena A (25 pavimentos) 

Possibilidade de vistas amplas 2 (66,7) 2 (66,7) NA NA NA 
Área verde mais perceptível 1 (33,3) 1 (33,3) NA NA NA 

Maior altura dos edifícios 1 (33,3) 1 (33,3) NA NA NA 
Total 3 (100) 3 (100) NA NA NA 

Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: Arquitetos – Profissionais com formação em Arquitetura e Urbanismo atuantes no setor privado e/ou 
docentes nas faculdades de Arquitetura e Urbanismo de Caxias do Sul; Gestores públicos – arquitetos: Gestores 
ligados à Prefeitura Municipal e à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul com formação em Arquitetura e 
Urbanismo; Gestores públicos –  não arquitetos: Gestores ligados à Prefeitura Municipal e à Câmara de 
Vereadores de Caxias do Sul com formação diferente de Arquitetura e Urbanismo; Construção civil: Profissional 
ligado à incorporação e construção civil atuante em Caxias do Sul (formação – Administração de Empresas); os 
valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de entrevistados de cada grupo. 
 
Portanto, edifícios com menor altura (10 pavimentos) e relação direta com o entorno 

e a rua tendem a ser preferidos como local para morar tanto pelos arquitetos e 

estudantes de arquitetura (58% - 29 de 50) que responderam o questionário quanto 

pelos entrevistados ligados ao planejamento urbano e à produção de edifícios 

(72,7% - 8 de 11). Contudo, edifícios bem mais altos (25 pavimentos), implantados 

no interior do quarteirão e sem relação direta com a rua ou com o entorno, são 

preferidos como local para morar por uma parcela não desprezível dos arquitetos e 

estudantes de arquitetura (36% - 18 de 50) e daqueles entrevistados (27,3% - 3 de 

11), além de serem os locais preferidos para morar por 60% (84 de 140) das 

pessoas leigas que responderam o questionário. 
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5.4 EFEITOS ESTÉTICOS DE EDIFÍCIOS ALTOS NO SKYLINE 

Neste item são apresentados os resultados dos efeitos estéticos de edifícios altos no 

skyline, em contextos urbanos caracterizados pela presença de grande quantidade 

de vegetação: (i) skyline com edifício alto isolado e (ii) skyline com edifícios de 

diferentes alturas.  

5.4.1 Efeitos estético de skyline com edifício alto isolado  

Existe uma diferença estatisticamente significativa entre as preferências pelas 

aparências das vistas com skylines com edifício alto isolado e vegetação (Figuras 

4.86 a 4.89; Tabela 5.15) pelo grupo de arquitetos e estudantes de arquitetura 

(Kendall W, chi²=47,500, sig.=0,000) e pelo grupo de não arquitetos (Kendall W, 

chi²=22,561, sig.=0,000).  

Tabela 5.15 - Ordem de preferência estética das vistas com o skyline com edifício alto isolado 

 

Vista A (14 pav) 

 

Vista B (36 pav) 

 

Vista C (10 pav) 

 

Vista D (18 pav) 

 
Arquitetos e estudantes de arquitetura (total de respondentes para cada vista = 48) 

1º lugar 8 (16,8) 7 (14,6) 28 (58,3) 5 (10,4) 
2º lugar 33 (68,8) 2 (4,2) 10 (20,8) 3 (6,3) 
3º lugar 4 (8,3) 5 (10,4) 4 (8,3) 35 (72,9) 
4º lugar 3 (6,3) 34 (70,8) 6 (12,5) 5 (10,4) 
P 98 162 84 136 
mvo-K 2,04 3,38 1,75 2,83 
mvo-MW 75,38 102,92 80, 19 102,95 

Não arquitetos (total de respondentes para cada vista = 133) 
1º lugar 11 (8,3) 41 (30,8) 65 (48,9) 16 (12,0) 
2º lugar 74 (55,6) 7 (5,3) 17 (12,8) 35 (26,3) 
3º lugar 42 (31,6) 11 (8,3) 11 (8,3) 69 (51,9) 
4º lugar 6 (4,5) 74 (55,6) 40 (30,1) 13 (9,8) 
P 309 384 292 345 
mvo-K 2,32 2,89 2,20 2,59 
mvo-MW 96,64 86,70 94,90 86,69 

Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em andamento 
em Arquitetura e Urbanismo; Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso universitário 
completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso universitário; 
P= pontuação total recebida, que varia da maior (1 ponto) para a menor (4 pontos) preferência, com a menor 
pontuação relacionada à maior preferência; mvo-K= média dos valores ordinais obtida pelo teste Kendall’s W  
(quanto menor o valor, maior a preferência) - a comparação entre os valores mvo-K deve ser feita na horizontal 
entre as cenas; mvo MW= média dos valores ordinais obtida pelo teste Mann-Whitney U (menor o valor, maior a 
preferência) - a comparação entre os valores mvo MW deve ser feita na vertical entre os grupos em cada cena; 
os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada 
cena em cada grupo; mais de uma cena é destacada no texto como mais ou menos preferida quando as 
diferenças entre os percentuais para tais preferências não são superiores à 30%. 
 
A preferência pela Vista C (edifício com 10 pavimentos) é justificada principalmente 

pela “relação adequada entre quantidade de vegetação e edificações” (78,6% - 22 
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de 28), seguida da “menor altura das edificações” (42,9% - 12 de 28), da “relação 

adequada entre quantidade de vegetação e céu visível” (42,9% - 12 de 28) e, ainda, 

da “altura adequada das edificações” (35,7% - 10 de 28 - Tabela 5.16). Já a menor 

preferência pela Vista B (edifício com 36 pavimentos) é justificada em razão da 

“maior altura das edificações” (61,8% - 21 de 34), da “altura inadequada das 

edificações” (52,9% - 18 de 34), da “relação inadequada entre quantidade de 

vegetação e edificações” (50% - 17 de 34) e da “relação inadequada entre 

quantidade de vegetação e céu visível”  (50% - 17 de 34 - Tabela 5.17).  

Tabela 5.16 - Principais justificativas para a maior preferência estética de vistas para o skyline com 
edifício alto isolado 

Justificativas 
Vista A 
(14 pav) 

Vista B 
(36 pav) 

Vista C 
(10 pav) 

Vista D 
(18 pav) 

A NA A NA A NA A NA 
Altura adequada das 
edificações 6 (75,0) 10 (90,9) 2 (28,6) 8 (19,5) 10 (35,7) 21 (32,3) 2 (40,0) 15 (93,8) 

Maior altura das edificações 0 (0) 1 (9,1) 6 (85,7) 26 (63,4) 0 (0) 1 (1,5) 0 (0) 0 (0) 
Menor altura das 
edificações 3 (37,5) 5 (45,5) 0 (0) 1 (2,4) 12 (42,9) 36 (55,4) 0 (0) 0 (0) 

Relação adequada entre 
quantidade de vegetação e 
edificações 

7 (87,5) 6 (54,5) 2 (28,6) 11 (26,8) 22 (78,6) 36 (55,4) 2 (40,0) 12 (75,0) 

Relação adequada entre 
quantidade de vegetação e 
céu visível 

7 (87,5) 6 (54,5) 2 (28,6) 7 (17,1) 12 (42,9) 33 (50,8) 0 (0) 5 (31,3) 

Total da amostra 8 (100) 11 (100) 7 (100) 41 (100) 28 (100) 65 (100) 5 (100) 16 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice I 10 a tabela completa; são destacadas no 
texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 
A Vista C (edifício com 10 pavimentos; Tabela 5.15; Figura 4.88) é a preferida pelo 

maior número (48,9% - 65 de 133) de não arquitetos, seguida pela preferência 

(30,8% - 41 de 133) pela Vista B (edifício com 36 pavimentos; Tabela 5.15; Figura 

4.87) que, por sua vez, também corresponde ao skyline com a aparência menos 

preferida para o maior número (55,6% - 74 de 133) destes respondentes. Ainda, a 

Vista C também foi considerada aquela com a aparência menos preferida por 30,1% 

(40 de 133) dos não arquitetos. A preferência pela Vista C (edifício com 10 

pavimentos) é justificada principalmente pela “menor altura das edificações” (55,4% - 

36 de 65), pela “relação adequada entre quantidade de vegetação e edificações” 

(55,4% - 36 de 65), pela “relação adequada entre quantidade de vegetação e céu 

visível” (50,8% - 33 de 65), e também pela “altura adequada das edificações” (32,3% 
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- 21 de 65 - Tabela 5.16). Já a preferência pela Vista B (edifício com 36 pavimentos) 

é fundamentada principalmente pela “maior altura das edificações” (63,4% - 26 de 

41 - Tabela 5.16). A menor preferência pela Vista B (edifício com 36 pavimentos) é 

justificada em pela “altura inadequada das edificações” (52,9% - 18 de 34), pela 

“maior altura das edificações” (50% - 37 de 74), pela “relação inadequada entre 

quantidade de vegetação e edificações” (50% - 37 de 74) e, ainda pela “relação 

inadequada entre quantidade de vegetação e céu visível”  (37,8% - 28 de 74 - 

Tabela 5.17). Por sua vez, a menor preferência pela Vista C (edifício com 10 

pavimentos) é justificada em razão da “menor altura das edificações” (45% - 18 de 

40) e da “relação inadequada entre quantidade de vegetação e edificações” (50% - 

14 de 40 - Tabela 5.17). 

Tabela 5.17 - Principais justificativas para a menor preferência estética de vistas para o skyline com 
edifício alto isolado 

Justificativas 
Vista A 
(14 pav) 

Vista B 
(36 pav) 

Vista C 
(10 pav) 

Vista D 
(18 pav) 

A NA A NA A NA A NA 
Altura inadequada das 
edificações 1 (33,3) 3 (50,0) 18 (52,9) 40 (54,1) 0 (0) 6 (15,0) 2 (40,0) 5 (38,5) 

Maior altura das edificações 0 (0) 1 (16,7) 21 (61,8) 37 (50,0) 1 (16,7) 4 (10,0) 3 (60,0) 2 (15,4) 
Menor altura das 
edificações 0 (0) 1 (16,7) 0 (0) 2 (2,7) 3 (50,0) 18 (45,0) 1 (20,0) 2 (15,4) 

Relação inadequada entre 
quantidade de vegetação e 
edificações 

2 (66,7) 0 (0) 17 (50,0) 37 (50,0) 2 (33,2) 14 (35,0) 4 (80,0) 5 (38,5) 

Relação inadequada entre 
quantidade de vegetação e 
céu visível 

0 (0) 1 (16,7) 17 (50,0) 28 (37,8) 1 (16,7) 7 (17,5) 3 (60,0) 1 (7,7) 

Total da amostra 3 (100) 6 (100) 34 (100) 74 (100) 6 (100) 40 (100) 5 (100) 13 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice I 10 a tabela completa; são destacadas no 
texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 
Com relação às preferências pelos dois grupos de respondentes, existe uma 

diferença estatisticamente significativa entre arquitetos e estudantes de arquitetura e 

não arquitetos quanto à preferência pela Vista A (Mann-Whitney U=2442,00, 

sig.=0,006) e pela Vista D (Mann-Whitney U=2618,50, sig.=0,039), embora os dois 

grupos tenham ordenado essas vistas de maneira semelhante (Vista A em segundo 

lugar e Vista D em terceiro lugar - Tabela 5.15; Figura 5.4).  

Também existe uma diferença estatisticamente significativa entre arquitetos e 

estudantes de arquitetura e não arquitetos quanto à preferência pela Vista B (Mann-
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Whitney U=2620,00, sig.=0,036). Enquanto que a Vista B (edifício com 36 

pavimentos) que é aquela que corresponde ao skyline com a aparência menos 

preferida pelos dois grupos de respondentes, ao mesmo tempo é a segunda em 

preferência pelo grupo dos não arquitetos (Tabela 5.15; Figura 5.4). 

Não existe diferença estatisticamente significativa (teste Mann-Whitney U) entre 

arquitetos e estudantes de arquitetura e não arquitetos quanto à preferência pela 

Vista C (edifício com 10 pavimentos), que corresponde ao skyline com a aparência 

preferida por ambos os grupos. No entanto, enquanto a Vista C é aquela claramente 

preferida pelos arquitetos e estudantes de arquitetura, para os não arquitetos, a 

preferência se dá com menos intensidade (Tabela 5.15; Figura 5.4). 

 
Figura 5.4: Ordem de preferência das vistas para o skyline com edifício alto isolado 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

5.4.2 Efeitos estético de skyline com edifícios de diferentes alturas  

Existe uma diferença estatisticamente significativa entre as preferências pelas 

aparências das vistas com skylines com edifícios com diferentes alturas e vegetação 

(Figuras 4.90 a 4.92; Tabela 5.18) pelo grupo de arquitetos e estudantes de 

arquitetura (Kendall W, chi²=43,021, sig.=0,000). Não existe diferença 

estatisticamente significativa (teste Kendall W) entre as preferências por estas vistas 

pelo grupo de não arquitetos (Tabela 5.18). 

A Vista B (edifícios com até 10 pavimentos; Tabela 5.18; Figura 4.91) é aquela com 

a aparência preferida pelo maior número (70,2% - 33 de 47) de arquitetos e 

estudantes de arquitetura. Por sua vez, a Vista C (edifícios com até 20 pavimentos; 

Tabela 5.18; Figura 4.92) corresponde ao skyline com a aparência menos preferida 

para 85,1% (40 de 47) estes respondentes. 
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Tabela 5.18 - Ordem de preferência estética das vistas para o skyline com edifícios de diferentes 
alturas  

 

Vista A (14 pav) 

 

Vista B (10 pav) 

 

Vista C (20 pav) 

 
Arquitetos e estudantes de arquitetura (total de respondentes para cada vista = 47)  

1º lugar 8 (17,0) 33 (70,2) 6 (12,8) 
2º lugar 36 (76,6) 10 (21,3) 1 (2,1) 
3º lugar 3 (6,4) 4 (8,5) 40 (85,1) 
P 89 65 128 
mvo-K 1,89 1,38 2,72 
mvo-MW 87,30 68,85 113,47 

Não arquitetos (total de respondentes para cada vista = 133) 
1º lugar 26 (19,5) 58 (43,6) 49 (36,8) 
2º lugar 87 (65,4) 27 (20,3) 18 (13,5) 
3º lugar 20 (15,0) 48 (36,1) 66 (49,6) 
P 260 256 283 
mvo-K 1,95 1,92 2,12 
mvo-MW 91,63 98,15 82,38 

Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em andamento 
em Arquitetura e Urbanismo; Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso universitário 
completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso universitário; 
P= pontuação total recebida, que varia da maior (1 ponto) para a menor (4 pontos) preferência, com a menor 
pontuação relacionada à maior preferência; mvo-K= média dos valores ordinais obtida pelo teste Kendall’s W  
(quanto menor o valor, maior a preferência) - a comparação entre os valores mvo-K deve ser feita na horizontal 
entre as cenas; mvo MW= média dos valores ordinais obtida pelo teste Mann-Whitney U (menor o valor, maior a 
preferência) - a comparação entre os valores mvo MW deve ser feita na vertical entre os grupos em cada cena; 
os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada 
cena em cada grupo; mais de uma cena é destacada no texto como mais ou menos preferida quando as 
diferenças entre os percentuais para tais preferências não são superiores à 30%. 
 

A preferência pela Vista B (edifícios com até 10 pavimentos) é justificada 

principalmente pela “similaridade entre as alturas das edificações” (84,8% - 28 de 

33), pela altura adequada das edificações” (66,7% - 22 de 33), pela “relação 

adequada entre quantidade de vegetação e edificações” (60,6% - 20 de 33) e, ainda, 

pela “relação adequada entre quantidade de vegetação e céu visível” (48,5% - 16 de 

33 - Tabela 5.19). Já a menor preferência pela Vista C (edifícios com até 20 

pavimentos) é justificada principalmente pela “diferença entre as alturas das 

edificações” (77,5% - 31 de 40), pela “altura inadequada das edificações” (50% - 20 

de 40) e, ainda, pela “maior altura das edificações” (32,5% - 13 de 40) e pela 

“relação inadequada entre quantidade de vegetação e céu visível” (32,5% - 13 de 40 

- Tabela 5.20). 
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Tabela 5.19 - Principais justificativas para a maior preferência estética de vistas para o skyline com 
edifícios de diferentes alturas 

Justificativas 
Vista A 
(14 pav) 

Vista B 
(10 pav) 

Vista C 
(20 pav) 

A NA A NA  A NA 

Altura adequada das edificações 7 (85,7) 15 (57,5) 22 (66,7) 28 (48,3) 3 (50,0) 23 (46,9) 

Maior altura das edificações 1 (12,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (50,0) 21 (42,9) 
Menor altura das edificações 1 (12,5) 4 (15,4) 8 (24,2) 24 (41,4) 1 (16,7) 2 (4,1) 
Relação adequada entre quantidade 
de vegetação e edificações 6 (75,0) 11 (43,2) 20 (60,6) 28 (48,3) 4 (66,7) 19 (38,8) 

Relação adequada entre quantidade 
de vegetação e céu visível 4 (50,0) 9 (34,6) 16 (48,5) 24 (41,4) 2 (33,3) 10 (20,4) 

Similaridade entre as alturas das 
edificações 3 (37,5) 7 (26,9) 28 (84,8) 37 (63,8) 1 (16,7) 5 (10,2) 

Diferença entre as alturas das 
edificações 1 (12,5) 5 (19,2) 0 (0) 1 (1,7) 3 (50,0) 17 (34,7) 

Total da amostra  8 (100) 26 (100) 33 (100) 58 (100) 6 (100) 49 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% 
dos respondentes de cada grupo. 
 
A Vista B (edifícios com até 10 pavimentos; Tabela 5.18; Figura 4.91) corresponde 

ao skyline com a aparência preferida pelo maior número (43,6% - 58 de 133) de não 

arquitetos, seguida pela preferência (36,8% - 49 de 133) pela Vista C (edifícios com 

até 20 pavimentos; Tabela 5.18; Figura 4.92), que, por sua vez, também 

corresponde ao skyline com a aparência menos preferida para o maior número 

(49,6% - 66 de 133) destes respondentes. Ainda, a Vista B foi considerada aquela 

com a aparência menos preferida por 36,1% (48 de 133) dos não arquitetos.  

A preferência pela Vista B (edifícios com até 10 pavimentos) é justificada 

principalmente pela “similaridade entre as alturas das edificações” (63,8% - 37 de 

58), pela “altura adequada das edificações” (48,3% - 28 de 58), pela “relação 

adequada entre quantidade de vegetação e edificações” (48,3% - 28 de 58), e, 

ainda, pela “menor altura das edificações” (41,4% - 24 de 58) e pela “relação 

adequada entre quantidade de vegetação e céu visível” (41,4% - 24 de 58- Tabela 

5.19). Já a preferência pela Vista C (edifícios com até 20 pavimentos) é justificada 

em razão da “altura adequada das edificações” (46,9% - 23 de 49), da “maior altura 

das edificações” (42,9% - 21 de 49), da “relação adequada entre quantidade de 

vegetação e edificações” (38,8% - 19 de 49) e da “diferença entre as alturas das 

edificações” (34,7% - 17 de 49 - Tabela 5.19). 
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A menor preferência pela Vista C (edifícios com até 20 pavimentos) é justificada 

principalmente pela “maior altura das edificações” (62,1% - 41 de 66), pela 

“diferença entre as alturas das edificações” (59,1% - 39 de 66), pela “altura 

inadequada das edificações” (34,8% - 23 de 66) e, ainda, e pela “relação 

inadequada entre quantidade de vegetação e céu visível” (34,8% - 23 de 66 - Tabela 

5.20). Já a menor preferência pela Vista B (edifícios com até 10 pavimentos) é 

fundamentada pela “menor altura das edificações” (41,7% - 20 de 48) e pela 

“similaridade entre as alturas das edificações” (39,6% - 19 de 48 - Tabela 5.20). 

Tabela 5.20 - Principais justificativas para a menor preferência estética de vistas para o skyline com 
edifícios de diferentes alturas 

Justificativas 
Vista A 
(14 pav) 

Vista B 
(10 pav) 

Vista C 
(20 pav) 

A NA A NA A  NA 

Altura inadequada das edificações 1 (33,3) 5 (25,0) 3 (75,0) 6 (12,5) 20 (50,0) 23 (34,8) 

Maior altura das edificações 2 (66,7) 6 (30,0) 0 (0) 5 (10,4) 13 (32,5) 41 (62,1) 
Menor altura das edificações 0 (0) 3 (15,0) 2 (50,0) 20 (41,7) 2 (5,0) 2 (3,0) 
Relação inadequada entre quantidade 
de vegetação e edificações 0 (0) 4 (20,0) 3 (75,0) 7 (14,6) 11 (27,5) 18 (27,3) 

Relação inadequada entre quantidade 
de vegetação e céu visível 0 (0) 1 (5,0) 1 (25,0) 7 (14,6) 13 (32,5) 23 (34,8) 

Similaridade entre as alturas das 
edificações 0 (0) 1 (5,0) 1 (25,0) 19 (39,6) 1 (25,0) 5 (7,6) 

Diferença entre as alturas das 
edificações 1 (33,3) 9 (45,0) 0 (0) 5 (10,4) 31 (77,5) 39 (59,1) 

Total da amostra  3 (100) 20 (100) 4 (100) 48 (100) 40 (100) 66 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice I 10 a tabela completa; são destacadas no 
texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 
Existe uma diferença estatisticamente significativa entre arquitetos/estudantes de 

arquitetura e não arquitetos quanto à preferência pela Vista B (Mann-Whitney 

U=2108,00, sig.=0,000) e pela Vista C (Mann-Whitney U=2046,00, sig.=0,000). A 

Vista B (edifícios com até 10 pavimentos), embora corresponda à distância de 

observação preferida pelos dois grupos de respondentes, é claramente mais 

preferida pelos arquitetos e estudantes de arquitetura (Tabela 5.18; Figura 5.5). Já a 

Vista C (edifícios com até 20 pavimentos), mesmo correspondendo à distância de 

observação menos preferida por ambos grupos de respondentes, é notadamente 

menos preferida pelos arquitetos e estudantes de arquitetura (Tabela 5.18; Figura 

5.5).  
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Não existe diferença estatisticamente significativa (teste Mann-Whitney U) entre 

arquitetos e estudantes de arquitetura e entre não arquitetos quanto à preferência 

pela Vista A (edifícios com até 14 pavimentos; Tabela 5.18; Figura 5.5). 

 

 
Figura 5.5 - Ordem de preferência estética das vistas para o skyline com edifícios de diferentes 
alturas 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

 

5.5 EFEITOS ESTÉTICOS DE EDIFÍCIOS ALTOS OBSERVADOS A PARTIR DE 

DIFERENTES DISTÂNCIAS AO NÍVEL DA RUA  

Neste item são apresentados os resultados das preferências estéticas de 

arquitetos/estudantes de arquitetura e não arquitetos por edifícios com alturas 

distintas (10, 17 e 26 pavimentos),  observados a partir de diferentes distâncias ao 

nível da rua. 

5.5.1 Preferências por edifício com 10 pavimentos observado a partir de 
diferentes distâncias  

Existe uma diferença estatisticamente significativa entre a ordem de preferência 

pelas vistas com edifício com 10 pavimentos observado a partir de diferentes 

distâncias (Figuras 4.93 a 4.95; Tabela 5.21), pelo grupo de arquitetos e estudantes 

de arquitetura (Kendall W, chi²=25,558, sig.=0,000) e pelo grupo de não arquitetos 

(Kendall W, chi²=67,062, sig.=0,000). 
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Tabela 5.21 - Ordem de preferência das vistas com edifício com 10 pavimentos observado ao nível da 
rua a partir de diferentes distâncias  

 

Vista A (20m) 

 

Vista B (30m) 

 

Vista C (eixo) 

 
Arquitetos e estudantes de arquitetura (total de respondentes para cada vista = 43) 

1º lugar 4 (9,3) 30 (69,8) 9 (20,9) 
2º lugar 30 (69,8) 9 (20,9) 4 (9,3) 
3º lugar 9 (20,9) 4 (9,3) 30 (69,8) 
P 91 60 107 
mvo-K 2,12 1,40 2,49 
mvo-MW 82,66 76,84 77,73 

Não arquitetos (total de respondentes para cada vista = 113) 
1º lugar 18 (15,9) 76 (67,3) 19 (16,8) 
2º lugar 74 (65,5) 24 (21,2) 15 (13,3) 
3º lugar 21 (18,6) 12 (11,5) 79 (69,9) 
P 229 163 286 
mvo-K 2,03 1,44 2,53 
mvo-MW 76,92 79,13 78,79 

Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em andamento 
em Arquitetura e Urbanismo; Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso universitário 
completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso universitário; 
P= pontuação total recebida, que varia da maior (1 ponto) para a menor (3 pontos) preferência, com a menor 
pontuação relacionada à maior preferência; mvo-K= média dos valores ordinais obtida pelo teste Kendall’s W  
(quanto menor o valor, maior a preferência) - a comparação entre os valores mvo-K deve ser feita na horizontal 
entre as vistas; mvo MW= média dos valores ordinais obtida pelo teste Mann-Whitney U (menor o valor, maior a 
preferência) - a comparação entre os valores mvo MW deve ser feita na vertical entre os grupos em cada vista; 
os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada 
vista em cada grupo; mais de uma vista é destacada no texto como mais ou menos preferida quando as 
diferenças entre os percentuais para tais preferências não são superiores à 30%. 
 

A Vista B (afastamento de 30 metros; Tabela 5.21; Figura 4.94) é a mais agradável 

para a clara maioria (69,8% - 30 de 43) dos arquitetos e estudantes de arquitetura. 

Por sua vez, a Vista C (no eixo do edifício; Tabela 5.21; Figura 4.95) é a menos 

agradável para 69,8% (30 de 43) destes respondentes. 

A preferência pela Vista B (afastamento de 30 metros) é justificada principalmente 

em razão da “distância adequada para visualização da edificação” (83,3% - 25 de 

30), da “quantidade adequada de céu visível” (70% - 21 de 30) e, ainda, da “relação 

adequada entre a altura da edificação e largura da rua” (36,7% - 11 de 30 - Tabela 

5.22). Já, a menor preferência pela Vista C (eixo do edifício) é justificada, 

principalmente, pela “distância inadequada para visualização da edificação” (73,3% - 

22 de 30), pela “quantidade inadequada de céu visível” (56,7% - 17 de 30) e também 
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pela “relação inadequada entre a altura da edificação e largura da rua” (36,7% - 11 

de 30 - Tabela 5.23). 

Tabela 5.22 - Principais justificativas para a maior preferência de vistas ao nível da rua, em diferentes 
distâncias, para edifício com 10 pavimentos  

Justificativas: 
Vista A (20m) Vista B (30m) Vista C (eixo) 

A NA A NA A NA 
Relação adequada entre a altura da 
edificação e largura da rua  1 (25,0) 10 (55,6) 11 (36,7) 31 (40,8) 5 (55,6) 8 (42,1) 

Relação adequada da base da edificação 
com o passeio público  1 (25,0) 7 (38,9) 6 (20,0) 13 (17,1) 5 (55,6) 6 (31,6) 

Distância adequada para visualização da 
edificação  3 (75,0) 13 (72,2) 25 (83,3) 61 (80,3) 4 (4,44) 7 (36,8) 

Quantidade adequada de céu visível  0 (0) 4 (22,2) 21 (70,0) 31 (40,8) 0 (0) 1 (5,3) 

Total da amostra  4 (100) 18 (100) 30 (100) 76 (100) 9 (100) 19 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice I 10 a tabela completa; são destacadas no 
texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 

A Vista B (afastamento de 30 metros; Tabela 5.21; Figura 4.94) também é a mais 

agradável para a clara maioria (67,3% - 76 de 113) dos não arquitetos, enquanto a 

Vista C (eixo do edifício; Tabela 5.21; Figura 4.95) a menos agradável para 69,9% 

(79 de 113) destes respondentes. A preferência pela Vista B (afastamento de 30 

metros) é fundamentada pela “distância adequada para visualização da edificação”  

(80,3% - 61 de 76), pela “quantidade adequada de céu visível” (40,8% - 31 de 76) e, 

ainda, pela “relação adequada entre a altura da edificação e largura da rua” (40,8% - 

31 de 76 - Tabela 5.22). Já a menor preferência pela Vista C (eixo do edifício) é 

justificada principalmente pela “distância inadequada para visualização da 

edificação” (77,2% - 61 de 79), pela “quantidade inadequada de céu visível” (41,8% - 

33 de 79) e também pela “relação inadequada entre a altura da edificação e largura 

da rua” (30,4% - 24 de 79 - Tabela 5.23). 
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Tabela 5.23 - Principais justificativas para a menor preferência de vistas ao nível da rua, em 
diferentes distâncias, para edifício com 10 pavimentos  

Justificativas: 
Vista A (20m) Vista B (30m) Vista C (eixo) 

A NA A NA A NA 
Relação inadequada entre a altura da 
edificação e largura da rua  7 (77,8) 6 (28,6) 1 (25,0) 2 (15,4) 11 (36,7) 24 (30,4) 

Relação inadequada da base da 
edificação com o passeio público  0 (0) 4 (19,0) 2 (50,0) 4 (30,8) 7 (23,3) 18 (22,8) 

Distância inadequada para visualização 
da edificação  5 (55,6) 10 (47,6) 3 (75,0) 6 (46,2) 22 (73,3) 61 (77,2) 

Quantidade inadequada de céu visível  5 (55,6) 5 (23,8) 3 (75,0) 2 (15,4) 17 (56,7) 33 (41,8) 

Total da amostra  9 (100) 21 (100) 4 (100) 13 (100) 30 (100) 79 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice I 10 a tabela completa; são destacadas no 
texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 
Não existem diferenças estatisticamente significativas (teste Mann-Whitney U) entre 

arquitetos/estudantes de arquitetura e entre não arquitetos quanto à preferência 

pelas Vistas A, B e C (Tabela 5.21; Figura 5.6). 

 
Figura 5.6 - Ordem de preferência das vistas ao nível da rua, em diferentes distâncias, para edifício 
com 10 pavimentos 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

5.5.2 Preferências por edifício com 17 pavimentos observado a partir de 
diferentes distâncias  

Existe uma diferença estatisticamente significativa entre a ordem de preferência 

pelas vistas com edifício com 17 pavimentos observado a partir de diferentes 

distâncias (Figuras 4.96 a 4.98; Tabela 5.24) pelo grupo de arquitetos e estudantes 

de arquitetura (Kendall W, chi²=32,000, sig.=0,000) e pelo grupo de não arquitetos 

(Kendall W, chi²=44,726, sig.=0,000).  
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Tabela 5.24 - Ordem de preferência das vistas com edifício com 17 pavimentos observado ao nível da 
rua a partir de diferentes distâncias 

 

Vista A (65m)

 

Vista B (eixo)

 

Vista C (30m)

 
Arquitetos e estudantes de arquitetura (total de respondentes para cada vista = 43) 

1º lugar 34 (79,1) 4 (9,3) 5 (11,6) 
2º lugar 3 (7,0) 11 (25,6) 29 (67,4) 
3º lugar 6 (14,0) 28 (65,1) 9 (20,9) 
P 58 110 90 
mvo-K 1,35 2,56 2,09 
mvo-MW 65,22 79,72 90,43 

Não arquitetos (total de respondentes para cada vista = 113) 
1º lugar 60 (53,1) 16 (14,2) 37 (32,7) 
2º lugar 31 (27,4) 24 (21,2) 58 (51,3) 
3º lugar 22 (19,5) 73 (64,6) 18 (15,9) 
P 188 283 207 
mvo-K 1,66 2,50 1,83 
mvo-MW 83,55 78,04 73,96 

Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em andamento 
em Arquitetura e Urbanismo; Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso universitário 
completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso universitário; 
P= pontuação total recebida, que varia da maior (1 ponto) para a menor (3 pontos) preferência, com a menor 
pontuação relacionada à maior preferência; mvo-K= média dos valores ordinais obtida pelo teste Kendall’s W  
(quanto menor o valor, maior a preferência) - a comparação entre os valores mvo-K deve ser feita na horizontal 
entre as vistas; mvo MW= média dos valores ordinais obtida pelo teste Mann-Whitney U (menor o valor, maior a 
preferência) - a comparação entre os valores mvo MW deve ser feita na vertical entre os grupos em cada vista; 
os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada 
vista em cada grupo; mais de uma vista é destacada no texto como mais ou menos preferida quando as 
diferenças entre os percentuais para tais preferências não são superiores à 30%. 
 

A Vista A (afastamento de 65 metros; Tabela 5.24; Figura 4.96) é a mais agradável 

para a clara maioria (79,1% - 34 de 43) de arquitetos e estudantes de arquitetura. 

Por sua vez, a Vista B (no eixo do edifício; Tabela 5.24; Figura 4.97) é a menos 

agradável para 65,1% (28 de 43) destes respondentes.  

A preferência pela Vista A (afastamento de 65 metros) é justificada principalmente 

em razão da “distância adequada para visualização da edificação” (70,6% - 24 de 

34), da “quantidade adequada de céu visível” (50% - 17 de 34) e também da 

“relação adequada entre a altura da edificação e largura da rua” (38,2% - 13 de 34 - 

Tabela 5.25). Já a menor preferência pela Vista B (eixo do edifício) é justificada 

principalmente pela “distância inadequada para visualização da edificação” (82,1% - 

23 de 28) e pela “quantidade inadequada de céu visível” (50% - 14 de 28 - Tabela 

5.26). 
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Tabela 5.25 - Principais justificativas para a maior preferência de vistas ao nível da rua, em diferentes 
distâncias, para edifício com 17 pavimentos  

Justificativas: 
Vista A 
(65m) 

Vista B 
(Eixo) 

Vista C 
(30m) 

A NA A NA A NA 
Relação adequada entre a altura da 
edificação e largura da rua  13 (38,2) 24 (40,0) 1 (25,0) 5 (31,3) 3 (60,0) 13 (35,1) 

Relação adequada da base da edificação 
com o passeio público  4 (11,8) 10 (16,7) 4 (100) 2 (12,5) 1 (20,0) 11 (29,7) 

Distância adequada para visualização da 
edificação  24 (70,6) 43 (71,7) 1 (25,0) 9 (56,3) 3 (60,0) 22 (59,5) 

Quantidade adequada de céu visível  17 (50,0) 22 (36,7) 0 (0) 1 (6,3) 1 (20,0) 8 (21,6) 

Total da amostra  34 (100) 60 (100) 4 (100) 16 (100) 5 (100) 37 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice I 10 a tabela completa; são destacadas no 
texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 
 
 
A Vista A (afastamento de 65 metros; Tabela 5.24; Figura 4.96) é a mais agradável 

para 53,1% (60 de 113) dos não arquitetos, seguida pela preferência (32,7% - 37 de 

113) pela Vista C (afastamento de 30 metros; Tabela 5.24; Figura 4.98).  Por sua 

vez, a Vista B (no eixo do edifício; Tabela 5.24; Figura 4.97) é a menos agradável 

para 64,6% (73 de 113) destes respondentes. 

A preferência pela Vista A (afastamento de 65 metros) é justificada principalmente 

pela “distância adequada para visualização da edificação” (71,7% - 43 de 60), pela 

“relação adequada entre a altura da edificação e largura da rua” (40% - 24 de 60) e 

pela “quantidade adequada de céu visível” (36,7% - 22 de 60 - Tabela 5.25). Já a 

preferência pela Vista C (afastamento de 30 metros) se dá especialmente em razão 

da “distância adequada para visualização da edificação” (59,5% - 22 de 37) e 

“relação adequada entre a altura da edificação e largura da rua” (35,1% - 13 de 37 - 

Tabela 5.25). A menor preferência pela Vista B (eixo do edifício) é justificada 

principalmente pela “distância inadequada para visualização da edificação” (67,1% - 

49 de 73) e pela “quantidade inadequada de céu visível” (46,6% - 34 de 73 - Tabela 

5.26). 
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Tabela 5.26 – Principais justificativas para a menor preferência de vistas ao nível da rua, em 
diferentes distâncias, para edifício com 17 pavimentos  

Justificativas: 
Vista A 
(65m) 

Vista B 
(Eixo) 

Vista C 
(30m) 

A NA A NA A NA 
Relação inadequada entre a altura da 
edificação e largura da rua  3 (50,0) 6 (27,3) 8 (28,6) 16 (21,9) 2 (22,2) 3 (16,7) 

Relação inadequada da base da 
edificação com o passeio público  1 (16,7) 7 (31,8) 8 (28,6) 17 (23,3) 2 (22,2) 1 (5,6) 

Distância inadequada para visualização 
da edificação  5 (83,3) 10 (45,5) 23 (82,1) 49 (67,1) 6 (66,7) 13 (72,2) 

Quantidade inadequada de céu visível  1 (16,7) 0 (0) 14 (50,0) 34 (46,6) 4 (44,4) 4 (22,2) 

Total da amostra  6 (100) 22 (100) 28 (100) 73 (100) 9 (100) 18 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice I 10 a tabela completa; são destacadas no 
texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 
Existe uma diferença estatisticamente significativa entre arquitetos/estudantes de 

arquitetura e entre não arquitetos quanto à preferência pela Vista A (Mann-Whitney 

U=1858,50, sig.=0,010) e pela Vista C (Mann-Whitney U=1916,50, sig.=0,023). 

Embora a Vista A (afastamento de 65 metros) corresponda à distância de 

observação preferida por ambos os grupos, é claramente mais preferida pelos 

arquitetos e estudantes de arquitetura (Tabela 5.24; Figura 5.7). 

Não existe diferença estatisticamente significativa (teste Mann-Whitney U) entre 

arquitetos e estudantes de arquitetura e entre não arquitetos quanto à preferência 

pela Vista B (eixo do edifício; Tabela 5.24; Figura 5.7). 

 
Figura 5.7 - Ordem de preferência das vistas ao nível da rua, em diferentes distâncias, para edifício 
com 17 pavimentos  
Fonte: elaborado pela autora. 
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5.5.3 Preferências por edifício com 26 pavimentos observado a partir de 
diferentes distâncias  

Existe uma diferença estatisticamente significativa entre a ordem de preferência 

pelas vistas com edifício com 26 pavimentos observado a partir de diferentes 

distâncias (Figuras 4.99 a 4.101; Tabela 5.27) pelo grupo de arquitetos e estudantes 

de arquitetura (Kendall W, chi²=12,293, sig.=0,002) e pelo grupo de não arquitetos 

(Kendall W, chi²=7,261, sig.=0,026).  

Tabela 5.27 - Ordem de preferência das vistas com edifício com 26 pavimentos observado ao nível da 
rua a partir de diferentes distâncias 

 
 

 

Vista A (eixo) 

 

Vista B (90m) 

 

Vista C (30m) 

 
Arquitetos e estudantes de arquitetura (total de respondentes para cada vista = 41) 

1º lugar 18 (43,9) 20 (48,8) 3 (7,3) 
2º lugar 11 (26,8) 13 (31,7) 17 (41,5) 
3º lugar 12 (29,3) 8 (19,5) 21 (51,2) 
P 76 70 100 
mvo-K 1,85 1,71 2,44 
mvo-MW 65,10 72,95 92,70 

Não arquitetos (total de respondentes para cada vista = 111) 
1º lugar 28 (25,2) 50 (45,0) 33 (29,7) 
2º lugar 36 (32,4) 32 (28,8) 43 (38,7) 
3º lugar 47 (42,3) 29 (26,1) 35 (31,5) 
P 241 201 224 
mvo-K 2,17 1,81 2,02 
mvo-MW 80,71 77,81 70,52 

Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em andamento 
em Arquitetura e Urbanismo; Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso universitário 
completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso universitário; 
P= pontuação total recebida, que varia da maior (1 ponto) para a menor (3 pontos) preferência, com a menor 
pontuação relacionada à maior preferência; mvo-K= média dos valores ordinais obtida pelo teste Kendall’s W  
(quanto menor o valor, maior a preferência) - a comparação entre os valores mvo-K deve ser feita na horizontal 
entre as vistas; mvo MW= média dos valores ordinais obtida pelo teste Mann-Whitney U (menor o valor, maior a 
preferência) - a comparação entre os valores mvo MW deve ser feita na vertical entre os grupos em cada vista; 
os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada 
vista em cada grupo; mais de uma vista é destacada no texto como mais ou menos preferida quando as 
diferenças entre os percentuais para tais preferências não são superiores à 30%. 
 
A Vista B (afastamento de 90 metros; Tabela 5.27; Figura 4.100) é a mais agradável 

para 48,8% (20 de 41) dos arquitetos e estudantes de arquitetura, seguida de perto 

pela preferência (43,9% - 18 de 41) pela Vista A (eixo do edifício; Tabela 5.27; 

Figura 4.99). Já a Vista C (afastamento de 30 metros; Tabela 5.27; Figura 4.101) é a 

menos agradável para 51,2% (21 de 41) destes respondentes, seguida pela menor 
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preferência (29,3% - 12 de 41) pela Vista A (eixo do edifício; Tabela 5.27; Figura 

4.99).  

A preferência pela Vista B (afastamento de 90 metros) é justificada principalmente 

pela “distância adequada para visualização da edificação” (70% - 14 de 20) e pela 

“quantidade adequada de céu visível” (55% - 11 de 20 - Tabela 5.28). Já a 

preferência pela Vista A (eixo do edifício) se dá especialmente pela “relação 

adequada da base da edificação com o passeio público” (77,8% - 14 de 18 - Tabela 

5.28). A menor preferência pela Vista C (afastamento de 30 metros) é justificada em 

razão da “distância inadequada para visualização da edificação” (47,6% - 10 de 21), 

da “relação inadequada entre a altura da edificação e largura da rua” (33,3% - 7 de 

21) e da “relação inadequada da base da edificação com o passeio público” (33,3% - 

7 de 21 - Tabela 5.29). Já a menor preferência pela Vista A (eixo do edifício) se dá 

especialmente em função da “distância inadequada para visualização da edificação” 

(91,7% - 11 de 12), pela “relação inadequada da base da edificação com o passeio 

público” (50% - 6 de 12), pela “relação inadequada entre a altura da edificação e 

largura da rua” (33,3% - 4 de 12) e pela “quantidade inadequada de céu visível” 

(33,3% - 4 de 12 - Tabela 5.29). 

Tabela 5.28 – Principais justificativas para a preferência de vistas ao nível da rua, em diferentes 
distâncias, para edifício com 26 pavimentos  

Justificativas: 
Vista A 
(Eixo) 

Vista B 
(90m) 

Vista C 
(30m) 

A NA A NA A NA 
Relação adequada entre a altura da 
edificação e largura da rua  5 (27,8) 6 (21,4) 5 (25,0) 19 (38,0) 2 (66,7) 7 (21,2) 

Relação adequada da base da edificação 
com o passeio público 14 (77,8) 8 (28,6) 3 (15,0) 11 (22,0) 2 (66,7) 8 (24,2) 

Distância adequada para visualização da 
edificação  4 (22,2) 16 (57,1) 14 (70,0) 32 (64,0) 2 (66,7) 23 (69,7) 

Quantidade adequada de céu visível  5 (27,8) 4 (14,3) 11 (55,0) 22 (44,0) 1 (33,3) 13 (39,4) 

Total da amostra  18 (100) 28 (100) 20 (100) 50 (100) 3 (100) 33 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice I 10 a tabela completa; são destacadas no 
texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 
A Vista B (afastamento de 90 metros; Tabela 5.27; Figura 4.100) é a mais agradável 

para 45% (50 de 111) de não arquitetos, seguida pela preferência (29,7% - 33 de 

111) pela Vista C (afastamento de 30 metros; Tabela 5.27; Figura 4.101). Já a Vista 

A (eixo do edifício; Tabela 5.27; Figura 4.99) corresponde é a menos agradável para 
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42,3% (47 de 111) destes respondentes, seguida pela menor preferência (31,5% - 

35 de 111) pela Vista C (afastamento de 30 metros; Tabela 5.27; Figura 4.101). 

A preferência pela Vista B (afastamento de 90 metros) é fundamentada em razão da 

“distância adequada para visualização da edificação” (64% - 32 de 50), da 

“quantidade adequada de céu visível” (44% - 22 de 50) e da “relação adequada 

entre a altura da edificação e largura da rua” (38% - 19 de 50 - Tabela 5.28). Já a 

preferência pela Vista C (afastamento de 30 metros) se justifica principalmente pela 

“distância adequada para visualização da edificação” (69,7% - 23 de 33) e pela 

“quantidade adequada de céu visível” (39,4% - 13 de 33 - Tabela 5.28). A menor 

preferência pela Vista A (eixo do edifício) é justificada principalmente em razão da 

“distância inadequada para visualização da edificação” (72,3% - 34 de 47) e da 

“quantidade inadequada de céu visível” (40,4% - 19 de 47 - Tabela 5.29). Já a menor 

preferência pela Vista C (afastamento de 30 metros) é justificada especialmente  

pela “distância inadequada para visualização da edificação” (65,7% - 23 de 35 - 

Tabela 5.29). 

Tabela 5.29 – Principais justificativas para a menor preferência de vistas ao nível da rua, em 
diferentes distâncias, para edifício com 26 pavimentos  

Justificativas: 
Vista A 
(Eixo) 

Vista B 
(90m) 

Vista C 
(30m) 

A NA A NA A NA 
Relação inadequada entre a altura da 
edificação e largura da rua  4 (33,3) 14 (29,8) 3 (37,5) 4 (13,8) 7 (33,3) 5 (14,3) 

Relação inadequada da base da 
edificação com o passeio público  6 (50,0) 9 (19,1) 3 (37,5) 9 (31,0) 7 (33,3) 4 (11,4) 

Distância inadequada para visualização 
da edificação  11 (91,7) 34 (72,3) 4 (50,0) 17 (58,6) 10 (47,6) 23 (65,7) 

Quantidade inadequada de céu visível  4 (33,3) 19 (40,4) 3 (37,5) 3 (10,3) 5 (23,8) 4 (11,4) 

Total da amostra  12 (100) 47 (100) 8 (100) 29 (100) 21 (100) 35 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice I 10 a tabela completa; são destacadas no 
texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 
Existe uma diferença estatisticamente significativa entre arquitetos/estudantes de 

arquitetura e entre não arquitetos quanto à preferência pela Vista A (Mann-Whitney 

U=1808,00, sig.=0,039) e pela Vista C (Mann-Whitney U=1611,50, sig.=0,003). 

Enquanto a Vista A (eixo do edifício)  é a menos agradável para os não arquitetos,  é 

a segunda menos agradável para os arquitetos e estudantes de arquitetura (Tabela 

5.27; Figura 5.8). Já a Vista C (afastamento de 30 metros) é a menos agradável para 
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arquitetos e estudantes de arquitetura, e a segunda vista mais agradável para os 

não arquitetos (Tabela 5.27; Figura 5.8). 

Não existe diferença estatisticamente significativa (teste Mann-Whitney U) entre 

arquitetos/estudantes de arquitetura e entre não arquitetos quanto à preferência pela 

Vista B (afastamento de 90 metros; Tabela 5.27; Figura 5.8). 

 
Figura 5.8 - Ordem de preferência das vistas com edifício com 26 pavimentos observado ao nível da 
rua a partir de diferentes distâncias 
Fonte: elaborado pela autora. 
 
 
Em síntese, os resultados da avaliação dos efeitos estéticos de edifícios altos 

observados a partir de diferentes distâncias ao nível da rua, revelam claramente, 

independentemente da altura dos edifícios, que as vistas mais agradáveis são 

aquelas onde os edifícios podem ser visualizadas por inteiro e existe uma maior 

quantidade de céu visível. Em edifícios com 10 pavimentos (aproximadamente 30 

metros de altura), essa visualização acontece com um afastamento de 30 metros; 

naqueles com 17 pavimentos (cerca de 50 metros de altura) a uma distância de 65 

metros; já em edifícios com 26 pavimentos (em torno de 75 metros de altura) o 

afastamento necessário para a visualização completa do edifício, sem que se olhe 

para cima, é de 90 metros. Esses resultados independem do tipo e nível de 

formação acadêmica dos respondentes, confirmando que, quando observados ao 

nível da rua, edifícios altos tendem a produzir efeitos estéticos positivos somente 

quando visualizados por completo, com relação adequada entre a largura de rua e a 

altura dos edifícios e quando existe visualização do céu. 

Ainda, os resultados revelam que a menor preferência se dá quando a distância de 

observação é considerada inadequada em razão de que edifícios não podem ser 

vistos por completo e a quantidade de céu visível é pequena ou inexistente. Assim, 

conforme a maior altura do edifício, os efeitos estéticos podem ser percebidos como 

negativos com a maior proximidade ao edifício. Por exemplo, nas vistas com 
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edifícios de 10 e 17 pavimentos, o efeito estético tende a ser negativo quando são 

observados frontalmente, no lado oposto da rua, independentemente do tipo e nível 

de formação acadêmica dos respondentes. Contudo, na vista com edifício de maior 

altura (26 pavimentos), o efeito estético tende a ser negativo na observação frontal, 

no lado oposto da rua, para os não arquitetos, ou ainda, na observação com 

afastamento de 30 metros, na qual o pavimento térreo não pode ser visualizado em 

função da existência de muro, para os arquitetos e estudantes de arquitetura. 

Portanto, mesmo com algumas diferenças entre as percepções dos grupos de 

respondentes, edifícios altos tendem a produzir efeitos estéticos negativos a partir 

do momento em que não podem ser visualizados por completo e a visualização do 

céu vai diminuindo. 

 

5.6 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 5 

A conclusão dos principais resultados obtidos quanto aos efeitos da presença de 

edifícios altos no espaço urbano em cidade média, é apresentada a seguir: 

 

5.6.1 Satisfação com a presença de edifícios altos no espaço urbano em 
Caxias do Sul 

A partir dos resultados dos níveis de satisfação com a presença de edifícios altos no 

espaço urbano em Caxias do Sul, verificou-se que apenas uma pequena parte dos 

respondentes (37,3% da amostra do Questionário 1 – 230 respondentes  e 36,4% da 

amostra do Questionário 2 – 55 respondentes) está satisfeita, enquanto que uma 

parcela que não pode desprezada (29,9% da amostra do Questionário 1 e 24,5% da 

amostra do Questionário 2) está insatisfeita com a verticalização e a presença de 

edifícios altos na cidade. Contudo, foram constatadas diferenças nas percepções de 

diferentes grupos de respondentes. 

Na amostra do Questionário 1 (230 respondentes), as pessoas leigas – não 

arquitetos – tendem a estar mais satisfeitas (40,5%) com a presença de edifícios 

altos do que os arquitetos e estudantes de arquitetura (28,3%), associando a 

presença desses edifícios, principalmente, à aspectos simbólicos, nomeadamente, 

status, poder e desenvolvimento para a cidade; contudo, em ambos os casos, esses 
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percentuais são inexpressivos. A insatisfação, em ambos os grupos - 

arquitetos/estudantes de arquitetura (28,3%) e de não arquitetos (30,1%) - é 

associada principalmente à efeitos negativos no microclima tais como 

sombreamento nas ruas e em edificações vizinhas.  

Já na amostra do Questionário 2 (55 respondentes), verifica-se que os moradores de 

andares altos (a partir do 10° pavimento) tendem a estar mais satisfeitos (53,6%)  

com a presença de edifícios altos, do que os moradores de andares médios (do 6° 

ao 9° pavimentos – 13,3%) e baixos (até o 5° pavimento – 30%), os quais tendem, 

claramente, a não estar satisfeitos com a presença de edifícios altos. Para os 

moradores de andares altos, a satisfação está associada ao impacto visual positivo 

de tais edifícios na paisagem urbana e a aspectos simbólicos, especificamente, 

status, poder e desenvolvimento para a cidade. Já para os moradores de andares 

médios e baixos, a insatisfação está associada, principalmente, ao impacto visual 

negativo dos edifícios altos na paisagem urbana, juntamente a efeitos negativos no 

microclima e aumento do tráfego de veículos. 

Em relação à percepção sobre a verticalização e presença de edifícios altos na 

cidade por arquitetos, gestores públicos de planejamento urbano e profissionais 

ligados à construção civil e vinculados à produção de edifícios altos em Caxias do 

Sul entrevistados, verificou-se que é percebido por todos como principal aspecto 

positivo o possível aumento da densidade através de uma maior concentração de 

pessoas em uma determinada área, sem a necessidade de expandir o território, 

otimizando a infraestrutura urbana e reduzindo de deslocamento das pessoas, 

enquanto que um dos aspectos negativos mais mencionados é a falta de pavimentos 

térreos com interfaces ativas, que possam contribuir para os usos mistos e vitalidade 

das ruas, especialmente nos edifícios altos residenciais. Ainda, verificou-se que 

possíveis efeitos estéticos positivos na paisagem urbana, juntamente com uma 

imagem simbólica de poder e desenvolvimento da cidade, através da presença de 

edifícios altos, tendem a ser percebidos pelos entrevistados sem formação 

acadêmica em Arquitetura e Urbanismo, atuantes como gestores públicos ou 

profissionais ligados à incorporação imobiliária e construção  civil. Já os arquitetos, 

tanto aqueles atuantes no setor privado, em universidades ou como gestores do 

planejamento urbano municipal, tendem a considerar que a verticalização provoca 

efeitos estéticos negativos na paisagem urbana. 
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Em relação à verticalização ser a melhor alternativa para promover o aumento da 

densidade populacional em determinada área da cidade, verificou-se que as 

pessoas com formação acadêmica em Arquitetura e Urbanismo entrevistadas, 

tendem a refletir sobre outras possibilidades para aumento da densidade 

populacional sem, necessariamente, passar pela verticalização. Mesmo aqueles 

arquitetos que pensam que construir em altura seria a melhor alternativa para atingir 

maiores densidades, sempre associam outros fatores, tais como a eliminação de 

recuos frontais e implementação de fachadas ativas, para minimizar seus os efeitos 

negativos. Já os não arquitetos, sejam eles gestores públicos ou profissionais 

atuantes construção civil, tendem a considerar que verticalizar é sim a melhor forma 

de se atingir maiores densidades. 

 

5.6.2 Preferência para morar em edifícios altos de diferentes alturas em 
distintos tipos de implantação com a mesma densidade 

Em relação à preferência por morar em edifícios altos com diferentes alturas em 

distintos tipos de implantação com a mesma densidade, verificou-se que edifícios 

com menor altura (10 pavimentos) e relação direta com a rua e com o entorno são 

preferidos como local para morar tanto pelos arquitetos e estudantes de arquitetura 

que responderam o questionário, quanto pelos entrevistados ligados ao 

planejamento urbano e à produção de edifícios. Contudo, edifícios bem mais altos 

(25 pavimentos), implantados no interior do quarteirão e sem relação direta com a 

rua ou com o entorno, são os locais preferidos para morar pelas pessoas leigas – 

não arquitetos - que responderam o questionário.  Ainda, verificou-se que edifícios 

altos (18 pavimentos) implantados no perímetro do quarteirão e com conexão direta 

entre os pavimentos térreos e a calçada são os locais menos preferidos para morar 

pelos dois grupos de respondentes do questionário. 

 

5.6.3 Efeitos estéticos de edifícios altos no skyline  

Os resultados dos efeitos estéticos de edifícios altos no skyline caracterizado por 

edifício alto isolado e vegetação revelam, mesmo com algumas diferenças nas 

intensidades das avaliações de arquitetos e estudantes de arquitetura e de não 

arquitetos, a preferência pelo skyline no qual o edifício tem a altura reduzida (10 
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pavimentos) e praticamente não aparece na paisagem. Também revelam a menor 

preferência pelo skyline com edifício com maior altura (36 pavimentos) que cria um 

grande contraste com a linha irregular criada pela vegetação. Desse modo, o efeito 

de edifícios mais altos que ultrapassam o perfil determinado pelos elementos 

naturais tende a ser negativo, havendo uma clara valorização estética de paisagens 

naturais sem a interferência de edifícios altos. Da mesma forma, embora com 

algumas diferenças nas intensidades das avaliações dos grupos de respondentes, 

os resultados dos efeitos estéticos de skylines caracterizados por edifícios de 

diferentes alturas e vegetação revelam uma maior preferência pelo skyline no qual 

os edifícios mais altos têm a altura limitada em 10 pavimentos, criando um 

alinhamento das alturas das edificações e uma menor preferência pelo skyline cujas 

edificações possuem diferentes alturas. 

Portanto, em contextos urbanos nos quais a vegetação é predominante, verifica-se 

que os efeitos estéticos tendem a ser percebidos como positivos quando a altura dos 

edifícios é menor, tanto em situações com edifícios isolados, quanto em contextos 

com maior quantidade de edificações. Também verifica-se que os efeitos estéticos 

tendem a ser percebidos como negativos quando a altura dos edifícios é maior, tanto 

no contexto com edifício isolado (com 36 pavimentos), quanto no contexto com 

maior quantidade edificações (com até 20 pavimentos).  

 

5.6.4 Efeitos estéticos de edifícios altos observados a partir de diferentes 
distâncias ao nível da rua 

Em relação aos efeitos estéticos de edifícios altos observados a partir de diferentes 

distâncias ao nível da rua, verificou-se que efeitos estéticos positivos somente são 

percebidos a partir de uma distância de observação na qual os edifícios altos podem 

ser visualizados por completo, independentemente de sua altura (10, 17 ou 26 

pavimentos), quando existe uma relação adequada entre a largura da rua e a altura 

dos edifícios e quando existe visualização da abóboda celeste. Desse modo, quanto 

maior a altura dos edifícios, maior a distância ou largura da rua necessária para sua 

visualização completa sem que se seja necessário olhar para cima. Por exemplo, em 

edifícios com 26 pavimentos (em torno de 75 metros de altura) o afastamento 

necessário para a visualização completa do edifício, é cerca de 90 metros; tais 
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resultados independem do fato do respondente ser arquiteto/estudante de 

arquitetura ou não. Ainda verificou-se, mesmo com algumas diferenças entre as 

percepções dos dois grupos de respondentes, que efeitos estéticos negativos são 

percebidos a partir do momento em que os edifícios, independentemente de sua 

altura, não podem ser visualizados por completo e a visualização da abóboda 

celeste vai diminuindo ou é totalmente eliminada com a maior proximidade ao 

edifício. 
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6 EFEITOS DA PRESENÇA DE EDIFÍCIOS ALTOS COM DISTINTAS 

ATIVIDADES E INTERFACES TÉRREAS NA ESTÉTICA E NO USO DE 
ESPAÇOS ABERTOS PÚBLICOS 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentados os resultados referentes ao objetivo de investigar 

os efeitos de edifícios altos de diferentes alturas e com distintas atividades e 

interfaces térreas na estética e no uso dos espaços abertos, de acordo com as 

seguintes avaliações: (i) percepção estética dos térreos de edifícios altos; (ii) 

percepção de segurança nos espaços abertos públicos adjacentes aos térreos de 

edifícios altos e (iii) efeitos das atividades e das taxas de conexão visual e física dos 

térreos de edifícios altos nos usos de espaços abertos públicos. 

 

6.2 PERCEPÇÃO ESTÉTICA DOS TÉRREOS DE EDIFÍCIOS ALTOS 

Existe uma diferença estatisticamente significativa (Kendall W, chi²=269,280, 

sig.=0,000) entre as avaliações estéticas das quatro cenas que representam os tipos 

de interfaces térreas mais recorrentes em edifícios altos em Caxias do Sul (Figuras 

4.117 a 4.120; Tabela 6.1). A Cena C (interface tipo 4; alta taxa de conexão visual - 

acima de 66% de permeabilidade; Figura 4.119) é a melhor avaliada quanto à 

aparência, com 78,1% de avaliações positivas e 5,2% de avaliações negativas 

(Tabela 6.1). A seguir, aparece a Cena A (interface tipo 1; alta taxa de conexão 

visual - acima de 66% de permeabilidade; Figura 4.117) com 53,7% de avaliações 

positivas e 8,1% de avaliações negativas (Tabela 6.1). Já a Cena D (interface tipo 2, 

baixa taxa de conexão visual - entre 0% e 33% de permeabilidade; Figura 4.120) é, 

claramente, a pior avaliada com apenas 8,1% de avaliações positivas e 72,4% de 

avaliações negativas (Tabela 6.1 e Figura 6.1). 
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Tabela 6.1 - Satisfação com a aparência das cenas com distintas interfaces térreas de edifícios altos 

Você acha a 
aparência da cena: 

Cena A 
(Interface tipo 1) 

 

Cena B 
(Interface tipo 3) 

 

Cena C 
(Interface tipo 4) 

 

Cena D 
(Interface tipo 2) 

 
Muito agradável 20 (11,5) 10 (5,7) 38 (21,8) 3 (1,8) 
Agradável 97 (42,2) 70 (40,2) 98 (56,3) 11 (6,3) 
Nem agradável, nem 
agradável 43 (55,7) 50 (28,7) 29 (16,7) 34 (19,5) 

Desagradável 13 (7,5) 40 (23,0) 8 (4,6) 88 (50,6) 
Muito desagradável 1 (0,6) 4 (2,3) 1 (0,6) 38 (21,8) 

Total 174 (100) 174 (100) 174 (100) 174 (100) 
mvo-K 2,94 2,45 3,25 1,36 

Fonte: elaborado pela autora 
Notas:  mvo-K= média dos valores ordinais obtida por meio do teste Kendall’s W  (quanto menor o valor, maior 
a preferência); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena.  
 
 

 
Figura 6.1: Satisfação com a aparência das cenas para interfaces térreas em edifícios altos  
Fonte: elaborado pela autora 
 
Também existe uma diferença estatisticamente significativa (Kendall W, 

chi²=256,135, sig.=0,000) entre as preferências estéticas de cenas que representam 

quatro tipos de interfaces térreas em edifícios altos (Figuras 4.117 a 4.120; Tabela 

6.2).  

A Cena A (interface tipo 1; alta taxa de conexão visual - acima de 66% de 

permeabilidade; Figura 4.117) é a mais agradável para o maior número (47,9% - 80 

de 167 - Tabela 6.2) de respondentes, seguida pela preferência (37,7% - 63 de 167 - 

Tabela 6.2) pela Cena C (interface tipo 4; alta taxa de conexão visual - acima de 

66% permeabilidade; Figura 4.119). Por sua vez, a Cena D (interface tipo 2, baixa 

taxa de conexão visual - entre 0% e 33% de permeabilidade; Figura 4.120) é a 

menos agradável (88,6% - 148 de 167 - Tabela 6.2 e Figura 6.2). 
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Tabela 6.2 - Ordem de preferência estética das cenas com distintas interfaces térreas de edifícios 
altos 

 
Cena A 

(Interface tipo 1) 
Cena B 

(Interface tipo 3) 
Cena C 

(Interface tipo 4) 
Cena D 

(Interface tipo 2) 
1º lugar 80 (47,9) 20 (12,0) 63 (37,7) 4 (2,4) 
2º lugar 42 (25,1) 49 (29,3) 70 (41,9) 6 (3,6) 
3º lugar 35 (21,0) 91 (54,5) 32 (19,2) 9 (5,4) 
4º lugar 10 (6,0) 7 (4,2) 2 (1,2) 148 (88,6) 
Total 167 (100) 167 (100) 167 (100) 167 (100) 
P 309 419 307 635 
mvo-K 1,85 2,51 1,84 3,80 

Fonte: elaborado pela autora 
P= pontuação total recebida, que varia da maior (1 ponto) para a menor (4 pontos) preferência, com a menor 
pontuação relacionada à maior preferência; mvo-K= média dos valores ordinais obtida por meio do teste 
Kendall’s W  (quanto menor o valor, maior a preferência); os valores entre parênteses referem-se aos 
percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada cena em cada grupo; mais de uma cena é 
destacada no texto como mais ou menos preferida quando as diferenças entre os percentuais para tais 
preferências não são superiores à 30%. 
 

 
Figura 6.2 - Ordem de preferência estética das cenas para interfaces térreas em edifícios altos 
Fonte: elaborado pela autora 

 
A preferência pela Cena A (interface tipo 1) é justificada principalmente pela 

“existência de portas, janelas e vitrines junto à calçada” (91,3% - 73 de 80). Ainda 

são mencionadas a “inexistência de paredes cegas junto à calçada” (45% - 36 de 

80) e a “existência de jardim” (35% - 28 de 80), embora na cena exista apenas um 

canteiro com vegetação (Tabela 6.3).  Já a preferência pela Cena C (interface tipo 4) 

é fundamentada especialmente pela “existência de jardim” (92,2% - 59 de 63), assim 

como pela “existência de portas, janelas e vitrines junto à calçada” (40,6% - 26 de 

63) e pela “inexistência de paredes cegas junto à calçada” (40,6% - 26 de 63) 

(Tabela 6.3).   
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Tabela 6.3 - Principais justificativas para a maior preferência estética pelas cenas com distintas 
interfaces térreas de edifícios altos 

Justificativas: 
Cena A 

(Interface 
tipo 1) 

Cena B 
(Interface 

tipo 3) 

Cena C 
(Interface 

tipo 4) 

Cena D 
(Interface 

tipo 2) 
Existência de portas, janelas e vitrines junto à calçada 73 (91,3) 4 (20,0) 26 (40,6) 1 (25,0) 
Existência de jardim 28 (35,0) 16 (80,0) 59 (92,2) 3 (75,0) 

Existência de gradil 3 (3,8) 9 (45,0) 12 (18,8) 1 (25,0) 
Inexistência de gradil 15 (18,8) 1 (5,0) 11 (17,2) 1 (25,0) 
Inexistência de paredes cegas junto à calçada 36 (45,0) 5 (25,0) 26 (40,6) 0 (0) 

Total da amostra 80 (100) 20 (100) 63 (100) 4 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos respondentes, estando no 
Apêndice J 10 a tabela completa; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% 
dos respondentes. 
 
Já a menor preferência pela Cena D (interface tipo 2) é justificada principalmente 

pela “existência de paredes cegas junto à calçada” (81,1% - 120 de 147) e pela 

“inexistência de portas, janelas e vitrines junto à calçada” (50,7% - 75 de 147 - 

Tabela 6.4).   

Tabela 6.4 - Principais justificativas para a menor preferência estética pelas cenas com distintas 
interfaces térreas de edifícios altos 

Justificativas: 
Cena A 

(Interface 
tipo 1) 

Cena B 
(Interface 

tipo 3) 

Cena C 
(Interface 

tipo 4) 

Cena D 
(Interface 

tipo 2) 
Existência de portas, janelas e vitrines junto à calçada 5 (50,0) 0 (0) 0 (0) 2 (1,4) 
Inexistência de portas, janelas e vitrines junto à 
calçada 2 (20,0) 2 (25,0) 1 (50,0) 75 (50,7) 

Inexistência de jardim 3 (30,0) 4 (50,0) 1 (50,0) 37 (25,0) 
Existência de gradil 1 (10,0) 8 (100) 0 (0) 17 (11,5) 
Inexistência de gradil 1 (10,8) 0 (0) 1 (50,0) 9 (6,1) 
Existência de paredes cegas (sem aberturas) junto à 
calçada 3 (30,0) 3 (37,5) 0 (0) 120 (81,1) 

Total da amostra 10 (100) 8 (100) 2 (100) 147 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos respondentes, estando no 
Apêndice J 10 a tabela completa; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% 
dos respondentes. 
 
Portanto, as cenas que representam as interfaces térreas de edifícios altos mais 

satisfatórias e mais preferidas em relação à aparência, são aquelas caracterizadas 

por altas taxas de permeabilidade visual, com portas e janelas/vitrines conectadas 

diretamente com a rua, o que tende a ser proporcionado pelo uso comercial (Cena 

A; interface tipo 1) ou mesmo com barreira física formada por painéis de vidro com 

visualização do jardim da edificação (Cena C; interface tipo 4). Já a cena menos 

satisfatória e menos preferida quanto à aparência é claramente aquela caracterizada 
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por baixa taxa de permeabilidade visual, com paredes cegas ou muros construídos 

junto ao alinhamento frontal do lote (Cena D; interface tipo 2). 

 

6.3 PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA QUANTO À OCORRÊNCIA DE CRIMES 

NOS ESPAÇOS ABERTOS PÚBLICOS ADJACENTES AOS TÉRREOS DE 

EDIFÍCIOS ALTOS 

Existe uma diferença estatisticamente significativa (Kendall W, chi²=81,146, 

sig.=0,000) entre as avaliações da percepção de segurança quanto à ocorrência de 

crimes nas quatro cenas que representam diferentes tipos de interfaces térreas 

(Figuras 4.117 a 4.120; Tabela 6.5). A Cena A (interface tipo 1; alta taxa de conexão 

visual - acima de 66% de permeabilidade e física - acima de 10 portas/100m; Figura 

4.117) é a melhor avaliada, com 51,1% de avaliações positivas e 17,3% de 

avaliações negativas (Tabela 6.5). Já a Cena D (interface tipo 2, baixa taxa de 

conexão visual - entre 0% e 33% de permeabilidade e física - entre 0 e 5 

portas/100m; Figura 4.120) é a pior avaliada com 22,4% de avaliações positivas e 

60,9% de avaliações negativas (Tabela 6.5 e  Figura 6.3). 

Tabela 6.5 - Percepção de segurança das cenas com distintas interfaces térreas de edifícios altos 

Em relação à segurança quanto a ocorrência 
de crimes, você percebe a cena como: 

Cena A 
(Interface 

tipo 1) 

Cena B 
(Interface 

tipo 3) 

Cena C 
(Interface 

tipo 4) 

Cena D 
(Interface 

tipo 2) 
Muito segura 7 (4,0) 6 (3,4) 3 (1,7) 19 (10,9) 
Segura 82 (47,1) 57 (32,8) 62 (35,6) 20 (11,5) 
Nem segura, nem insegura 55 (31,6) 62 (35,6) 69 (39,7) 29 (16,7) 
Insegura 29 (16,7) 43 (24,7) 34 (19,5) 71 (40,8) 
Muito insegura 1 (0,6) 6 (3,4) 6 (3,4) 35 (20,1) 

Total 174 (100) 174 (100) 174 (100) 174 (100) 
mvo-K 2,92 2,58 2,62 1,88 

Fonte: elaborado pela autora 
Notas:  mvo-K= média dos valores ordinais obtida por meio do teste Kendall’s W  (quanto menor o valor, maior 
a preferência); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena. 
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 Figura 6.3: Percepção de segurança nas cenas com distintas interfaces térreas de edifícios altos 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Também existe uma diferença estatisticamente significativa (Kendall W, 

chi²=110,466, sig.=0,000) quanto à percepção de segurança nas quatro cenas com 

distintos tipos de interfaces térreas de edifícios altos (Figuras 4.117 a 4.120; Tabela 

6.6). A Cena A (interface tipo 1; alta taxa de conexão visual - acima de 66% de 

permeabilidade e física - acima de 10 portas/100m; Figura 4.117) é percebida como 

a mais segura pelo maior número (57,3% - 94 de 164) de respondentes. Já a Cena 

D (interface tipo 2, baixa taxa de conexão visual - entre 0% e 33% de 

permeabilidade e física - entre 0 e 5 portas/100m; Figura 4.120) é percebida como a 

menos segura por 73,2%% (120 de 164) dos respondentes. 

Tabela 6.6 - Ordem de preferência em relação à percepção de segurança no espaço aberto público 
junto a interfaces térreas de edifícios altos 

 
Cena A 

(Interface tipo 1) 
Cena B 

(Interface tipo 3) 
Cena C 

(Interface tipo 4) 
Cena D 

(Interface tipo 2) 
1º lugar 94 (57,3) 16 (9,8) 23 (14,0) 31 (18,9) 
2º lugar 21 (12,8) 55 (33,5) 86 (52,4) 2 (1,2) 
3º lugar 17 (10,4) 85 (51,8) 51 (31,1) 11 (6,7) 
4º lugar 32 (19,5) 8 (4,9) 4 (2,4) 120 (73,2) 
Total 164 (100) 164 (100) 164 (100) 164 (100) 
Pontuação total 315 413 364 548 
mvo-K 1,92 2,52 2,22 3,34 

Fonte: elaborado pela autora 
P= pontuação total recebida, que varia da maior (1 ponto) para a menor (4 pontos) preferência, com a menor 
pontuação relacionada à maior preferência; mvo-K= média dos valores ordinais obtida por meio do teste 
Kendall’s W  (quanto menor o valor, maior a preferência); os valores entre parênteses referem-se aos 
percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada cena em cada grupo; mais de uma cena é 
destacada no texto como mais ou menos preferida quando as diferenças entre os percentuais para tais 
preferências não são superiores à 30%. 
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Figura 6.4 - Ordem de preferência em relação à percepção de segurança no espaço aberto público 
junto a interfaces térreas em edifícios altos 
Fonte: elaborado pela autora 

 
A preferência pela Cena A (interface tipo 1) é justificada principalmente pela 

“existência de portas, janelas e vitrines junto à calçada” (50% - 82 de 94 - Tabela 

6.7).  

Tabela 6.7 - Principais justificativas para a maior preferência em relação à percepção de segurança 
no espaço aberto público junto a interfaces térreas em edifícios altos 

Justificativas: 
Cena A 

(Interface 
tipo 1) 

Cena B 
(Interface 

tipo 3) 

Cena C 
(Interface 

tipo 4) 

Cena D 
(Interface 

tipo 2) 
Existência de portas, janelas e vitrines junto à calçada 82 (50,0) 2 (1,2) 10 (6,1) 3 (1,8) 
 Inexistência de paredes cegas (sem aberturas) junto 
à calçada 35 (21,3) 3 (1,8) 9 (5,5) 2 (1,2) 

Total da amostra 94 (100) 16 (100) 23 (100) 31 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos respondentes, estando no 
Apêndice J 10 a tabela completa; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% 
dos respondentes. 
 
Já a menor preferência pela Cena D (interface tipo 2) é justificada pela “existência 

de paredes cegas junto à calçada” (57,3% - 94 de 120) e pela “inexistência de 

portas, janelas e vitrines junto à calçada” (38,4% - 63 de 120 - Tabela 6.8).   

Tabela 6.8 - Principais justificativas para a menor preferência em relação à percepção de segurança 
no espaço aberto público junto a interfaces térreas em edifícios altos 

Justificativas: 
Cena A 

(Interface 
tipo 1) 

Cena B 
(Interface 

tipo 3) 

Cena C 
(Interface 

tipo 4) 

Cena D 
(Interface 

tipo 2) 
Inexistência de portas, janelas e vitrines junto à 
calçada 3 (1,8) 3 (1,8) 1 (0,6) 63 (38,4) 

Existência de paredes cegas (sem aberturas) junto à 
calçada 2 (1,2) 3 (1,8) 1 (0,6) 94 (57,3) 

Total da amostra 32 (100) 8 (100) 4 (100) 120 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos respondentes, estando no 
Apêndice J 10 a tabela completa; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% 
dos respondentes. 
 
Assim, a cena que representa a interface térrea de edifícios altos mais satisfatória e 

mais preferida em relação à percepção de segurança quanto à ocorrência de crimes, 
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é aquela caracterizada por altas taxas de permeabilidade visual e física e presença 

de portas e janelas/vitrines conectadas diretamente com a rua (Cena A; interface 

tipo 1). Já a cena menos satisfatória e menos preferida em relação à percepção de 

segurança quanto à ocorrência de crimes é aquela caracterizada por baixa taxa de 

permeabilidade visual e física, com presença paredes cegas ou muros construídos 

junto ao alinhamento frontal do lote (Cena D; interface tipo 2). 

 

Com relação à percepção de segurança quanto à ocorrência de crimes na rua, pelos 

entrevistados junto aos térreos de edifícios altos nas quadras com interface do tipo 1 

(uso comercial com presença de portas, janelas ou vitrines conectadas diretamente 

com a rua; Quadro 4.4) 63,6% (7 de 11) consideram o local seguro; no entanto, 

27,8% (3 de 11) consideram inseguro e 9% (1 de 11) nem seguro e nem inseguro 

(Tabela 6.9). As principais justificativas mencionadas pelos entrevistados para as 

avaliações positivas são a “presença de pessoas” (71,4% - 5 de 7), “presença de 

segurança privada” das lojas (71,4% - 5 de 7), a “presença de comércio” (71,4% - 5 

de 7) e, ainda, o fato do entrevistado “nunca ter presenciado ou sido assaltado” 

(42,9% - 3 de 7 - Tabela 6.9). Uma das usuárias da quadra 1A menciona: “Acho 

seguro pois é centro, com lojas e bancos com segurança. O movimento das pessoas 

me deixa mais segura do que lugares sem movimento ou deserto, mas estou 

sempre segurando a bolsa!” e outro na quadra 1C: “Nunca vi nada acontecer. 

Considero seguro devido ao movimento de pessoas e olhar atento dos lojistas e das 

pessoas dos prédios comerciais”.  

Já as principais justificativas para as avaliações negativas da segurança em tais 

quadras são a percepção de que “toda a cidade é insegura” (66,7% - 2 de 3), a 

“presença de pessoas estranhas” (33,3% - 1 de 3), a “falta de policiamento” (33,3% - 

1 de 3), a “ocorrência de furtos” (33,3% - 1 de 3) e a “grande quantidade de 

pessoas” (33,3% - 1 de 3 - Tabela 6.9), conforme cita um entrevistado que trabalha 

na quadra 1A: “Não existe policiamento, as pessoas que andam na rua são ingênuas 

e estão com pressa e não percebem, mas tem muito assalto, principalmente roubo 

de celulares e também tráfico de drogas”, já um usuário da quadra 1D: “Acho 

inseguro, assim como em toda a cidade. Acho que as lojas trazem insegurança pois 

atraem pessoas”. 
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Nas quadras com interface do tipo 2 (uso residencial com presença de paredes 

cegas, muros e portas de garagens construídos junto ao alinhamento; Quadro 4.4), 

55,5% (5 de 9) dos usuários entrevistados junto aos térreos de edifícios altos, 

consideram o local seguro; no entanto um parcela expressiva, 33,3% (3 de 9) 

consideram inseguro ou nem seguro e nem inseguro (11,% - 1 de 9) (Tabela 6.9). As 

principais justificativas mencionadas pelos entrevistados para as avaliações 

positivas são o fato do entrevistado “nunca ter presenciado ou sido assaltado” (60% 

- 3 de 5) e a “presença de segurança privada” (40% - 2 de 5 - Tabela 6.9), como cita 

um usuário da quadra 2A: “Considero seguro, pois nunca vi nada acontecer, mas já 

ouvi falar de assaltos aqui na rua”, e outro na quadra 2D: “Acho seguro devido à 

segurança do clube Juvenil e por causa da padaria. Acho o lado da rua do clube 

[lado oposto] mais seguro pois tem menos muros”. 

Tabela 6.9 – Percepção de segurança nas quadras selecionadas para a pesquisa 

 Total 

Quadras 
com 

interface 
tipo 1 

Quadras 
com 

interface 
tipo 2 

Quadras 
com 

interface 
tipo 3 

Quadras 
com 

interface 
tipo 4 

Como você percebe este local em relação à segurança quanto à ocorrência de crimes na rua? 
Seguro 18 (62,1) 7 (63,6) 5 (55,5) 3 (75,0) 3 (60,0) 
Nem seguro e nem inseguro 2 (6,9) 1 (9,0) 1 (11,1) 0 (0) 0 (0) 
Inseguro 9 (31,0) 3 (27,8) 3 (33,3) 1 (25,0) 2 (40,0) 
Total 29 (100) 11 (100) 9 (100) 4 (100) 5 (100) 

Avaliação positiva 
Presença de segurança privada 8 (44,4) 5 (71,4) 2 (40,0) 1 (33,3) 0 (0) 
Nunca foi assaltado ou viu algo acontecer 8 (44,4) 3  (42,9) 3 (60,0) 2 (66,7) 0 (0) 
Presença de pessoas 7 (38,9) 5 (71,4) 0 (0) 0 (0) 2 (66,7) 
Presença de comércio  6 (33,3) 5 (71,4) 1 (20,0) 0 (0) 0 (0) 
Transparência dos vidros dos prédios 2 (11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (66,7) 
Rua não é rota de fuga para assaltantes 2 (11,1) 0 (0) 0 (0) 1 (33,3) 1 (33,3) 
Menor presença de pessoas  1 (5,5) 1 (14,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Total 18 (100) 7 (100) 5 (100) 3 (100) 3 (100) 

Avaliação negativa 
Considera toda a cidade insegura 3 (33,3) 2 (66,7) 0 (0) 0 (0) 1 (50,0) 
Presença de pessoas estranhas 3 (33,3) 1 (33,3) 0 (0) 1 (100) 1 (50,0) 
Ocorrência de furtos / assaltos 2 (22,2) 1 (33,3) 0 (0) 1 (100) 0 (0) 
Existência de muro 2 (22,2) 0 (0) 2 (66,7) 0 (0) 0 (0) 
Sombreamento dos edifícios (rua escura) 2 (22,2) 0 (0) 1 (33,3) 0 (0) 0 (0) 
Falta de policiamento 1 (11,1) 1 (33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Grande quantidade de pessoas 1 (11,1) 1 (33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Ausência de pessoas 1 (11,1) 0 (0) 1 (33,3) 1 (100) 0 (0) 
Total 9 (100) 3 (100) 3 (100) 1 (100) 2 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de entrevistados de cada 
grupo; são destacados no texto os aspectos mencionados, pelo menos, por 30% do total de entrevistados de 
cada grupo; as entrevistas completas estão disponíveis no Apêndice G. 

 
Nas quadras com interface do tipo 3 (uso residencial com barreira física formada por 

grades; Quadro 4.4),  75% (3 de 4) dos entrevistados, consideram o local seguro 

enquanto 25% (1 de 4) consideram inseguro (Tabela 6.9). As principais justificativas 
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mencionadas pelos entrevistados para as avaliações positivas são o fato do 

entrevistado “nunca ter presenciado algo ou sido assaltado” (66,7% - 2 de 3), a 

“presença de segurança privada” (33,3% - 1 de 3) nos edifícios e a percepção de 

que “a rua não é rota de fuga para assaltantes” (33,3% - 1 de 3 - Tabela 6.5), como 

aponta uma usuária que quadra 3A: “Pois ando pela rua todos os dia e nunca vi 

nada acontecer e também devido aos edifícios possuírem portaria”. Já a avaliação 

negativa é justificada pela “presença de pessoas estranhas” (100% - 1 de 1) como 

andarilhos ou catadores de lixo, ou a “ausência de pessoas” (100% - 1 de 1), como 

cita o usuário da quadra 3A: “Acho perigosa, pois é deserta, existem muitos 

andarilhos/catadores e assaltos a automóveis”. 

Nas quadras com interface do tipo 4 (uso residencial com barreira física formada por 

painéis de vidro; Quadro 4.4) 60% (3 de 5) dos entrevistados usuários dessas 

quadras, consideram o local seguro porém 40% (2 de 5) consideram inseguro 

(Tabela 6.9). As principais justificativas para as avaliações positivas são a “presença 

de pessoas” (66,7% - 2 de 3), a “transparência dos vidros dos prédios” (tipo 4 – 

66,7% - 2 de 3) e a percepção de que “a rua não é rota de fuga para assaltantes” 

(33,3% - 1 de 3 - Tabela 6.9). Uma morada da quadra 4B cita a percepção de 

segurança: “Devido à transparência dos vidros dos edifícios e pela presença de 

pessoas caminhando com cachorros”. Já as avaliações negativas são justificadas 

pela percepção de que “toda a cidade é insegura” (50% - 1 de 2) e pela “presença 

de pessoas estranhas” (50% - 1 de 2), como menciona um morador da quadra 4A: 

“A rua não é segura. A proximidade ao Fórum traz movimento de pessoas que vão 

para audiências e ficam observando e deixa a rua mais vulnerável”. Já uma usuária 

da quadra 4B cita que: “Nunca me sinto segura na rua [ …] No caso desta rua, o 

gradil com vidro, deixa mais segura as pessoas que estão dentro do edifício, mas a 

transparência pode ajudar a visualização de assaltos na rua”. 

Assim, percepções dos usuários entrevistados nos espaços abertos públicos 

adjacentes aos térreos de edifícios altos foram ao encontro das percepções 

daqueles respondentes que avaliaram as cenas urbanas, onde interfaces térreas  

caracterizadas por baixa permeabilidade visual tendem a ser consideradas como 

menos seguras, enquanto que aquelas com maiores taxas de permeabilidade visual 

tendem a ser percebidas como mais seguras. 
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6.4 EFEITOS DAS ATIVIDADES E DAS TAXAS DE CONEXÃO VISUAL E FÍSICA 

DOS TÉRREOS DE EDIFÍCIOS ALTOS NOS USOS DE ESPAÇOS ABERTOS 

PÚBLICOS                                                 .        

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos nas observações de 

comportamento e entrevistas realizadas em quadras com os quatros tipos de 

interfaces térreas mais recorrentes em edifícios altos na cidade: (i) interface tipo 1 – 

uso comercial com presença de portas, janelas ou vitrines conectadas diretamente 

com a rua; (ii) interface tipo 2 – uso residencial ou comercial com presença de 

paredes cegas, muros e portas de garagens construídos junto ao alinhamento; (iii) 

interface tipo 3 – uso residencial com barreira física formada por grades (iv) interface 

tipo  4 – uso residencial com barreira física formada por gradil com vidro 

 

6.4.1 Efeitos das interfaces tipo 1 - predomínio de altas taxas de conexão 
visual - acima de 66% de permeabilidade e física - acima de 10 
portas/100m 

Nas quatro quadras que representam a interface do tipo 1 (Tabela 6.10), as 

atividades estacionárias (pessoas descansando, conversando, olhando vitrines ou 

esperando outra pessoa ou aguardando transporte) se distribuem ao longo de todos 

os trechos. No entanto, se verifica que tais atividades ocorrem especialmente junto 

aos térreos dos edifícios altos considerados na pesquisa (Quadra 1A – 3 edifícios, 

com 10, 19 e 29 pavimentos; Quadra 1B – 2 edifícios com 12 e 23 pavimentos; 

Quadra 1C - 3 edifícios com 12 e 24 pavimentos e Quadra 1D - 3 edifícios com 12 e 

24 pavimentos) (Figura 6.8 e Figura 6.16). 

Além das características físicas da interfaces (alta permeabilidade visual e 

funcional), que são comuns à maioria das edificações das quadras, a maior 

presença de pessoas em atividades estacionárias junto as esses edifícios parece 

estar relacionada com os usos tantos nos pavimento térreos, quanto nos andares 

superiores de tais edifícios. 
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Tabela 6.10 – Características das quadras com interface do tipo 1 
Quadra Quadra 1A Quadra 1B Quadra 1C Quadra 1D 

Lado Norte Sul Norte Sul Leste Oeste Leste Oeste 
Uso predominante Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial Parque 

Conexão visual 68% (alta) 68% (alta) 67% (alta) 56% 
(média) 

49% 
(média) 

64% 
(média) 

88% 
(alta) 

100% 
(alta) 

Conexão física  
(n° de portas a cada 

100m) 
14,5 (alta) 18,2 (alta) 10 (alta) 19,1 (alta) 11,1 (alta) 12,2 (alta) 11,1 (alta) 2,2 

(baixa) 

Medida de integração 
global (Rn) 

2228,1611 
(muito alta) 

2107,9419  
(muito alta) 

2037,2244  
(muito alta) 

1888,3445  
(alta) 

Medida de integração 
local (R5) 

91,897743 
(muito alta) 

90,027771  
(muito alta) 

92,837017  
(muito alta) 

71,538101  
(alta) 

Pessoas em atividades 
estacionárias (a cada 

100m) 
173,6 280 88,2 260,9 80 120 41,1 15 

Pessoas em atividades 
de trabalho (a cada 

100m)  
13,6 41,8 6,3 0 0 13,3 0 0 

Pessoas em movimento 
(a cada 100m) 431,8 532,7 374,5 161,8 182,2 157,7 108,9 99,4 

Total de pessoas na 
quadra (a cada 100m) 621,8 854,5 469,1 422,7 262,2 291,1 150 114,4 

Notas: A taxa de conexão visual (permeabilidade) é calculada pela razão entre a soma do comprimento 
horizontal de janelas, vitrines e portas de vidro das fachadas, e o comprimento de cada quadra, multiplicado por 
100; a taxa de conexão física é calculada pela razão entre número de portas de acesso a pedestre no pavimento 
térreo das edificações e o comprimento de cada quadra, multiplicado por 100. A taxa de conexão física nas 
interfaces do parque foi calculada pela razão entre número de entradas do parque e comprimento da quadra, 
multiplicado por 100. Do mesmo modo, o número de pessoas realizando as atividades foi convertido em taxas 
(pessoas a cada 100m) para a comparação entre quadras com diferentes dimensões, tais valores se referem ao 
acumulado de sete dias de observações em dois turnos (manhã e tarde); os mapas comportamentais referentes 
às atividades em movimento estão disponíveis no Apêndice H. 
 
 
Os usos dos térreos dos edifícios altos, tais como lojas com vitrines (todas as 

quadras), casa lotérica (quadras 1A e 1D), acesso a shopping center (quadra 1A) ou 

galeria comercial (quadras 1A e 1B) são aqueles que mais atraem pessoas que 

podem estar paradas, mexendo no celular, olhando vitrines, conversando, ou 

aguardando algum tipo de transporte (Figuras 6.5, 6.6, 6.9, 6.11, 6.14) . Quando 

existe algum tipo de recuo na fachada (quadras 1A e 1D) ou locais para sentar 

(quadra 1D), também se identifica um maior acúmulo de pessoas (Figuras 6.9, 6.12 

e 6.13). Os acessos a edifícios comerciais e de prestação de serviços, cujos usos 

que ocorrem nos pavimentos superiores, também apresentam um maior número de 

atividades estacionárias, como pessoas paradas aguardando alguém ou algum tipo 

de transporte (Figura 6.15). Também se identificam atividades estacionárias, tais 

como pessoas paradas esperando transporte – ônibus, lotação ou táxi - que podem 

não estar relacionadas com o tipo de interface ou dos usos dos térreos, e sim com a 

existência pontos específicos (paradas) para acesso a tais meios de transporte. 
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Ainda cabe mencionar a grande presença de vendedores ambulantes (camelôs) nas 

quadras com maior movimento de pessoas (1A, 1B e 1C – Figura 6.8), que ficam 

parados junto às interfaces sem permeabilidade visual de alguns térreos de edifícios 

altos (quadras 1B e 1C – Figuras 6.5 e 6.7) cujas vitrines foram cobertas por película 

opaca e, ainda, junto à paredes cegas existentes entre vitrines (Figura 6.10). 

Tabela 6.11 – Percepção de agradabilidade nas quadras com distintos tipos de interfaces  

 Total 

Quadras 
com 

interface 
tipo 1 

Quadras 
com 

interface 
tipo 2 

Quadras 
com 

interface 
tipo 3 

Quadras 
com 

interface 
tipo 4 

Você considera este local agradável para caminhar ou passear? 
Sim 20 (69,0) 7 (63,6) 6 (66,7) 4 (100) 3 (60,0) 
Não 9 (31,0) 4 (36,4) 3 (33,3) 0 (0) 2 (40,0) 
Total 29 (100) 11 (100) 9 (100) 4 (100) 5 (100) 

Avaliação positiva 
Presença de árvores 7 (35,0) 2 (28,6) 3 (50,0) 2 (50,0) 0 (0) 
Presença de pessoas  5 (25,0) 4 (57,1) 0 (0) 0 (0) 1 (33,3) 
Presença de comércio com vitrines  5 (25,0) 5 (71,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Menos movimento de pessoas do que em 
outras ruas 1 (5,0) 1 (14,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Local plano para caminhar / boas calçadas 4 (20,0) 1 (14,3) 0 (0) 2 (50,0) 1 (33,3) 
Rua tranquila 2 (10,0) 0 (0) 0 (0) 2 (50,0) 0 (0) 
Paisagismo/jardins dos edifícios 2 (10,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (66,7) 
Movimento de veículos 2 (10,0) 1 (14,3) 0 (0) 0 (0) 1 (33,3) 
Sombra dos edifícios 1 (5,0) 0 (0) 1 (16,7) 0 (0) 0 (0) 
Área ampla e ventilada 1 (5,0) 0 (0) 1 (16,7) 0 (0) 0 (0) 
Familiaridade com o local 1 (5,0) 0 (0) 1 (16,7) 0 (0) 0 (0) 
Total 20 (100) 7 (100) 6 (100) 4 (100) 3 (100) 

Avaliação negativa 
Calçadas em mau estado 2 (22,2) 1 (33,3) 0 (0) NA 1 (50,) 
Movimento de veículos 2 (22,2) 0 (0) 1 (33,3) NA 1 (50,) 
Abordagem de pessoas na rua 1 (11,1) 1 (33,3) 0 (0) NA 0 (0) 
Grande quantidade de pessoas na rua 
(tumulto) 2 (22,2) 2 (66,7) 0 (0) NA 0 (0) 

Sombreamento dos edifícios  e árvores 1 (11,1) 0 (0) 1 (33,3) NA 0 (0) 
Ausência de árvores 1 (11,1) 0 (0) 0 (0) NA 1 (50,0) 
Total 9 (100) 3 (100) 3 (100) NA 2 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de entrevistados de cada 
grupo; são destacados no texto os aspectos mencionados, pelo menos, por 30% do total de entrevistados de 
cada grupo; as entrevistas completas estão disponíveis no Apêndice G. 
 

Com relação à percepção de entrevistados junto aos térreos dos edifícios altos 

selecionados, nas quadras com interface do tipo 1, sobre a agradabilidade de 

caminhar ou passear nos espaços abertos públicos adjacentes, 63,6% (7 de 11) 

consideram agradável, enquanto que 36,4% não acham os locais agradáveis 

(Tabela 6.11). As principais justificativas mencionadas pelos entrevistados para as 

avaliações positivas são a “presença de comércio com vitrines” (71,4% - 5 de 7) e a 

“presença de pessoas” (57,1% - 4 de 7 - Tabela 6.11), conforme citado por um dos 

usuários da quadra 1A: “Tem várias pessoas, vitrines para olhar, tem movimento”, 
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ou para outro na quadra 1C: “Devido ao movimento de pessoas, pessoas paradas 

conversando, vitrines das lojas”. Já as avaliações negativas são justificadas pela 

“grande quantidade de pessoas na rua” (66,7% - 2 de 3), pela  “má qualidade das 

calçadas” (33% - 1 de 3), e pela excessiva “abordagem de pessoas na rua” (33,3% - 

1 de 3 - Tabela 6.11). Segundo um dos usuários da quadra 1A: “Acho muito 

tumultuado [bastante pessoas] e complicado para caminhar. Acho que este trecho 

deveria ser exclusivo para pedestres” e outro da quadra 1C: “não é nada agradável, 

calçada com buracos, calçamento ruim”. 

 

6.4.2 Efeitos das Interfaces tipo 2  - com predomínio de baixas taxas de 
conexão visual – até 33% de permeabilidade e física – menos de 5 
portas/100m 

Nas quatro quadras que representam a interface do tipo 2 (Tabela 6.12), as 

atividades estacionárias que ocorrem são pontuais ou inexistentes, tanto ao longo 

dos trechos, quanto junto aos edifícios altos considerados na pesquisa (Quadra 2A – 

1 edifício, com 36 pavimentos; Quadra 2B – 1 edifício com 11 pavimentos; Quadra 

2C - 1 edifício com 14 pavimentos e Quadra 2D – 5 edifícios, com 11, 15 e 28 

pavimentos) com muros e/ou portas de garagens nos térreos (Figura 6.17 e Figura 

6.18). Tais atividades estacionárias, quando existentes, estão relacionadas à 

pessoas paradas, mexendo no celular, conversando ou aguardando algum tipo de 

transporte.  

Nas quadras 2A, 2B e 2C (Figura 6.17) cujo lado oposto da quadra àquele onde 

estão localizados os edifícios altos com muros ou paredes cegas nos térreos é 

formado pela interface de um parque, se identifica que a maior presença de pessoas 

tanto em atividades estacionárias, quanto em movimento, sempre ocorre junto à 

interface do parque. Da mesma forma ocorre na quadra 2D (Figura 6.18) cujo lado 

oposto da quadra àquele onde estão localizados os edifícios altos com muros nos 

térreos existem alguns edifícios com térreos maior permeabilidade visual e funcional 

devido à existência de atividades de comércio/prestação de serviços, indicando que 

as pessoas tendem a caminhar ou exercer alguma atividade estacionária nos 

trechos com maior permeabilidade visual e funcional. 
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Tabela 6.12 – Características das quadras com interface do tipo 2 
Quadra Quadra 2A Quadra 2B Quadra 2C Quadra 2D 

Lado Leste Oeste Leste Oeste Norte Sul Leste Oeste 
Uso predominante Parque Resid. Parque Resid. Parque Resid. Resid. Resid. 

Conexão visual 100 (alta) 0% 
 (baixa) 

100% 
(alta) 

46% 
(média) 

100% 
(alta) 

14% 
(baixa) 

30% 
(baixa) 

32% 
(baixa) 

Conexão física  
(n° de portas a cada 

100m) 

4  
(baixa) 

0  
(baixa) 

2,1  
(baixa) 

3,2  
(baixa) 

1,8  
(baixa) 

5,5  
(média) 

3,9  
(baixa) 

3,5  
(baixa) 

Medida de integração 
global (Rn) 

1946,7102  
(alta) 

1946,7449  
(alta) 

1691,8025  
(média alta) 

1885,5508  
(alta) 

Medida de integração 
local (R5) 

71,604843  
(alta) 

74,040855  
(alta) 

68,265266  
(alta) 

60,787815  
(média alta) 

Pessoas em atividades 
estacionárias (a cada 

100m) 
20 6 16,8 10,5 17,3 0 0,6 3,5 

Pessoas em atividades 
de trabalho (a cada 

100m) 
0 0 0 0 0 0 0 2,9 

Pessoas em movimento 
(a cada 100m) 17 15 64 34,6 40 5,5 14,5 23,9 

Total de pessoas na 
quadra (a cada 100m) 37 21 80,8 43 57,3 5,5 15,1 30,3 

Notas: A taxa de conexão visual (permeabilidade) é calculada pela razão entre a soma do comprimento 
horizontal de janelas, vitrines e portas de vidro das fachadas, e o comprimento de cada quadra, multiplicado por 
100; a taxa de conexão física é calculada pela razão entre número de portas de acesso a pedestre no pavimento 
térreo das edificações e o comprimento de cada quadra, multiplicado por 100. A taxa de conexão física nas 
interfaces do parque foi calculada pela razão entre número de entradas do parque e comprimento da quadra, 
multiplicado por 100. Do mesmo modo, o número de pessoas realizando as atividades foi convertido em taxas 
(pessoas a cada 100m) para a comparação entre quadras com diferentes dimensões, tais valores se referem ao 
acumulado de sete dias de observações em dois turnos (manhã e tarde); os mapas comportamentais referentes 
às atividades em movimento estão disponíveis no Apêndice H. 
 

Com relação à percepção dos usuários sobre a agradabilidade de caminhar ou 

passear nessas quadras, 66,7% (6 de 9) consideram agradável, enquanto que 

33,3% não acham agradável circular por estas quadras (Tabela 6.11). A principal 

justificativa mencionada pelos entrevistados para as avaliações positivas é a 

“presença de árvores” (50% - 3 de 6 - Tabela 6.11) principalmente nas quadras com 

a presença do parque no lado oposto da rua, como cita o usuário da quadra 2A: “A 

rua é arborizada e a área é legal devido ao parque” ou ainda o usuário da quadra 

2D: “O local é arborizado e limpo e os prédios são interessantes, mas considero os 

muros impessoais”. Já as principais razões relativas às avaliações negativas são o 

“movimento de veículos” (33% - 1 de 3) e devido ao “sombreamento dos edifícios e 

árvores” (33,3% - 1 de 3 - Tabela 6.11). Na quadra 2A um usuário cita: “Não é 

agradável. Muito escuro devido ao sombreamento do prédio e da presença das 

árvores”. Assim, a presença de vegetação tende a explicar a predominância da 

percepção de agradabilidade nas quadras com predomínio de baixas taxas de 

conexão visual.  
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6.4.3 Efeitos das interfaces tipo 3  – com predomínio de médias e altas taxas 
de conexão visual – acima de 33% de permeabilidade e baixas taxas de 
conexão física – menos de 5 portas/100m 

Nas três quadras que representam a interface do tipo 3 (Tabela 6.13), as atividades 

estacionárias ocorrem de modo similar, pontuais ou mesmo inexistentes, tanto ao 

longo das quadras, quanto junto aos edifícios altos considerados na pesquisas, 

afastados da via, cujos térreos são utilizados somente como acessos aos edifícios 

residenciais e com recuos delimitados por com grades, (Quadra 3A – 2 edifícios com 

12 pavimentos; Quadra 3B – 3 edifícios com 12, 15 e 21 pavimentos; Quadra 3C - 3 

edifícios com 12 e 15 pavimentos). As poucas atividades são pessoas paradas, 

conversando ou aguardando alguém, ou em movimento nos dois lados das quadras, 

que possuem características similares (Figura 6.19 e Figura 6.20) 

Tabela 6.13 – Características das quadras com interface do tipo 3 
Quadra Quadra 3A Quadra 3B Quadra 3C 

Lado Leste Oeste Norte Sul Norte Sul 
Uso predominante Resid. Resid. Resid. Resid. Resid. Resid. 

Conexão visual 80% 
(alta) 

37% 
(média) 

71% 
(alta) 

76% 
(alta) 

64% 
(média) 

56% 
(média) 

Conexão física  
(n° de portas a cada 100m) 

1,1 
 (baixa) 

1,1 
 (baixa) 

5,5 
 (média) 

4,4 
 (baixa) 

3,6 
 (baixa) 

3,6 
 (baixa) 

Medida de integração global 
(Rn) 1862,2046 (alta) 1543,9243 (média alta) 1626,9713 (média alta) 

Medida de integração local 
(R5) 79,538101 (alta) 66,162491 (alta) 66,584923 (alta) 

Pessoas em atividades 
estacionárias (a cada 100m) 0 1,1 3,3 0 0,9 3,6 

Pessoas em movimento (a 
cada 100m 16,7 32,2 17,6 15,4 4,5 15,4 

Total de pessoas na quadra 
(a cada 100m) 16,7 33,3 20,9 15,4 5,4 19 

Notas: A taxa de conexão visual (permeabilidade) é calculada pela razão entre a soma do comprimento 
horizontal de janelas, vitrines e portas de vidro das fachadas, e o comprimento de cada quadra, multiplicado por 
100; a taxa de conexão física é calculada pela razão entre número de portas de acesso a pedestre no pavimento 
térreo das edificações e o comprimento de cada quadra, multiplicado por 100. A taxa de conexão física nas 
interfaces do parque foi calculada pela razão entre número de entradas do parque e comprimento da quadra, 
multiplicado por 100. Do mesmo modo, o número de pessoas realizando as atividades foi convertido em taxas 
(pessoas a cada 100m) para a comparação entre quadras com diferentes dimensões, tais valores se referem ao 
acumulado de sete dias de observações em dois turnos (manhã e tarde); os mapas comportamentais referentes 
às atividades em movimento estão disponíveis no Apêndice H. 
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Quanto à percepção dos usuários das quadras com interface do tipo 3 sobre a 

agradabilidade para caminhar ou passear, todos os entrevistados (100% - 4 de 4 - 

Tabela 6.11) acham os locais agradáveis, devido à “presença de árvores” (50% - 2 

de 4), à “qualidade das calçadas” (50% - 2 de 4) e à “tranquilidade da rua” (50% - 2 

de 4 - Tabela 6.11), como citam usuários da quadra 3A: “Pela presença de árvores e 

a rua tem calçada regular” e “pela sombra das árvores e tranquilidade da rua”. 

Portanto, as árvores existentes,  tanto nos recuos dos edifícios delimitados pelas 

grades quanto no passeio, além da adequação das calçadas, explicam as 

percepções destas quadras como locais agradáveis para circular.  

 

6.4.4 Efeitos das interfaces tipo 4 – com predomínio de altas taxas de conexão 
visual – acima de 66% de permeabilidade e baixas taxas de conexão 
física – menos de 5 portas/100m 

Nas três quadras que reproduzem a interface do tipo 4 (Tabela 6.14) as atividades 

estacionárias ocorrem de modo similar, pontuais ou mesmo inexistentes, tanto ao 

longo das quadras, quanto junto aos edifícios altos considerados na pesquisas, 

afastados da via, com térreos utilizados somente como acessos aos edifícios 

residenciais,  e com painéis de vidro delimitando os lotes junto às calçadas (Quadra 

4A – 2 edifícios, com 12 pavimentos; Quadra 4B – 4 edifícios com 10, 12 e 17 

pavimentos; Quadra 4C - 2 edifícios com 11 e 21 pavimentos). As raras atividades 

que acontecem são pessoas paradas, conversando ou aguardando alguém, sem 

diferença nos dois lados das quadras (Figura 6.19, Figura 6.20 e Figura 6.21). 

Assim, mesmo com interfaces caracterizadas pela predominância de alta 

permeabilidade visual (acima de 66%), a ausência de pessoas em nessas quadras 

parece estar relacionada aos recuos delimitados por painéis de vidro e à ausência 

de atividades nos pavimentos térreos dos edifícios selecionados e da clara maioria 

das demais edificações nas quadras, que se reflete na baixa permeabilidade 

funcional (menos de 5 portas a cada 100 metros). 
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Tabela 6.14 – Características das quadras com interface do tipo 4 

 Quadra 4A Quadra 4B Quadra 4C 
Quadra Norte Sul Norte Sul Leste Oeste 

Uso predominante Residencial Residencial Residencial Residencial Residencial Residencial 

Conexão visual 20% 
(baixa) 

76% 
(alta) 

71% 
(alta) 

59% 
(média) 

82% 
(alta) 

78% 
(alta) 

Conexão física  
(n° de portas a cada 100m) 

0,9 
 (baixa) 

4,5 
 (baixa) 

4,4 
 (baixa) 

3,3 
 (baixa) 

6,7 
 (média) 

4,4 
 (baixa) 

Medida de integração global 
(Rn) 1627,691 (média alta) 1611,1947  (média alta) 1912,4359 (alta) 

Medida de integração local 
(R5) 62,693565 (alta) 56,497173 (média alta) 64,75106  (média alta) 

Pessoas em atividades 
estacionárias (a cada 100m) 0 0 3,3 0 1,1 4,4 

Pessoas em movimento (a 
cada 100m 1,81 16,4 13,2 19,8 6,6 9,9 

Total de pessoas na quadra 
(a cada 100m) 1,81 16,4 16,5 19,8 7,7 14,3 

Notas: A taxa de conexão visual (permeabilidade) é calculada pela razão entre a soma do comprimento 
horizontal de janelas, vitrines e portas de vidro das fachadas, e o comprimento de cada quadra, multiplicado por 
100; a taxa de conexão física é calculada pela razão entre número de portas de acesso a pedestre no pavimento 
térreo das edificações e o comprimento de cada quadra, multiplicado por 100. A taxa de conexão física nas 
interfaces do parque foi calculada pela razão entre número de entradas do parque e comprimento da quadra, 
multiplicado por 100. Do mesmo modo, o número de pessoas realizando as atividades foi convertido em taxas 
(pessoas a cada 100m) para a comparação entre quadras com diferentes dimensões, tais valores se referem ao 
acumulado de sete dias de observações em dois turnos (manhã e tarde); os mapas comportamentais referentes 
às atividades em movimento estão disponíveis no Apêndice H. 
 
Quanto à percepção dos usuários de tais quadras entrevistados quanto à 

agradabilidade para caminhar ou passear, 60% (3 de 5) consideram agradável, no 

entanto, 40% (2 de 5) não acham os locais agradáveis (Tabela 6.11). As principais 

justificativas para as avaliações positivas são o “tratamento paisagístico dos jardins” 

dos edifícios (66,7% - 2 de 3), a “presença de pessoas” (33,3% - 1 de 3), a 

“qualidade das calçadas” (33,3% - 1 de 3) e o “movimento de veículos” (33,3% - 1 de 

3 - Tabela 6.11), como cita uma usuária da quadra 4B: “Porque é plano e com boas 

calçadas e também devido à vegetação dos jardins dos edifícios”.  Já as avaliações 

negativas são justificadas pela “ausência de árvores” (50% - 1 de 2), pela “má 

qualidade das calçadas” (50% 1 de 2) e pelo “movimento de veículos” (50% - 1 de 2 

- Tabela 6.11), como menciona um usuário da quadra 4A: “A rua não é bem cuidada 

ou bem ajardinada, com áreas não calçadas e presença de mato”.  
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6.5 SOMBREAMENTO NO ESPAÇO PÚBLICO ADJACENTE A EDIFÍCIOS 

ALTOS  

Em relação à percepção de entrevistados junto aos térreos dos edifícios altos 

selecionados, nas quadras tipo 1 (1A, 1B, 1C e 1D - Quadro 4.4), sobre o 

sombreamento provocado pelo edifício, 45,4% (5 de 11) considera negativo e 36,4% 

(4 de 11) acha que o sombreamento não atrapalha (nem positivo, nem negativo) no 

inverno (Tabela 6.15). Já 81,8% (9 de 11) considera positivo no período do verão 

(Tabela 6.15).  Os entrevistados junto aos edifícios (com 10, 19 e 29 pavimentos) na 

quadra 1A, tendem a considerar que o sombreamento não atrapalha suas 

atividades, visto que tais edifícios estão voltados para a direção norte e não 

provocam sombra na rua, como cita um dos trabalhadores da quadra: “Neste local 

sempre tem sol”. Já na quadra 1B cujos edifícios selecionados (com 12 e 23 

pavimentos) têm a fachada voltada para o sul, os entrevistados tendem a 

consideram negativo no inverno, porém positivo no verão: “Este local tem sempre 

sombra. No inverno é frio e com presença de vento, mas no verão acho bom, 

fresquinho”. Já para um usuário da quadra 1D junto à edifício com 24 pavimentos: 

“Não atrapalha, nem percebo o sombreamento”. 

No período de observação de comportamento (setembro/outubro de 2018 com  

temperaturas entre 16°C e 22°C no turno da manhã e entre 23°C e 28°C no turno da 

tarde), foi verificado que as pessoas em atividades estacionárias, tanto ao longo de 

tais quadras, quanto junto aos edifícios selecionados, que estavam paradas, 

conversando com outras pessoas, mexendo no celular, ou aguardando alguém 

tendem a exercer tais atividades mais na sombra (dos edifícios, marquises ou 

sombra das árvores) do que no sol (Figura 6.8 e Figura 6.16). 

Nas quadras tipo 2 (Quadro 4.4), dos usuários entrevistados junto aos térreos dos 

edifícios altos selecionados, nas quadras 2A e 2D, em relação ao sombreamento 

provocado pelo(s) edifício(s), 55,5% (5 de 9) considera negativo e 22,2% (2 de 9) 

acha o sombreamento nem positivo, nem negativo no inverno (Tabela 6.15). No 

verão, 44,4% (4 de 9) considera positivo e 33,3% (3 de 9) nem positivo, nem 

negativo (Tabela 6.15).  Os entrevistados junto ao edifício com 36 pavimentos na 

quadra 2A, tendem a considerar o sombreamento negativo no inverno: “Acho 

negativo pois provoca frio, mesmo em dias que não são tão frios”; para outro 

entrevistado: “no inverno acho ruim, também porque encana vento junto ao prédio”, 
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ou  ainda: “no inverno causa umidade na calçada, as pessoas escorregam e caem”. 

Para alguns entrevistados, apesar de negativo no inverno pode ser positivo no 

verão. Na quadra 2D juntos aos edifícios selecionados (com 11 e 15 pavimentos), os 

entrevistados se dividem entre aqueles que consideram negativo tanto no inverno, 

quanto no verão: “Considero todo edifício alto negativo, pois deixa a rua fria e causa 

aumento dos ventos” ou “Acho muito ruim, principalmente no frio”, e entre aqueles 

que afirmam gostar de sombra: “Gosto de sombra, mas no inverno o piso fica liso”.  

Tabela 6.15 – Satisfação com o sombreamento provocado pelos edifícios altos nas quadras 
selecionadas 

 Total Quadras 
tipo 1 

Quadras 
tipo 2 

Quadras 
tipo 3 

Quadras 
tipo 4 

O que você acha do sombreamento provocado pelo edifício no verão e no inverno? 
No verão 

Positivo 20 (71,4) 9 (81,8) 4 (44,4) 2 (66,7) 4 (80,0) 
Negativo 4 (14,3) 1 (9,1) 3 (33,3) 0 (0) 0 (0) 
Nem positivo, nem negativo (não atrapalha) 1 (3,6) 0 (0) 1 (11,1) 1 (33,3) 0 (0) 
O prédio não faz sombra na calçada (frente 
norte) 2 (7,2) 1 (9,1) 0 (0) 0 (0) 1 (20,0) 

Não soube responder 1 (3,6) 0 (0) 1 (11,1) 0 (0) 0 (0) 
Total 28 (100) 11 (100) 9 (100) 3 (100) 5 (100) 

No inverno 
Positivo 2 (7,2) 1 (9,1) 1 (11,1) 0 (0) 0 (0) 
Negativo 10 (35,7) 5 (45,4) 5 (55,5) 0 (0) 1 (20,0) 
Nem positivo, nem negativo (não atrapalha) 16 (57,2) 4 (36,4) 2 (22,2) 3 (100) 3 (60,0) 
O prédio não faz sombra na calçada (frente 
norte) 2 (7,2) 1 (9,1) 0 (0) 0 (0) 1 (20,0) 

Não soube responder 1 (3,6) 0 (0) 1 (11,1) 0 (0) 0 (0) 
Total 28 (100) 11 (100) 9 (100) 3 (100) 5 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de entrevistados de cada 
grupo; as entrevistas completas estão disponíveis no Apêndice G. 
 

No período de observação de comportamento foi verificado que as poucas pessoas 

em atividades estacionárias ao longos das quadras tipo 2 (2A, 2B, 2C e 2D) ou junto 

aos edifícios selecionados, que estavam paradas (conversando com outras pessoas, 

mexendo no celular, ou aguardando alguém) tendem a exercer tais atividades mais 

na sombra (dos edifícios ou das árvores) do que no sol (Figura 6.8 e Figura 6.16). 

Nas quadras do tipo 3 (Quadro 4.4), todos (100% - 3 de 3) os entrevistados, junto 

aos térreos dos edifícios altos selecionados (com 12 pavimentos) na quadra 3A, 

acham o sombreamento provocado pelo(s) edifício(s) nem positivo, nem negativo no 

inverno (Tabela 6.15). Já no verão, 66,7% (2 de 3) considera positivo e 33,3% (1 de 

3) nem positivo, nem negativo (Tabela 6.15). Segundo um trabalhador da quadra: 

“No verão melhora a temperatura para quem anda na rua e no inverno não acho que 

incomoda”. Ao longo das observações de comportamento foi verificado que as 
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poucas pessoas em atividades estacionárias ao longos das quadras tipo 3 (3A, 3B e 

3C) ou junto aos edifícios selecionados, que estavam paradas (conversando com 

outras pessoas, mexendo no celular, ou aguardando alguém) se dividiam entre 

aquelas que estavam exercendo tais atividades na sombra (dos edifícios ou das 

árvores) ou no sol (Figura 6.8 e Figura 6.16). 

Nas quadras do tipo 4 (Quadro 4.4), daqueles entrevistados junto aos térreos dos 

edifícios altos selecionados, nas quadras 4A (com 12 pavimentos) e 4B (10, 12 e 17 

pavimentos), 60% (3 de 5) acham o sombreamento nem positivo, nem negativo no 

inverno enquanto apenas 20% (1 de 5) considera negativo (Tabela 6.15). Contudo 

no verão, 80% (4 de 5) considera positivo (Tabela 6.15). Segundo um usuário da 

quadra 4A: “Não percebo como negativo pois dá sombra no verão”. Já para outro 

usuário da quadra 4B: “No verão é bom, mas no inverno a calçada fica úmida e 

perigoso para escorregar”. Durante a observação de comportamento foi verificado 

que as poucas pessoas em atividades estacionárias ao longos das quadras tipo 4 

(4A, 4B e 4C) ou junto aos edifícios selecionados, que estavam paradas 

(conversando com outras pessoas ou aguardando alguém) se dividiam entre 

aquelas que estavam exercendo tais atividades na sombra (dos edifícios ou das 

árvores) ou no sol (Figura 6.8 e Figura 6.16). 

Portanto, para a maioria (71,4% - 20 de 28 - Tabela 6.15) das pessoas entrevistadas 

junto aos edifícios altos selecionados nas quadras com diferentes características, o 

sombreamento provocado por tais edifícios tende a ser considerado positivo no 

período do verão, amenizando a temperatura para que anda ou trabalha na rua. Em 

relação ao período de inverno, 57,2% (16 de 28 - Tabela 6.15) dos entrevistados 

considera que o sombreamento não atrapalha que anda na rua; no entanto, uma 

parcela que não pode ser desprezada (35,7% - 10 de 28 - Tabela 6.15) considera 

negativo no inverno, em razão da sombra dos edifícios aumentar da sensação de 

frio e provocar umidade nas calçadas, deixando-as escorregadias. Em relação ao 

usos dos espaços abertos públicos, o sombreamento dos edifícios não parece afetar 

seus usuários, uma vez que as pessoas tendem a realizar suas atividades 

estacionárias na sombra, tanto dos edifícios/marquises quanto das árvores 

existentes nas calçadas. 
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6.6 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 6 

A conclusão dos principais resultados obtidos quanto aos efeitos da presença de 

edifícios altos com distintas atividades e interfaces térreas na estética e no uso de 

espaços abertos públicos, é apresentada a seguir: 

 

6.6.1 Percepção estética nos térreos de edifícios altos 

No tocante à percepção estética nos térreos de edifícios altos, os resultados revelam 

que os tipos de interfaces mais satisfatórias e preferidas são aquelas caracterizadas 

por altas taxas de permeabilidade visual (acima de 66%), com uso comercial ou de 

prestação de serviços e presença de portas, janelas ou vitrines conectadas 

diretamente com a rua (interface tipo 1) ou mesmo aquelas com uso residencial, 

com barreira física formada por painéis de vidro com total transparência, 

possibilitando a visualização da vegetação no jardim da edificação (interface tipo 4), 

e, logo, potencializando uma experiência estética estimulante para os pedestres. Os 

resultados também revelam, claramente, que o tipo de interface menos satisfatória e 

menos preferida quanto à aparência é aquela caracterizada por baixa taxa de 

permeabilidade visual (abaixo de 33%), presente em edifícios residenciais com 

presença de muros e portas de garagens construídos junto ao alinhamento (interface 

tipo 2). Essas características provocam poucos estímulos visuais, uma vez que não 

existe conexão visual entre o que acontece no interior das edificações ou dos lotes e 

a calçada. 

 

6.6.2 Percepção de segurança quanto à ocorrência de crimes nos espaços 
abertos públicos adjacentes aos térreos de edifícios altos 

Com relação à segurança quanto à ocorrência de crimes nos espaços abertos 

públicos adjacentes aos térreos de edifícios altos, o tipo de interface térrea em tais 

edifícios, percebida como mais segura e mais preferida é aquela caracterizada por 

altas taxas de permeabilidade visual (acima de 66%) e funcional (mais de 10 portas 

a cada 100 metros), com uso comercial ou de prestação de serviços e presença de 

portas, janelas ou vitrines conectadas diretamente com a rua (interface tipo 1). Tais 

características, juntamente com a ausência de paredes cegas ou muros justificam a 

percepção de segurança positiva. Os resultados também indicam claramente que o 
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tipo de interface térrea em edifício alto percebida como menos segura e menos 

preferida é aquela caracterizada por baixas taxas de permeabilidade visual (abaixo 

de 33%) e funcional (menos de 5 portas a cada 100 metros), devido à presença 

paredes cegas e muros construídos junto à calçada (interface tipo 2). A falta de 

conexão visual do que ocorre no interior das edificações ou do lote e a calçada, 

juntamente com a falta de conexão física, tende a aumentar a percepção negativa 

da segurança quanto à ocorrência de crimes, nos espaços abertos públicos 

adjacentes tanto aos térreos de edifícios altos, quanto em outro tipo de edificação 

com tais características.  

Na percepção de usuários entrevistados nos espaços abertos públicos adjacentes 

aos térreos de edifícios altos selecionados, nas quadras com interface do tipo 1, a 

presença de pessoas e do comércio que conta com segurança privada, tende a 

contribuir para a percepção de segurança positiva quanto à ocorrência de crimes na 

rua (63,6%); ao mesmo tempo, a grande circulação de pessoas pode aumentar a 

percepção negativa de segurança (inseguro - 27,8%; nem seguro e nem inseguro  - 

9%) para usuários que consideram que toda a cidade é insegura. Nos espaços 

abertos públicos adjacentes aos térreos de edifícios altos com interfaces do tipo 2, 3 

e 4, embora um maior número de usuários das quadras com predomínio de tais 

interfaces perceba os locais como seguros (tipo 3 – 75%; tipo 4 – 60%; tipo 2 – 

55,5%) quanto à ocorrência de crimes na rua, o percentual de entrevistados que não 

considera as quadras seguras (tipo 2 - 44,4%; tipo 4 – 40%; tipo 3 – 25%), é 

expressivo, especialmente nas quadras com interfaces do tipo 2 e 4. O fato do 

entrevistado nunca ter presenciado algo ou sido assaltado em tais locais, a presença 

de segurança privada (portaria dos edifícios) e de pessoas na rua contribuem para a 

percepção positiva da segurança, enquanto que a ausência de pessoas na ruas ou a 

presença de pessoas consideradas estranhas, como andarilhos ou catadores de 

lixo, juntamente com sombreamento provocado pelos edifícios e existência de muros 

(nas quadras com interface tipo 2) contribuem para a percepção negativa da 

segurança nas quadras estudadas. 
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6.6.3 Efeitos das atividades e das taxas de conexão visual e física dos térreos 
de edifícios altos nos usos de espaços abertos públicos  

Os resultados obtidos através das observações de comportamento e entrevistas nas 

quadras selecionadas que representam os tipos de interfaces térreas de edifícios 

altos que mais ocorrem em Caixas do Sul, revelaram que, nas quadras com 

interface do tipo 1, caracterizadas pelo uso comercial ou de prestação de serviços 

com presença de portas, janelas ou vitrines conectadas diretamente com a rua, com 

altas taxas de conexão visual e funcional, tanto o movimento de pessoas, quanto a 

existência de pessoas exercendo atividades estacionárias ocorrem com muito mais 

intensidade nestas quadras do que naquelas com outros tipos de interfaces térreas 

(tipo 2, 3 e 4). Também foi revelado que, nas quadras com interface do tipo 1, as 

atividades estacionárias acontecem em maior quantidade junto aos térreos dos 

edifícios altos considerados na pesquisa do que ao longo das quadras, devido às 

atividades desenvolvidas tantos nos pavimentos térreos (p. ex. lojas com vitrines), 

quanto nos andares superiores de tais edifícios (p. ex. salas comerciais) que, aliadas 

às características físicas da interfaces atraem mais pessoas e contribuem para o 

maior uso do espaço público. Ainda, a existência de locais para sentar ou de recuo 

na fachada também tende a atrair maior número de pessoas. Já em interfaces sem 

permeabilidade visual de alguns térreos de edifícios altos (vitrines sem uso ou sem 

conexão visual com o interior) tendem a atrair vendedores ambulantes (camelôs). 

Os espaços abertos públicos junto aos térreos dos edifícios altos selecionados na 

quadras com interface do tipo 1 tendem a ser considerados como agradáveis 

(63,6%) para caminhar ou passear pelos usuários, especialmente em razão 

presença de pessoas e de comércio com vitrines. No entanto, a grande quantidade 

de pessoas na rua, que dificulta a atividade de caminhar ou passear, 

especificamente nas quadras com maior movimento de pessoas (1A e 1B) faz com 

que um percentual que não pode ser desprezado (36,4%) dos entrevistados não 

considere os locais agradáveis.  

Os resultados revelam ainda que, nas quadras que representam as interfaces do 

tipo 2 (com presença de paredes cegas, muros e portas de garagens construídos 

junto à calçada); do tipo 3 (com barreira física formada por grades) e do tipo 4 (com 

barreira física formada por painéis de vidro), as atividades estacionárias que 

ocorrem são pontuais ou inexistentes, tanto ao longo dos trechos, quanto junto aos 
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edifícios altos considerados na pesquisa. Nestes tipos de interfaces (tipo 2, 3 e 4), a 

pouca quantidade de pessoas em movimento e em atividades estacionárias parece 

estar relacionada, predominantemente, à inexistência de usos nos pavimento térreos 

e aos recuos dos edifícios delimitados por grades ou painéis de vidro. Ainda foi 

identificado que, nas quadras com interface do tipo 2 (baixa permeabilidade visual e 

funcional), a maior presença de pessoas tanto em atividades estacionárias, quanto 

em movimento, sempre ocorre no lado oposto da rua onde estão localizados os 

edifícios altos com muros nos térreos, indicando que as pessoas tendem a caminhar 

ou exercer alguma atividade estacionária nos trechos onde existe conexão visual e 

física entre a rua e interior dos edifícios ou lotes.  

Os usuários de tais quadras tendem a considerar os locais mais agradáveis (tipo 3 – 

100%; tipo 2 – 66,7%; tipo 4 – 60%) para caminhar ou passear do que não 

agradáveis (tipo 4 – 40%; tipo 2 – 33,3%), embora estes percentuais não possam 

ser desprezados. Para os usuários entrevistados, a presença de árvores e de 

vegetação nos jardins dos edifícios, juntamente com calçadas de boa qualidade 

contribuem para a avaliação positiva. Já o maior movimento de veículo nas ruas, 

calçadas em mau estado, ausência de árvores e sombreamento causado pelos 

edifícios contribuem para a avaliação negativa de tais locais.  

 

6.6.4 Sombreamento no espaço público adjacente a edifícios altos  

Em relação aos efeitos do sombreamento no espaço público adjacente a edifícios 

altos, os resultados obtidos através das entrevistas junto aos térreos dos edifícios 

altos selecionados e das observações de comportamento nas quadras escolhidas, 

revelaram que para a maioria (71,4%) das pessoas entrevistadas, o sombreamento 

provocado por tais edifícios é positivo no período do verão, amenizando a 

temperatura para que anda ou trabalha na rua. Em relação ao período de inverno, 

57,2% dos entrevistados considera que o sombreamento não atrapalha quem anda 

na rua; contudo, uma parcela que não pode ser desprezada (35,7%) considera 

negativo no inverno, em razão da sombra dos edifícios aumentar da sensação de 

frio e provocar umidade nas calçadas, deixando-as escorregadias. Ainda, os 

entrevistados mais insatisfeitos com o sombreamento provocados pelos edifícios 

tendem a ser aqueles que estavam junto aos edifícios mais altos, situados nas 
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quadras tipo 1 (com 19 e 29 pavimentos) e tipo 2 (com 15 e 36 pavimentos). Por sua 

vez, o sombreamento dos edifícios não parece afetar o uso dos espaços abertos 

públicos, tendo em vista que as pessoas em atividades estacionárias, tendem a 

realizá-las na sombra, tanto dos edifícios ou das suas marquises quanto das árvores 

presente nas calçadas. 
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7 USOS E SATISFAÇÃO RESIDENCIAL EM EDIFÍCIOS ALTOS 

 

7.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, são apresentados os resultados referentes ao objetivo de investigar 

usos e satisfação residencial em edifícios altos, que são apresentados de acordo as 

seguintes avaliações: (i) motivações para morar em edifício alto; (ii) satisfação com 

andar de moradia; (iii) percepção de segurança em relação à possibilidade de 

incêndios; (iv) satisfação com a privacidade visual; (v) satisfação com a privacidade 

acústica; (vi) satisfação com a ventilação natural e (vii) usos das áreas abertas 

condominiais e das áreas abertas públicas próximas ao edifício. Tais avaliações 

foram realizadas por respondentes residentes nos sete edifícios altos, de diferentes 

alturas, selecionados para a pesquisa. 

 

7.2 MOTIVAÇÕES PARA MORAR EM EDIFÍCIO ALTO 

No Edifício 1 (Figuras 4.43 e 4.44), com 10 pavimentos, independentemente do 

andar de moradia e do grupo de moradores ao qual pertencem, todos os 

respondentes (100% - 5 de 5) indicam, claramente, a “localização” do edifício, que 

fica próximo a áreas com comércio e serviços e ao Parque Getúlio Vargas, como o 

principal motivo para a escolha de morar no edifício (Tabela 7.1). Ainda são 

indicadas as “vista amplas”, especialmente por moradores de andares médios 

(100% - 2 de 2) e altos (100% - 1 de 1). A boa aparência do edifício” e a “boa 

aparência da área onde o edifício se insere”, são apontadas por todos (100% - 2 de 

2) os moradores de andares baixos (Tabela 7.1).  

Nos Edifícios 2 (Figuras 4.45 e 4.46), com 12 pavimentos,  a “segurança” que pode 

ser percebida em razão da existência de acesso controlado com guarita e portaria, 

juntamente com a “boa aparência do edifício” e as “vistas para áreas verdes” 

proporcionadas pela área com densa vegetação existente nos fundos do edifício, 

são assinaladas por todos os respondentes (100% - 4 de 4) como principais razões 

para a escolha de morar no edifício, independentemente do andar de moradia e do 
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grupo de moradores ao qual pertencem os respondentes (Tabela 7.1). A existência 

da “área de lazer” é indicada por todos o moradores de andares médios e altos. As 

“vistas amplas” e a “privacidade visual” ainda são mencionadas somente por 

moradores de andares médios e altos, o que é explicado pelos apartamentos 

estarem situados em altura superior aos edifícios do entorno (Tabela 7.1). 

Tabela 7.1 - Indicação das principais motivações para a escolha de morar nos Edifícios 1 a 7, 
conforme o andar de moradia  

Edifício de 
moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de 
moradia B M A B M A B M A M A B M A B M A B A 

Localização 2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) 
4 

(66,7) 
8 

(88,9) 
2 

(100) 
6 

(85,7) 
1 

(100) 
1 

(100) 
2 

(100) 
1 

(100) 
2 

(100) 
6 

(100) 
4 

(100) 
3 

(75,0) 

Segurança 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

5 
(83,3) 

7 
(77,8) 

2 
(100) 

5 
(71,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(100) 
3 

(50,0) 
3 

(75,0) 
3 

(75,0) 

Privacidade 
visual 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(50,0) 
1 

(100) 0 (0) 1 
(16,7) 

2 
(22,2) 

1 
(50,0) 

3 
(42,9) 

1 
(100) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 1 
(16,7) 

1 
(25,0) 0 (0) 

Privacidade 
acústica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(11,1) 0 (0) 1 

(14,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(50,0) 

1 
(16,7) 0 (0) 0 (0) 

Boa aparência 
do edifício 

2 
(100) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 
2 

(100) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 2 
(22,2) 

1 
(50,0) 

2 
(28,6) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(50,0) 0 (0) 

Boa aparência 
da área onde 
o edifício se 
insere 

2 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 2 
(22,2) 

1 
(50,0) 

4 
(57,1) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(16,7) 
1 

(25,0) 0 (0) 

Área de lazer 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

5 
(83,3) 

7 
(77,8) 

2 
(100) 

2 
(28,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Vistas amplas 0 (0) 2 
(100) 

1 
(100) 0 (0) 1 

(50,0) 
1 

(100) 
1 

(100) 
2 

(33,3) 
5 

(55,5) 
2 

(100) 
5 

(71,4) 
1 

(100) 
1 

(100) 
2 

(100) 0 (0) 0 (0) 2 
(33,3) 0 (0) 1 

(25,0) 

Vistas para 
áreas verdes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 
2 

(100) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 
(100) 

4 
(57,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(16,6) 0 (0) 0 (0) 

Possibilidade 
de viver em 
andar alto 

0 (0) 1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(16,7) 
4 

(44,4) 0 (0) 1 
(14,3) 0 (0) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 3 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 

Dimensões do 
apartamento / 
cômodos 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(14,3) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(25,0) 0 (0) 

Preço do 
apartamento 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(50,0) 

1 
(16,6) 0 (0) 0 (0) 

Total  2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

6 
(100) 

9 
(100) 

2 
(100) 

7 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

6 
(100) 

4 
(100) 

4 
(100) 

Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos 
(a partir do 10° pavimento); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos 
respondentes de cada grupo; tabelas completas, incluindo os grupos de moradores estão no Apêndice K – tablea 
K.1. 
 

Na indicação das motivações para morar nos Edifícios 3 (Figuras 4.47 e 4.48), com 

26 pavimentos, a “localização” (81,3% - 13 de 16) dos edifícios que estão situados 

em bairro próximo ao centro da cidade e em uma via de fácil acessibilidade, a 

“segurança” (81,3% - 13 de 16) que pode ser percebida em razão da existência de 

acesso controlado com guarita e portaria, e a  existência da ampla “área de lazer” 

(81,3% - 13 de 16) são as principais razões apontadas por moradores de todas as 

faixas de andares e de todos os grupos de respondentes (Tabela 7.1). Ainda, as 
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“vistas amplas” (50% - 8 de 16) são indicadas como razões pelos moradores de 

andares baixo (100% - 1 de 1), médios (33,3% - 2 de 6) e altos (55,5% - 5 de 9), 

cujos apartamentos estão voltados para a frente ou para os fundos do terrenos, com 

vistas amplas e desbloqueadas. A “possibilidade de viver em andar alto” ainda é 

mencionada por parte dos moradores de andar alto (44,4% - 4 de 9; 10°, 11°, 17° e 

25° pavimentos) (Tabela 7.1). 

No Edifício 4 (Figuras 4.49 e 4.50), com 36 pavimentos, a “localização” (88,9% - 8 

de 9) do edifício, que está situado defronte ao maior e mais utilizado parque da 

cidade, a “segurança” (77,8% - 7 de 9) que pode estar sendo percebida da presença 

de equipamentos de segurança e portaria, as “vistas amplas” (77,8% - 7 de 9) e as 

“vistas para áreas verdes” (66,7% - 6 de 9) em razão das vistas para o parque, que 

são amplas, sem bloqueios e com grande presença de vegetação, são os motivos 

mais apontados pelos respondentes de todas as faixas de andares e de todos os 

grupos de respondentes (Tabela 7.1). Ainda se destacam como razões da escolha 

para morar no Edifício 4 a “boa aparência da área onde o edifício se insere” 

(andades médios - 50% - 1 de 2; andares altos 57,1% - 4 de 7), a  “privacidade 

visual” (andades médios - 50% - 1 de 2; andares altos 42,9% - 3 de 7), a “área de 

lazer” existente no edifício (andades médios - 100% - 2 de 2) (Tabela 7.1).  

No Edifício 5 (Figuras 4.51 e 4.52), com 16 pavimentos, a “localização” (100% - 4 

de 4) do edifício, situado defronte à praça central da cidade em área de intenso 

comércio e serviços, juntamente com as “vistas amplas” (100% - 4 de 4) são 

indicadas como os principais motivos para a escolha do edifício por todos os 

respondentes, independentemente do andar de moradia e do grupo de moradores 

ao qual os respondentes pertencem (Tabela 7.1). A “privacidade visual” também é 

apontada pelo único respondente morador de andar baixo (5° pavimento – frente), 

em função do apartamento estar voltado para a praça em frente ao edifício e por um 

dos moradores de andar alto  (50% - 1 de 2 - 12° pavimento – fundos) o que é 

explicado pelo fato de que em tal pavimento não existem bloqueios de outras 

edificações (Tabela 7.1). 

No Edifício 6 (Figuras 4.53 e 4.54) com 23 pavimentos, todos os respondentes, 

independente do andar de moradia e do grupo de moradores, indicaram a 

“localização” (100% - 9 de 9) do edifício como o principal motivo para a escolha da 

moradia, o que é explicado por estar situado em área com grande presença de 
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comércio e serviços e próxima à praça central da cidade (Tabela 7.1). A “segurança”  

também surge como motivação para a escolha do edifício, que pode ser percebida 

em função da existência de portaria e acesso ao edifício não ser diretamente pela 

rua, apontada por todos os moradores de andares médios (100% - 2 de 2) e parte 

dos moradores de andares altos (50% - 3 de 6), assim como a “possiblidade de viver 

em andar alto”, indicada somente por moradores de andares altos (50% - 3 de 6 - 

11°, 18° e 22° pavimentos) (Tabela 7.1).  

No Edifício 7 (Figuras 4.55 e 4.56), com 29 pavimentos, a “localização” (87,5% - 7 

de 8) foi apontada como a principal motivação para morar no edifício, por todos os 

respondentes moradores de andares baixos e parte daqueles que vivem andares 

altos, de todos os grupos de moradores tendo em vista que o edifício está situado na 

área central, em via com forte presença de estabelecimentos comerciais, bancos, 

farmácias. A “segurança” (75% - 6 de 8), que pode estar relacionada à presença de 

portaria e do edifício estar voltado diretamente para a rua, que é bastante 

movimentada, também é outra razão indicada por moradores de andares baixos e 

altos (Tabela 7.1). 

Portanto, os principais motivos considerados para a escolha de morar no edifício, 

segundo os moradores dos sete edifícios altos selecionados para a pesquisa, são a 

localização do edifício (87,3% - 48 de 55) independentemente do contexto urbano, 

do andar de moradia ou do grupo de moradores; a segurança (63,6% - 35 de 55), 

especialmente para as famílias com crianças, moradoras de andares médios e altos 

em edifícios localizados em entornos com edificações mais baixas. Ainda, as vistas 

amplas (49,1% - 27 de 55), principalmente para a famílias com idosos, moradoras de 

andares médios e altos de edifícios situados em entornos com edificações mais 

baixas e, com menos intensidade, a presença de área de lazer (36,4% - 20 de 55) 

para as famílias com crianças, moradoras dos edifícios situados em entornos com 

edificações mais baixas (Apêndice K - Tabela K.1 e Quadro 7.1). 
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Quadro 7.1: Síntese das principais motivações para a escolha de morar nos Edifícios 1 a 7, 
conforme o contexto urbano, o andar de moradia e o grupo de moradores   
Principais motivações 
para a escolha de morar 
no edifício: 

Contexto urbano (1) Andar de moradia (2) Grupo de moradores (3) 

Localização (87,3%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (82,4%); 
Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(95,2%); 

Andares baixos (100%);  
Andares médios (73,3%); 
Andares altos (90%) 

Famílias com idosos 
(92,9%); 
Famílias com crianças 
(83,3%); 
Famílias sem idosos ou 
crianças (87%) 

Segurança (63,6%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (70,6%); 
Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(52,4%) 

Andares baixos (50%) 
Andares médios (73,3%) 
Andares altos (63,3%) 

Famílias com idosos 
(42,9%) 
Famílias com crianças 
(83,3%) 
Famílias sem idosos ou 
crianças (60,9%) 

Vistas amplas (49,1%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (58,8%) 
Entorno com presença de 
edificações mais altas e 
(33,3%) 

Andares baixos (20%) 
Andares médios (53,3%) 
Andares altos (56,7%) 

Famílias com idosos 
(57,1%); 
Famílias com 
crianças(44,4%); 
Famílias sem idosos ou 
crianças (47,8%) 

Área de lazer (36,4%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (58,8%) 
Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(0%) 

Andares baixos (10%) 
Andares médios (60%) 
Andares altos (33,3%) 

Famílias com idosos 
(21,4%); 
Famílias com 
crianças(55,6%); 
Famílias sem idosos ou 
crianças (30,4%) 

Notas: (1) O contexto urbano corresponde ao entorno imediato, considerando um raio de 200m desde o edifício; 
Entorno com edificações mais baixas: áreas onde prevalecem as edificações com até 2 pavimentos, com poucos 
edifícios com 10 ou mais pavimentos, em geral com recuo de jardim e afastamento lateral em relação aos outros 
edifícios; Entorno com presença de edificações mais altas: áreas onde predominam edificações com alturas até 
5 pavimentos e com presença moderada de edifícios com 10 ou mais pavimentos, em geral construídos no 
alinhamento frontal e nas divisas laterais e com afastamento de outros edifícios nos fundos; (2) Andares baixos 
(até o 5°pavimento); Andares médios (do 6° ao 9° pavimento); Andares altos (a partir do 10° pavimento); (3) 
Famílias com idosos (com 60 anos ou mais); Famílias com crianças (até 12 anos); Famílias sem idosos ou 
crianças;  
 
 

7.3 SATISFAÇÃO COM ANDAR DE MORADIA  

No Edifício 1 (Figuras 4.43 e 4.44), com 10 pavimentos, independentemente do 

andar onde moram e do grupo de moradores ao qual pertencem, todos 

respondentes (100% - 5 de 5) avaliaram o andar de moradia como satisfatório ou 

muito satisfatório (Tabela 7.2). 

As principais razões apontadas para justificar a avaliação positiva são a “privacidade 

visual em relação ao exterior do edifício” e a “privacidade acústica no apartamento 

em relação ao exterior do edifício” (Tabela 7.3). No entanto, mesmo o andar de 

moradia sendo considerado satisfatório, a “dificuldade de deslocamento pela escada 

em caso do não funcionamento do elevador”, que é um problema vinculado à altura 

do andar do apartamento, é mencionada por um moradores de andares médio e alto 

(9° e 10° pavimentos) (Tabela 7.3). 
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Tabela 7.2 - Satisfação com o andar de moradia nos Edifícios 1 a 7,  conforme o andar de moradia e 
grupo de moradores  

Edifício de 
moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de 
moradia B M A B M A B M A M A B M A B M A B A 

Muito 
satisfatório 0 (0) 2 

(100) 
1 

(100) 0 (0) 2 
(100) 

1 
(100) 0 (0) 2 

(33,3) 
6 

(66,7) 
2 

(100) 
3 

(42,8) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 0 (0) 2 

(33,3) 
1 

(25,0) 0 (0) 

Satisfatório 2 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 
4 

(66,7) 
1 

(11,1) 0 (0) 2 
(28,6) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(50,0) 

2 
(100) 

4 
(66,7) 

3 
(75,0) 

3 
(75,0) 

Nem 
satisfatório, 
nem 
insatisfatório 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 
(22,2) 0 (0) 2 

(28,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(25,0) 

Insatisfatório 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Muito 
insatisfatório 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total da 
amostra 

2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

6  
(100) 

9 
(100) 

2 
(100) 

7  
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 1 (100) 2 

(100) 
6 

(100) 
4 

(100) 
4 

(100) 
Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos 
(a partir do 10° pavimento); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo; tabelas completas, incluindo os grupos de moradores estão no Apêndice K – tablea 
K.2. 
 
Tabela 7.3 - Principais justificativas relativas à satisfação com o andar de moradia nos Edifícios 1 a 
7, conforme o andar de moradia  

Edifício de 
moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de 
moradia B  M  A  B  M  A  B  M  A  M A B  M  A  B  M  A  B A 

Avaliação positiva (muito satisfatório ou satisfatório) 

Distância do solo 0 (0) 1 
(50,0) 0 (0) NA 1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 2 
(33,3) 

5 
(71,4) 0 (0) 1 

(20,0) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(16,7) 

1 
(25,0) 

2 
(66,7) 

Distância da 
área de lazer do 
edifício 

0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 1 

(16,7) 
3 

(42,9) 0 (0) 1 
(20,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Privacidade 
visual em 
relação ao 
exterior do 
edifício 

1 
(50,0) 0 (0) 1 

(100) NA 2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(33,3) 

3 
(42,9) 

1 
(50,0) 

5 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 4 

(66,7) 
1 

(25,0) 
2 

(66,7) 

Privacidade 
acústica no 
apartamento em 
relação ao 
exterior do 
edifício 

0 (0) 1 
(50,0) 

1 
(100) NA 1 

(50,0) 0 (0) 1 
(100) 

2 
(33,3) 

4 
(57,1) 0 (0) 1 

(20,0) 
1 

(100) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 1 
(50,0) 

2 
(33,3) 0 (0) 2 

(66,7) 

Segurança em 
relação à crimes 
no interior do 
edifício 

0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 2 

(28,6) 
1 

(50,0) 
1 

(20,0) 
1 

(100) 0 (0) 1 
(50,0) 0 (0) 1 

(50,0) 
2 

(33,3) 
1 

(25,0) 
1 

(33,3) 

Pouco tempo de 
deslocamento 
pelo elevador 

1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) NA 1 

(50,0) 0 (0) 1 
(100) 

4 
(66,7) 

1 
(14,3) 0 (0) 1 

(20,0) 
1 

(100) 0 (0) 1 
(50,0) 

1 
(100) 

1 
(50,0) 

1 
(16,7) 

2 
(50,0) 

1 
(33,3) 

Facilidade de 
deslocamento pela 
escada em caso 
do não 
funcionamento do 
elevador 

1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) NA 1 

(50,0) 0 (0) 1 
(100) 

2 
(33,3) 

2 
(28,6) 

1 
(50,0) 

1 
(20,0) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 3 
(75,0) 0 (0) 

Possibilidade de 
vistas amplas 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 
(28,6) 0 (0) 2 

(40,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(16,7) 0 (0) 0 (0) 

Total da amostra 2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) NA 2 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
6 

(100) 
7 

(100) 
2 

(100) 
5 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
2 

(100) 
1 

(100) 
2 

(100) 
6 

(100) 
4 

(100) 
3 

(100) 
Avaliação negativa (insatisfatório ou muito insatisfatório) 

Pouca incidência 
de sol NA NA NA 1 

(100) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Total da amostra NA NA NA 1 
(100) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos 
(a partir do 10° pavimento); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos 
respondentes de cada grupo; tabelas completas, incluindo os grupos de moradores estão no Apêndice K – tablea 
K.3. 
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Na análise da percepção de algum medo ou desconforto com o andar de moradia, 

os respondentes moradores do Edifício 1, com 10 pavimentos, não apresentam 

qualquer receio em relação ao andar de moradia (Tabela 7.4).  

Tabela 7.4 - Percepção de medo ou desconforto com o andar de moradia nos Edifícios 1 a 7, 
conforme o andar de moradia e o grupo de moradores 

Edifício de 
moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de 
moradia B  M  A  B  M  A  B  M  A  M A B  M  A  B  M  A  B A 

Medo de altura 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(11,1) 

1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(25,0) 
Medo de cair de 
uma janela 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(11,1) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Vertigem ao 
olhar para baixo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(11,1) 
1 

(50,0) 
1 

(14,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Medo de ficar 
preso em caso 
de incêndio 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(11,1) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(16,7) 0 (0) 0 (0) 

Medo de ficar 
preso no 
elevador 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Medo de crimes 
no interior do 
edifício 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Perigo para 
crianças 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(16,7) 0 (0) 0 (0) 

Não se aplica 2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 0 (0) 2 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
6 

(100) 
6 

(66,7) 
1 

(50,0) 
6 

(85,7) 0 (0) 0 (0) 2 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

5 
(83,3) 

4 
(100) 

3 
(75,0) 

Total da amostra 2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

6 
(100) 

9 
(100) 

2 
(100) 

7 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

6 
(100) 

4 
(100) 

4 
(100) 

Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos 
(a partir do 10° pavimento); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos 
respondentes de cada grupo; tabelas completas, incluindo os grupos de moradores estão no Apêndice K – tablea 
K.4. 
 

Nos Edifícios 2 (Figuras 4.45 e 4.46), com 12 pavimentos, o andar de moradia é 

avaliado como muito satisfatório por 75% (3 de 4) dos respondentes, todos 

moradores de andares médios e altos, e como insatisfatório pelo morador de andar 

baixo (25% - 1 de 4 - Tabela 7.2). 

A principal razão apontada por todos aqueles que avaliam positivamente o andar de 

moradia é “privacidade visual em relação ao exterior do edifício” (Tabela 7.3). Ainda 

são justificativas da avaliação positiva, para um moradores de andares médios  a 

“distância do solo”, a “possibilidade de vistas amplas”; a “privacidade acústica em 

relação ao exterior do edifício” e o “pouco tempo e a facilidade de deslocamento pela 

escada em caso do não funcionamento do elevador”, sugerindo que a altura de 7 

pavimentos é aceitável para a utilização eventual da escada (Tabela 7.3). Em andar 

alto ainda é citada a “distância da área de lazer do condomínio” (Tabela 7.2). 

Já a avaliação negativa é justificada pelo morador de andar baixo (2° pavimento) 

devido à “falta privacidade acústica no apartamento em relação ao exterior do 

edifício”, que pode estar relacionada à maior proximidade com a área de lazer no 
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condomínio e com a rua; e à “pouca incidência de sol”, provavelmente, devido à 

presença de outras edificações com alturas entre 2 e 7 pavimentos distantes 40 

metros no entorno (Tabela 7.3). 

Na análise da percepção de algum medo ou desconforto com o andar de moradia, 

somente um (25% - 1 de 4) dos moradores (2° pavimento ) indicou possuir “medo de 

crimes no interior do edifício” (Tabela 7.4). Tal receio pode estar relacionado ao fato 

do respondente morar em andar baixo, cujas janelas são próximas ao solo.  

Nos Edifícios 3 (Figuras 4.47 e 4.48), composto por quatro torres com 26 

pavimentos, o andar de moradia é avaliado como satisfatório ou muito satisfatório 

por 85% (14 de 16) e como nem satisfatório, nem insatisfatório por 12,5% (2 de 16) 

dos respondentes. Todos moradores de andares baixos (100% - 1 de 1) e médios 

(100% - 6 de 6) avaliaram o andar de moradia como satisfatório ou muito 

satisfatório. Já os moradores de andares altos, se dividem entre aqueles que 

avaliaram como muito satisfatório ou satisfatório (77,8% - 7 de 9) ou ainda nem 

satisfatório, nem insatisfatório (22,2% - 2 de 9) (Tabela 7.2). 

As principais razões apontadas para justificar a avaliação positiva do andar de 

moradia são: a “distância do solo”, indicada por moradores de andares médios e 

altos; a “privacidade visual e  acústica no apartamento em relação ao exterior do 

edifício”, o “pouco tempo de deslocamento pelo elevador”, e, ainda, a “facilidade de 

deslocamento pela escada em caso do não funcionamento do elevador” indicadas 

tanto por moradores de andares baixo, médios ou altos  (Tabela 7.3). 

As razões apontadas pelos dois moradores que estão nem satisfeitos, nem 

insatisfeitos com o andar de moradia, todos moradores de andares altos são 

indicadas diferentemente. Para o respondente cujo apartamento é voltado para a rua 

(no 23° pavimento) as razões para a avaliação neutra são a “distância do solo”, a 

“distância da área de lazer do edifício”, a “falta de segurança em relação à 

incêndios” e o “tempo elevado de deslocamento de elevador”. O respondente que 

mora em apartamento voltado para outras torres (no 11° pavimento) cita a “falta de 

privacidade visual em relação ao exterior do edifício”, embora as janelas do seu 

apartamento estejam voltadas para janelas de outros apartamentos distantes 38 

metros, que pode ser considerada uma distância inadequada (Tabela 7.3). 
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Os respondentes que apontaram de algum medo ou desconforto em relação ao 

andar de moradia (18,7% - 3 de 16) residem em andares altos. Um dos 

respondentes (11° pavimento) indica possuir “medo de cair de uma janela” e “medo 

de ficar preso no elevador” enquanto outro (23°) cita o “medo de ficar preso em caso 

de incêndio”). Já o morador (25° pavimento – fundos) revela sentir “medo de altura” 

e “vertigem ao olhar para baixo” (Tabela 7.4). 

No Edifício 4 (Figuras 4.49 e 4.50), com 36 pavimentos, o andar de moradia é 

avaliado como satisfatório ou muito satisfatório por 77,8% (7 de 9) dos 

respondentes, que são moradores de andares médios e altos, e como nem 

satisfatório e nem insatisfatório por 22,2% (2 de 9) dos respondentes, todos 

moradores de andares altos (Tabela 7.2). 

A avaliação positiva é justificada, principalmente, pela “privacidade visual em relação 

ao exterior do edifício”, motivo apontado por respondentes de todas as faixas de 

andares, que é explicado pelo fato de os apartamentos estarem voltados para um 

parque e sem interferência de edificações na privacidade visual.  

Nos andares médios a avaliação positiva é ainda explicada, por ambos os 

respondentes, pela “facilidade de deslocamento pela escada em caso do não 

funcionamento do elevador”. Também são indicadas a “proximidade com o solo e 

com a área de lazer do edifício”, a “segurança em relação à incêndios” e o pouco 

tempo de deslocamento pelo elevador” e a “segurança em relação à crimes no 

interior do edifício”, como motivos da satisfação com o andar de moradia (Tabela 

7.3). 

Nos andares altos, a avaliação positiva também é justificada, pelos moradores 

idosos, pela “distância do solo e da área de lazer”, pela “privacidade  acústica em 

relação ao exterior do edifício” e “pouco tempo de deslocamento pelo elevador” e, 

ainda pela “segurança em relação à crimes no interior do edifício”, contudo, é 

indicada “falta de segurança em relação à incêndios”, que pode ser explicada em 

função da grande distância a ser percorrida entre o apartamento e o solo em caso 

de sinistro (Tabela 7.3). Os respondentes de andares altos, mesmo com a avaliação 

positiva do andar de moradia, apontam “dificuldade de deslocamento pela escada 

em caso do não funcionamento do elevador”, que pode ser explicada em função da 

grande distância a ser percorrida entre o apartamento e o solo. Ainda, é citada a 
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“falta de segurança em relação à incêndios”, “tempo elevado de deslocamento de 

elevador” e “dificuldade de deslocamento pela escada em caso do não 

funcionamento do elevador”, motivos que podem estar relacionados à grande 

distância do solo  (Tabela 7.3). 

Para aqueles moradores de andar alto que avaliaram o andar de residência como 

nem satisfatório, nem insatisfatório, é apontada a dificuldade de deslocamento pela 

escada em caso do não funcionamento do elevador”, como motivo negativo 

relacionados à distância do solo (Tabela 7.3). 

Os respondentes que indicaram algum medo ou desconforto em relação ao andar de 

moradia (33,3% - 3 de 9) apontam como razões do desconforto com o andar em que 

moram o “medo de altura” (6° pavimento) e a “vertigem ao olhar para baixo” (6° e 

20° pavimentos) (Tabela 7.4). 

No Edifício 5 (Figuras 4.51 e 4.52), com 16 pavimentos, independentemente do 

andar onde moram, todos respondentes (100% - 4 de 4) avaliaram o andar de 

moradia como satisfatório ou muito satisfatório (Tabela 7.2). 

A avaliação positiva é justificada, principalmente: pela “privacidade visual em relação 

ao exterior do edifício”, indicada por moradores de andar baixo, médio e alto; pela 

“privacidade acústica em relação ao exterior do edifício, citada por moradores de 

andar baixo e médio;  “segurança em relação à crimes no interior do edifício” e 

“pouco tempo de deslocamento pelo elevador”, ambas indicadas por moradores de 

andar baixo e alto (Tabela 7.3). 

Os respondentes que apontam algum medo ou desconforto em relação ao andar de 

moradia (50% - 2 de 4) residem em andar baixo e médio. Um dos respondentes q(5° 

pavimento), apresenta “medo de cair de uma janela” e “medo de ficar preso em caso 

de incêndio”, enquanto outro (8° pavimento – fundos) indica possuir “medo de ficar 

preso em caso de incêndio” e “medo de ficar preso no elevador” (Tabela 7.4).  

Para os respondentes do Edifício 6 (Figuras 4.53 e 4.54), com 23 pavimentos, o 

andar de moradia foi avaliado como satisfatório ou muito satisfatório por todos os 

respondentes (100% - 6 de 6) independentemente do andar onde residem (Tabela 

7.2).  

A avaliação positiva é justificada, principalmente em razão da “privacidade visual em 

relação ao exterior do edifício”, indicada somente por moradores de andar alto, pela 
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“privacidade acústica em relação ao exterior do edifício”, mencionada por moradores 

de andares médio e altos, pela “segurança em relação à crimes no interior do 

edifício”, apontada por moradores de andares médio e altos e, ainda, pelo “pouco 

tempo de deslocamento pelo elevador”, indicados tanto por moradores de andar 

baixo, médio, quanto de andar alto (Tabela 7.3). 

Na análise da percepção de algum medo ou desconforto com o andar de moradia, o 

respondente que apontou algum medo em relação ao andar no qual vive (11,1% - 1 

de 9) é morador de andar alto. O respondente (22° pavimento) mencionou o “medo 

de ficar preso em caso de incêndio” e o “perigo para crianças” como justificativas de 

desconforto com o andar (Tabela 7.4). 

No Edifício 7 (Figuras 4.55 e 4.56),  com 29 pavimentos, o andar de moradia é 

avaliado como satisfatório ou muito satisfatório por 87,5% (7 de 8) dos 

respondentes, que são moradores de andares baixos e altos, e como nem 

satisfatório e nem insatisfatório por um morador de andar alto  (12,5% - 1 de 8 - 

Tabela 7.2). 

A avaliação positiva do andar de moradia é justificada, principalmente em função da 

“privacidade visual em relação ao exterior do edifício” e pela “distância do solo”, 

ambas indicadas moradores de andares baixo e altos (Tabela 7.3). Para aquele 

morador de andar alto, que avaliou o andar de residência como nem satisfatório, 

nem insatisfatório, (26° pavimento) a avaliação é justificada pela “falta de segurança 

em relação à incêndios”, pelo “tempo elevado de deslocamento de elevador” e pela 

“dificuldade de deslocamento pela escada em caso do não funcionamento do 

elevador”, motivos que podem estar relacionados à grande distância do solo. 

(Tabela 7.3). 

Na análise da percepção de algum medo ou desconforto com o andar de moradia, o 

respondente que apontou algum medo em relação ao andar no qual vive (12,5% - 1 

de 8) é morador de andar alto (19° pavimento), e indicou o “medo de altura” como 

motivo de desconforto (Tabela 7.4).  

 

Portanto, os resultados revelam que, nos sete edifícios altos estudados, predomina a 

avaliação positiva (89,1% - 49 de 55) do andar de moradia, sobre as avaliações 

neutra (9,1% - 5 de 55) ou negativa (1,8% - 1 de 55). Nos andares médios se verifica 
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um maior percentual (100% - 15 de 15) de moradores satisfeitos ou muito satisfeitos 

com o andar no qual vivem. Nos andares baixos, a satisfação é menor (90% - 9 de 

10 satisfeitos e 10% - 1 de 10 insatisfeitos), apresentando o único morador 

insatisfeito com o andar de moradia, relacionando tal avaliação à questões de 

conforto ambiental, como a falta de insolação.  O grupo de moradores que apresenta 

uma maior satisfação (92,8% - 13 de 14) com o andar de moradia é aquele cuja 

família possui pessoas idosas (com 60 anos ou mais), especialmente quando 

relacionada a questões de deslocamento vertical, enquanto que apresenta menor 

grau de satisfação (83,3% - 15 de 18) é aquele cuja família possui crianças (até 12 

anos), que tende a priorizar questões relacionadas à privacidade visual e acústica e 

à segurança em relação crimes no interior do edifício (Apêndice K - Tabelas K.2 e 

K.3 e Quadro 7.2). 

Em relação aos respondentes que indicaram possuir algum medo ou receio em 

relação ao andar de moradia, o medo de ficar preso em caso de incêndio é o motivo 

mais apontado (40% - 4 de 10) tanto por respondentes que moram em andares 

baixos, médios e altos, quanto por famílias com idosos, com crianças ou por famílias 

sem idosos ou crianças. O medo de altura ou acrofobia (30% - 3 de 10) e a vertigem 

ao olhar para baixo (30% - 3 de 10), também são motivos causam desconforto para 

respondentes com idosos e para aqueles sem crianças ou idosos na família, 

moradores de andares médios e altos  Apêndice K  - Tabela K.4  e Quadro 7.2). 

Quadro 7.2: Síntese das principais justificativas relativas à satisfação com o andar de moradia nos 
Edifícios 1 a 7, conforme o contexto urbano, o andar de moradia e o grupo de moradores  

(continua) 
Satisfação com o andar 
de moradia: Contexto urbano (1) Andar de moradia (2) Grupo de moradores (3) 

Avaliação positiva 

Privacidade visual em 
relação ao exterior do 
edifício (57,1%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (62,1%) 
Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(50%) 

Andares baixos (44,4%) 
Andares médios (46,7%) 
Andares altos (68%) 

Famílias com idosos 
(46,2%) 
Famílias com crianças 
(53,3%) 
Famílias sem idosos ou 
crianças (66,7%) 

Privacidade acústica no 
apartamento em relação 
ao exterior do edifício 
(36,7%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (37,9%) 
Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(35%) 

Andares baixos (22,2%) 
Andares médios (40%) 
Andares altos (40%) 

Famílias com crianças 
(30,8%) 
Famílias sem idosos ou 
crianças (46,7%)  
Famílias com idosos 
(33,3%) 

Pouco tempo de 
deslocamento pelo 
elevador (36,7%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (34,5%) 
Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(40%) 

Andares baixos (66,7%) 
Andares médios (46,7%) 
Andares altos (20%) 

Famílias com idosos 
(46,2%) 
Famílias com crianças 
(20%) 
Famílias sem idosos ou 
crianças (42,9%) 
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(conclusão) 

Facilidade de 
deslocamento pela 
escada em caso do não 
funcionamento do 
elevador (28,6%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (31%) 
Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(25%) 

Andares baixos (77,8%) 
Andares médios (33,3%) 
Andares altos (8%) 

Famílias com idosos 
(39,8%) 
Famílias com crianças 
(13,3%) 
Famílias sem idosos ou 
crianças (38,1%) 

Avaliação negativa 
Pouca incidência de sol 
(100%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (100%) Andares baixos (100%) Família sem idosos ou 

crianças (100%) 
Medos e receios 

Medo de ficar preso em 
caso de incêndio (40%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (16,7%) 
Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(75%) 

Andares baixos (50%) 
Andares médios (50%) 
Andares altos (33,3%) 

Famílias com idosos 
(50%) 
Famílias com crianças 
(50%) 
Famílias sem idosos ou 
crianças (25%) 

Medo de altura (30%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (33,3%) 
Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(25%) 

Andares médios (50%) 
Andares altos (33,3%) 

Famílias com idosos 
(25%) 
Famílias sem idosos ou 
crianças (50%) 

Vertigem ao olhar para 
baixo (30%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (50%) 

Andares médios (50%) 
Andares altos (33,3%) 

Famílias com idosos 
(50%) 
Famílias sem idosos ou 
crianças (25%) 

Notas: (1) O contexto urbano corresponde ao entorno imediato, considerando um raio de 200m desde o edifício; 
Entorno com edificações mais baixas: áreas onde prevalecem as edificações com até 2 pavimentos, com poucos 
edifícios com 10 ou mais pavimentos, em geral com recuo de jardim e afastamento lateral em relação aos outros 
edifícios; Entorno com presença de edificações mais altas: áreas onde predominam edificações com alturas até 
5 pavimentos e com presença moderada de edifícios com 10 ou mais pavimentos, em geral construídos no 
alinhamento frontal e nas divisas laterais e com afastamento de outros edifícios nos fundos; (2) Andares baixos 
(até o 5°pavimento); Andares médios (do 6° ao 9° pavimento); Andares altos (a partir do 10° pavimento); (3) 
Famílias com idosos (com 60 anos ou mais); Famílias com crianças (até 12 anos); Famílias sem idosos ou 
crianças;  
 
 
 

7.4 PERCEPÇÃO DE SEGURANÇA EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE 

INCÊNDIOS  

Em relação à possibilidade de incêndios no edifício no Edifício 1 (Figura 4.43 e 

4.44), com 10 pavimentos, 60% (3 de 5) dos respondentes (moradores de andares 

baixos e médio) sentem-se seguros ou muito seguros; 20% (1 de 5) considera nem 

seguro, nem inseguro (morador de andar alto) e  20% (1 de 5) considera inseguro 

(morador de andar médio - Tabela 7.5). 
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Tabela 7.5 - Percepção de segurança em relação à possibilidade de incêndios nos Edifícios 1 a 7, 
conforme o andar de moradia  

Edifício de 
moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de 
moradia B  M  A  B  M  A  B  M  A  M A B  M  A  B  M  A  B A 

Muito seguro 1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(25,0) 0 (0) 

Seguro 1 
(50,0) 

1 
(50,0) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(50,0) 
1 

(100) 0 (0) 4 
(66,7) 

5 
(55,5) 

1 
(50,0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 2 
(100) 

1 
(50,0) 

2 
(100) 

2 
(33,3) 

2 
(50,0) 

3 
(75,0) 

Nem seguro, 
nem inseguro 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 4 

(44,4) 0 (0) 1 
(14,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(16,7) 
1 

(25,0) 0 (0) 

Inseguro 0 (0) 1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(33,3) 0 (0) 1 
(50,0) 

5 
(71,4) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 
(33,3) 0 (0) 1 

(25,0) 

Muito inseguro 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(14,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(16,7) 0 (0) 0 (0) 

Total da amostra 2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

6 
(100) 

9 
(100) 

2 
(100) 

7 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

6 
(100) 

4 
(100) 

4 
(100) 

Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos 
(a partir do 10° pavimento); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos 
respondentes de cada grupo. 
 

Tabela 7.6 - Principais justificativas para a percepção de segurança em relação à possibilidade de 
incêndios nos Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia  

Edifício de 
moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de 
moradia B  M  A  B  M  A  B  M  A  M A B  M  A  B  M  A  B A 

Avaliação positiva (muito seguro ou seguro) 
O edifício possui 
sistema de 
combate a 
incêndios 
adequado 

1 
(50,0) 0 (0) NA 0 (0) 2 

(100) 
1 

(100) NA 3 
(75,0) 

5 
(100) 

1 
(100) NA 1 

(100) NA 1 
(50,0) 0 (0) 1 

(50,0) 
3 

(66,7) 
3 

(100) 
2 

(66,7) 

Apartamento 
próximo à escada 

2 
(100) 

1 
(100) NA 1 

(100) 
1 

(50,0) 0 (0) NA 2 
(50,0) 

2 
(40,0) 0 (0) NA 1 

(100) NA 0 (0) 1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(33,3) 

2 
(66,7) 

1 
(33,3) 

Facilidade de 
deslocamento 
pela escada 

2 
(100) 

1 
(100) NA 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) NA 3 
(75,0) 

2 
(40,0) 

1 
(100) NA 1 

(100) NA 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 3 

(100) 
2 

(66,7) 0 (0) 

Facilidade de 
acesso do 
Corpo de 
Bombeiros ao 
edifício 

1 
(50,0) 0 (0) NA 1 

(100) 0 (0) 0 (0) NA 1 
(25,0) 

1 
(20,0) 0 (0) NA 1 

(100) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 
(66,7) 

2 
(66,7) 

1 
(33,3) 

Total 2 
(100) 

1 
(100) NA 1 

(100) 
2 

(100) 
1 

(100) NA 4 
(100) 

5 
(100) 

1 
(100) NA 1 

(100) NA 2 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

3 
(100) 

3 
(100) 

3 
(100) 

Avaliação negativa (inseguro ou muito inseguro) 
O edifício não 
possui sistema 
de combate a 
incêndios 
adequado 

NA 1 
(100) NA NA NA NA NA 1 

(50,0) NA 1 
(100) 

2 
(33,3) NA 1 

(100) NA NA NA 3 
(66,7) NA 0 (0) 

Apartamento 
próximo à 
escada 

NA 1 
(100) NA NA NA NA NA 0 (0) NA 0 (0) 1 

(16,7) NA 0 (0) NA NA NA 1 
(33,3) NA 0 (0) 

Dificuldade de 
deslocamento 
pela escada 

NA 0 (0) NA NA NA NA NA 0 (0) NA 0 (0) 5 
(83,3) NA 1 

(100) NA NA NA 3 
(100) NA 1 

(100) 

Dificuldade de 
acesso do 
Corpo de 
Bombeiros ao 
edifício 

NA 0 (0) NA NA NA NA NA 1 
(50,0) NA 0 (0) 5 

(83,3) NA 1 
(100) NA NA NA 2 

(66,7) NA 0 (0) 

Total NA 1 
(100) NA NA NA NA NA 2 

(100) NA 1 
(100) 

6 
(100) NA 1 

(100) NA NA NA 3 
(100) NA 1 

(100) 
Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos 
(a partir do 10° pavimento); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos 
respondentes de cada grupo. 
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Todos os respondentes que avaliam a segurança em relação à incêndios como 

positiva justificam em razão da localização do “apartamento próximo à escada” e da 

“facilidade de deslocamento pela escada”. Ainda são mencionadas, que “o edifício 

possui sistema de combate à incêndios adequado” e a “facilidade de acesso do 

Corpo de Bombeiros ao edifício” (Tabela 7.6). Já a avaliação negativa é justificada 

pelo fato de que “o edifício não possui sistema de combate à incêndios adequado” 

(Tabela 7.6). 

Nos Edifícios 2 (Figuras 4.45 e 4.46), com 12 pavimentos, todos os respondentes 

(100% - 4 de 4) sentem-se seguros ou muito seguros quanto à possibilidade de 

incêndios no edifício, independentemente do andar de moradia e do grupo familiar 

ao qual pertencem (Tabela 7.5). 

As principais razões para a avaliação positiva de segurança em relação à incêndios 

são a percepção de que “o edifício possui sistema de combate à incêndios 

adequado”, mencionada por todos os moradores de andares médios e alto (Tabela 

7.6). Nos andares baixos, a avaliação positiva é justificada devido ao “apartamento 

estar localizado próximo à escada”, à “facilidade de acesso do Corpo de Bombeiros 

ao edifício” e ao fato do apartamento estar situado em “andar baixo” (Tabela 7.6). 

Nos andares médios, ainda são apontadas a “facilidade de deslocamento pela 

escada”, e o fato do “apartamento estar localizado próximo à escada” para explicar a 

avaliação positiva (Tabela 7.6). 

Nos Edifícios 3 (Figuras 4.47 e 4.48), com 26 pavimentos, 56,3% (9 de 16) dos 

respondentes (moradores de andares médios e altos) sentem-se seguros quanto à 

possibilidade de incêndios no edifício, 31,3% (5 de 16) sentem-se nem seguros ou 

nem inseguros (moradores de andares altos) e 12,5% (2 de 16) sentem-se inseguros 

(moradores de andares médios - Tabela 7.5). 

O respondente morador de andar baixo (4° pavimento), sente-se nem seguro, nem 

inseguro, e cita que o “apartamento fica próximo à escada” e que há “facilidade de 

deslocamento pela escada”; no entanto, aponta “dificuldade de acesso do Corpo de 

Bombeiros ao edifício” (Tabela 7.6). 

Nos andares médios e altos, os respondentes que se sentem seguros quanto à 

possibilidade de incêndios, justificam a avaliação positiva em função do 

“apartamento estar localizado próximo à escada”, da “facilidade de deslocamento 
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pela escada”, pelo fato de que “o edifício possui sistema de combate à incêndios 

adequado” e que existe “facilidade de acesso do Corpo de Bombeiros ao edifício”.  

Já aqueles moradores de andares médios (do 7° e 9° pavimentos), que se sentem 

inseguros, explicam a avaliação negativa em razão de que “o edifício não possui 

sistema de combate à incêndios adequado” e que há “dificuldade de acesso do 

Corpo de Bombeiros ao edifício” (Tabela 7.6). Ainda é citado que “faltam escadas 

longas ao Corpo de Bombeiros”, que “as portas corta-fogo não são mantidas 

fechadas” e ainda, que “o acesso às escadas é realizado somente pela saída de 

serviço” (Apêndice K - Tabela K.6). 

No Edifício 4 (Figuras 4.49 e 4.50), com 36 pavimentos, somente um dos 

respondentes (11,1% - 1 de 9), morador de andar médio sente-se seguro quanto à 

possiblidade de incêndios no edifício, enquanto que os demais respondentes, 

moradores de andares médios e altos, sentem-se nem seguros, nem inseguros 

(11,1% - 1 de 9), inseguros ou mesmo muito inseguros (77,8% - 7 de 8) (Tabela 7.5). 

Para o respondente de andar médio (no 6° pavimento) que tem uma percepção de 

segurança positiva, “o edifício possui sistema de combate à incêndios adequado” e 

existe a “facilidade de deslocamento pela escada” (Tabela 7.6).Nos andares altos, 

os respondentes, sentem-se inseguros no tocante à possiblidade de incêndio no 

edifício, especialmente em função da “dificuldade de deslocamento pela escada”, 

que pode ser agravada devido à grande distância do solo. A “dificuldade de acesso 

do Corpo de Bombeiros ao edifício”, que pode ser complicada nos andares mais 

altos, e, ainda, por considerar que “o edifício não possui sistema de combate à 

incêndios adequado” (Tabela 7.6). Também são citadas “a altura do edifício” e falta 

de escadas externas” são citadas como justificativa para a avaliação negativa 

(Apêndice K - Tabela K.6).  

No Edifício 5 (Figuras 4.51 e 4.52), com 16 pavimentos, 75% (3 de 4) dos 

respondentes (moradores de andares baixos e altos) sentem-se seguros quanto à 

possibilidade de incêndios no edifício, enquanto que 12,5% (1 de 4) sente-se 

inseguro (morador de andar médio - Tabela 7.5). 

Nos andares baixos e altos os respondentes indicam que se sentem seguros pelo 

“apartamento estar localizado próximo à escada”, pela “facilidade de deslocamento 

pela escada”, pela “facilidade de acesso do Corpo de Bombeiros ao edifício”. 
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Também consideram que “o edifício possui sistema de combate à incêndios 

adequado” (Tabela 7.6). 

O morador de andar médio (8° pavimento - fundos), que se sente inseguro quanto à 

eventualidade de incêndio no edifício, aponta como justificativas que “o edifício não 

possui sistema de combate à incêndios adequado”, a “dificuldade de deslocamento 

pela escada” e a “dificuldade de acesso do Corpo de Bombeiros ao edifício”, que 

pode estar associada ao fato que o apartamento está voltado para os fundos do 

terreno e o acesso pelas janelas seria complicado  (Tabela 7.6). 

Os moradores do Edifício 6 (Figuras 4.53 e 4.54), com 23 pavimentos, percebem 

diferentemente a segurança em relação à possibilidade de incêndios no edifício, 

onde 55,6% (5 de 9) dos respondentes (moradores de andares baixos, médios e 

altos) sentem-se seguros, 11,1 % (1 de 9) sente-se nem seguro ou nem inseguro 

(morador de andar alto) e 33,3% (3 de 9) sentem-se inseguros ou muito inseguros 

(moradores de andares altos - Tabela 7.5). 

Em andar baixo (5° pavimento – frente), o respondente sente-se seguro e justificou a 

avaliação positiva em função do “apartamento estar localizado próximo à escada” e 

da “facilidade de deslocamento pela escada”, que pode estar relacionado à 

proximidade do apartamento com o solo. (Tabela 7.6). Nos andares médios, todos 

os respondentes sentem-se seguros quanto à possiblidade de incêndios e apontam 

o fato de o “apartamento se localizar próximo à escada” e que “o edifício possui 

sistema de combate à incêndios adequado”como principais justificativas da 

avaliação positiva (Tabela 7.6). 

Nos andares altos, os respondentes que se sentem seguros, indicam que “o edifício 

possui sistema de combate à incêndios adequado”, existe a “facilidade de 

deslocamento pela escada” e a “facilidade de acesso do Corpo de Bombeiros ao 

edifício” e, ainda, apontam que o “apartamento fica próximo à escada”. Aqueles que 

sentem-se inseguros (18° e 19° pavimentos) ou muito inseguros (15° pavimento), 

justificam, devido, principalmente, à “dificuldade de deslocamento pela escada”. 

Ainda, consideram que “o edifício não possui sistema de combate à incêndios 

adequado” e que existe “dificuldade de acesso do Corpo de Bombeiros ao edifício”, 

(Tabela 7.6). 
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No Edifício 7 (Figuras 4.53 e 4.54), com 29 pavimentos, os respondentes percebem 

diferentemente a segurança em relação à possibilidade de incêndios no edifício, 

onde 75% (6 de 8) dos respondentes (moradores de andares baixos, médios e altos) 

sentem-se seguros, 12,5% (1 de 6) sente-se nem seguro ou nem inseguro (morador 

de andar baixo) e 12,5% (1 de 6) sente-se inseguro (morador de andar alto - Tabela 

7.5). 

Para os moradores de andares baixos, os respondentes que percebem como seguro 

ou muito seguro (no 2°, 4° e 5° pavimentos), justificam a avaliação positiva em 

função de “o apartamento estar localizado próximo à escada”, da “facilidade de 

deslocamento pela escada”, visto que os apartamentos estão próximos os solo, e 

por considerar que “o edifício possui sistema de combate à incêndios adequado”, 

motivo também apontado pelo respondente que percebe como nem seguro, nem 

inseguro (no 4° pavimento) (Tabela 7.6). 

Nos andares altos, os respondentes, que sentem-se seguro em relação à 

possibilidade de incêndios no edifício, apontam que “o edifício possui sistema de 

combate à incêndios adequado”, a  “facilidade de acesso do Corpo de Bombeiros ao 

edifício” e ao fato do “apartamento se localizar próximo à escada” (Tabela 7.6).Já 

respondente que sente-se inseguro (no 16° pavimento) atribui ao fato de “morar em 

andar alto” e de relatar “dificuldade de deslocamento pela escada” (Tabela 7.6). 

 

Portanto, os resultados revelam que, nos sete edifícios altos estudados, somente 

cerca da metade (56,4% - 31 de 55) dos respondentes dos sete edifícios 

selecionados se sentem seguros em relação à eventualidade de incêndios no 

edifício. Uma parcela expressiva destes respondentes (27,2% - 15 de 55) se sente 

insegura ou muito insegura ou, ainda, nem segura nem insegura (16,4% - 9 de 55). 

O Edifício 2 (12 pavimentos) é o único cujos respondentes (100% - 4 de 4) se 

sentem seguros ou muito seguros, enquanto que o Edifício 4 (36 pavimentos) é 

aquele com o maior percentual de respondentes que se sentem inseguros ou muito 

inseguros (77,8% - 7 de 9). Os moradores de andares baixos são aqueles que se 

sentem mais seguros (80% seguros - 8 de 10) em relação à possibilidade de 

incêndios enquanto que os mais inseguros são aqueles que vivem em andares altos 

(43,3% seguros – 13 de 30; 33,4% inseguros – 10 de 30). Quanto ao grupo de 
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moradores, as famílias sem idosos ou crianças são aquelas que se sentem mais 

seguras (65,2% seguros – 15 de 23; 21,7% inseguros – 5 de 23) e aquelas com 

pessoas idosas as mais inseguras (42,8% seguros – 6 de 14; 35,7% inseguros – 5 

de 14). A percepção positiva da segurança em relação à possibilidade de incêndios 

ocorre quando os respondentes consideram que o edifício possui sistema de 

combate a incêndio adequado (71,0% - 22 de 31), quando o apartamento está 

localizado próximo à escada (54,8% - 17 de 31) e existe a facilidade de 

deslocamento no caso de algum eventual incêndio (51,6% - 16 de 31). Já a 

percepção negativa está vinculada à dificuldade de deslocamento pela escada 

(66,7% - 10 de 15), à dificuldade de acesso do corpo de bombeiros (60% - 9 de 15) 

juntamente com a percepção de que o edifício não possui sistema de combate à 

incêndios adequado (53,3% - 8 de 15) (Apêndice K – Tabelas k.5 e K.6 e Quadro 

7.3). 

Quadro 7.3: Síntese das principais justificativas relativas à percepção de segurança em relação à 
possibilidade de incêndios nos Edifícios 1 a 7, conforme o contexto urbano, o andar de moradia e o 
grupo de moradores   

(continua) 
Percepção de 
segurança em relação à 
possibilidade de 
incêndios: 

Contexto urbano (1) Andar de moradia (2) Grupo de moradores (3) 

Avaliação positiva 

O edifício possui sistema 
de combate à incêndios 
adequado (71,0%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (76,5%) 
Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(64,3%) 

Andares baixos (62,5%) 
Andares médios (70%) 
Andares altos (76,9%) 

Famílias com idosos 
(33,3%) 
Famílias com crianças 
(90%) 
Famílias sem idosos ou 
crianças (73,3%) 

O apartamento está 
localizado próximo à 
escada (54,8%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (52,9%) 
Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(57,1%) 

Andares baixos (87,5%) 
Andares médios (60%) 
Andares altos (30,8%) 

Famílias com idosos 
(33,3%) 
Famílias com crianças 
(60%) 
Famílias sem idosos ou 
crianças (60%) 

Facilidade de 
deslocamento pela 
escada (51,6%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (58,8%) 
Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(42,9%) 

Andares baixos (75%) 
Andares médios (60%) 
Andares altos (30,8%) 

Famílias com idosos 
(33,3%) 
Famílias com crianças 
(60%) 
Famílias sem idosos ou 
crianças (53,3%) 

Avaliação negativa 

Dificuldade de 
deslocamento pela 
escada (66,7%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (50%) 
Entorno com presença de 
edificações mais 
altas(100%) 

Andares médios (20%) 
Andares altos (90%) 

Famílias com idosos 
(80%) 
Famílias com crianças; 
(60%) 
Famílias sem idosos ou 
crianças (60%) 
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(conclusão) 

Dificuldade de acesso do 
Corpo de Bombeiros ao 
edifício (60%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (60%) 
Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(60%) 

Andares médios (40%) 
Andares altos (70%) 

Famílias com idosos 
(80%) 
Famílias com crianças; 
(20%) 
Famílias sem idosos ou 
crianças (80%) 

O edifício possui não 
sistema de combate à 
incêndios adequado 
(53,3%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (50%) 
Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(60%) 

Andares médios (80%) 
Andares altos (40%) 

Famílias com idosos 
(40%) 
Famílias com crianças; 
(40%) 
Famílias sem idosos ou 
crianças (80%) 

Notas: (1) O contexto urbano corresponde ao entorno imediato, considerando um raio de 200m desde o edifício; 
Entorno com edificações mais baixas: áreas onde prevalecem as edificações com até 2 pavimentos, com poucos 
edifícios com 10 ou mais pavimentos, em geral com recuo de jardim e afastamento lateral em relação aos outros 
edifícios; Entorno com presença de edificações mais altas: áreas onde predominam edificações com alturas até 
5 pavimentos e com presença moderada de edifícios com 10 ou mais pavimentos, em geral construídos no 
alinhamento frontal e nas divisas laterais e com afastamento de outros edifícios nos fundos; (2) Andares baixos 
(até o 5°pavimento); Andares médios (do 6° ao 9° pavimento); Andares altos (a partir do 10° pavimento); (3) 
Famílias com idosos (com 60 anos ou mais); Famílias com crianças (até 12 anos); Famílias sem idosos ou 
crianças;  
 

7.5 SATISFAÇÃO COM A PRIVACIDADE VISUAL EM RELAÇÃO AO EXTERIOR 

DO EDIFÍCIO 

O Edifício 1 (Figuras 4.43 e 4.44), com 10 pavimentos, possui as salas dos 

apartamentos voltadas para área com edificações mais baixas, com alturas entre 2 e 

5 pavimentos e distantes 27 metros no outro lado da rua. No edifício, 80% (4 de 5) 

dos respondentes (moradores de andares baixo, médio e altos) estão satisfeitos ou 

muito satisfeitos com a privacidade visual na sala do apartamento em relação ao 

exterior do edifício, enquanto 20% (1 de 5) está nem satisfeito, nem insatisfeito 

(morador de andar médio) (Tabela 7.7). 

Tabela 7.7 - Satisfação com a privacidade visual na sala do apartamento em relação ao exterior dos 
Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia  

Edifício de 
moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de 
moradia B  M  A  B  M  A  B  M  A  M A B  M  A  B  M  A  B A 

Muito boa 0 (0) 1 
(50,0) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(50,0) 0 (0) 1 

(100) 
2 

(33,3) 
5 

(55,5) 
2 

(100) 
7 

(100) 0 (0) 0 (0) 2 
(100) 0 (0) 0 (0) 2 

(33,3) 
2 

(50,0) 
4 

(100) 

Boa 2 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(50,0) 
1 

(100) 0 (0) 2 
(33,3) 

1 
(11,1) 0 (0) 1 

(14,3) 
1 

(100) 
1 

(100) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 3 

(50,0) 
1 

(25,0) 0 (0) 

Nem boa, nem 
ruim 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(16,7) 

2 
(22,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(100) 
1 

(16,7) 
1 

(25,0) 0 (0) 

Ruim 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(16,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Muito ruim 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total da 
amostra 

2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

6 
(100) 

9 
(100) 

2 
(100) 

7 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

6 
(100) 

4 
(100) 

4 
(100) 

Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos 
(a partir do 10° pavimento); são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos 
respondentes de cada grupo. 
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Tabela 7.8 - Principais justificativas para a satisfação com a privacidade visual na sala do 
apartamento em relação ao exterior dos 1 a 7, conforme o andar de moradia  

Edifício de moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de moradia B  M  A  B  M  A  B  M  A  M A B  M  A  B  M  A  B A 

Avaliação positiva (muito boa ou boa) 
Ausência de outras 
edificações que 
interferem na 
privacidade 

1 
(50,0) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) 
3 

(75,0) 
4 

(66,7) 
2 

(100) 
6 

(85,7) 
1 

(100) 0 (0) 2 
(100) 0 (0) NA 3 

(75,0) 
1 

(33,3) 
3 

(75,0) 

Distância da janela da 
sala a outros edifícios 

1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
2 

(50,0) 
3 

(50,0) 
1 

(50,0) 
1 

(14,3) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 1 

(100) NA 4 
(100) 

1 
(33,3) 

2 
(50,0) 

Existência de muros, 
paredes cegas ou 
outras barreiras 
visuais 

0 (0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 1 

(33,3) 
1 

(25,0) 

Total 2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

4 
(100) 

6 
(100) 

2 
(100) 

7 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) NA 4 

(100) 
3 

(100) 
4 

(100) 
Avaliação neutra (nem boa, nem ruim) 

Distância da janela 
da sala a outros 
edifícios 

NA 0 (0) NA NA NA NA NA 1 
(100) 

1 
(50,0) NA NA NA NA NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 

Proximidade da 
janela da sala a 
outros edifícios 

NA 1 
(100) NA NA NA NA NA 0 (0) 1 

(50,0) NA NA NA NA NA NA 0 (0) 0 (0) 1 
(100) NA 

Total NA 1 
(100) NA NA NA NA NA 1 

(100) 
2 

(100) NA NA NA NA NA NA 2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) NA 

Avaliação negativa (ruim ou muito ruim) 
Proximidade da 
janela da sala a 
outros edifícios 

NA NA NA NA NA NA NA 1 
(100) 

1 
(100) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Total NA NA NA NA NA NA NA 1 
(100) 

1 
(100) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos 
(a partir do 10° pavimento); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos 
respondentes de cada grupo. 
 

Nos andares baixos, as avaliações positivas são justificadas em razão da “ausência 

de outras edificações que interferem na privacidade” (2° pavimento) e da “distância 

da janela da sala a outros edifícios” (5° pavimento) (Tabela 7.8). Em andares 

médios, a privacidade visual é considerada muito boa (no 8° pavimento) e justificada 

em função da “ausência de outras edificações que interferem na privacidade”, já que 

que o apartamento está situado em altura superior às edificações situadas no lado 

oposto da rua. No entanto, um respondente (9° pavimento) considera a privacidade 

visual nem boa, nem ruim e indica a “proximidade da janela da sala a outros 

edifícios” como explicação da avaliação, que pode estar relacionada à visualização, 

a partir da janela secundária da sala, de janelas de um edifício com 11 pavimentos e 

distante 12 metros nos fundos do terreno  (Tabela 7.8). 

Em andar alto (10° pavimento) a privacidade visual na sala do apartamento em 

relação ao exterior do edifício é avaliada como muito boa, justificada pela “ausência 

de outras edificações que interferem na privacidade”; ainda, o mesmo respondente 

cita a “existência de muros, paredes cegas ou outras barreiras visuais”, o que pode 
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ser explicado pelo fato dele estar se referindo à parede ou muro que divide o terraço 

do seu apartamento de cobertura do terraço de outra cobertura (Tabela 7.8).  

Os Edifícios 2 (Figuras 4.45 e 4.46), com 12 pavimentos, possuem as salas de 

estar dos apartamentos com duas janelas, uma voltada para a frente do edifício, em 

área com predominância de edificações com alturas entre 2 e 7 pavimentos, e outra 

para os fundos do edifício com predominância de áreas com vegetação.  Todos os 

respondentes (100% - 4 de 4), independentemente do andar de moradia, estão 

satisfeitos ou muito satisfeitos com a privacidade visual na sala do apartamento em 

relação ao exterior do edifício (Tabela 7.7). 

Em andar baixo (2° pavimento – Torre A) a satisfação com a privacidade visual é 

justificada devido à “ausência de outras edificações que interferem na privacidade”, 

uma vez que uma das janelas da sala do apartamento está voltada para outras 

edificações, com 2 e 3 pavimentos distantes 40 metros. Em andares médios 

(9°pavimento – torre A e 7° pavimento – Torre B), a “distância da janela da sala a 

outros edifícios”, afastados 40 metros, é apontada como a principal razão para a 

satisfação com a privacidade visual na sala do apartamento. Em andar alto (12° 

pavimento – Torre A), a avaliação positiva é explicada em função da “ausência de 

outras edificações que interferem na privacidade” e da “distância da janela da sala a 

outros edifícios”, cujo afastamento é de 40 metros (Tabela 7.8).  

Os Edifícios 3 (Figuras 4.47 e 4.48) são compostos por quatro torres com 26 

pavimentos cada, e situados em entorno com edificações mais baixas, com alturas 

entre 2 e 7 pavimentos. Alguns apartamentos estão voltados para a rua (frente do 

edifício), outros para os fundos do terreno (área de lazer), ambos sem bloqueio 

visual, e alguns estão voltados para outras torres, com bloqueio visual e possível 

interferência na privacidade visual, já que as janelas de ambas as torres estão 

voltadas umas para as outras. Desse modo, os respondentes avaliaram 

diferentemente a privacidade visual na sala do apartamento em relação ao exterior 

do edifício, onde 68,8% (11 de 16) dos respondentes (moradores de andares baixos, 

médios e altos) estão satisfeitos ou muito satisfeitos, 18,8% (3 de 16) estão nem 

satisfeitos, nem insatisfeitos (moradores de andares médios e altos), enquanto que 

12,6% (2 de 16) estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos (moradores de andares 

médios e altos) (Tabela 7.7). 
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Em andar baixo (4° pavimento), cujo apartamento está voltado para os fundos do 

edifício, a privacidade visual na sala do apartamento em relação ao exterior do 

edifício é considerada muito boa, devido à “ausência de outras edificações que 

interferem na privacidade” e à “distância da janela da sala a outros edifícios”, que 

estão situados a mais de 115 metros de distância (Tabela 7.8).  

Nos andares médios, a privacidade visual é considerada muito boa (apartamentos 

no 7° pavimento voltados os fundos do terreno) ou boa (apartamento no 9° 

pavimento voltado para outras torres). Os moradores dos apartamentos voltados 

para os fundos explicam a avaliação positiva em razão, principalmente, da “ausência 

de outras edificações que interferem na privacidade” já que os apartamentos estão 

voltados para áreas sem interferência de outras edificações próximas. A “distância 

da janela da sala a outros edifícios” também é apontada como justificativa da 

satisfação com a privacidade por um respondente morador de apartamento voltado 

para os fundos, cujas edificações mais próximas estão situadas a mais de 115 

metros de distância, e também pelo morador cujo apartamento é voltado para outras 

torres do mesmo condomínio, onde a distância entre elas é de 38 metros (Tabela 

7.8). Em apartamentos voltados para outras torres (ambos no 9° pavimento), com 

distância entre as janelas de 38 metros, um dos respondentes avalia a privacidade 

visual como nem boa, nem ruim e justifica em função da “distância da janela da sala 

a outros edifícios”. Já outro respondente (morador da mesma torre e no mesmo 

pavimento) considera a privacidade visual ruim em função da “proximidade da janela 

da sala a outros edifícios” (Tabela 7.8). 

Nos andares altos, em apartamento voltado para a rua (23° pavimento) a 

privacidade visual na sala do apartamento é considerada muito boa, justificada pela 

“ausência de outras edificações que interferem na privacidade” e pela “distância da 

janela da sala a outros edifícios”, já que as edificações mais próximas (a 52 metros 

de distância) são mais baixas e não interferem na privacidade visual. Em 

apartamentos voltados para outras torres, afastadas 38 metros entre elas, a 

privacidade visual foi avaliada como muito boa (20° pavimento), boa (11° pavimento) 

ou nem boa, nem ruim (10° pavimento), e as avaliações justificadas em radazão da 

“distância da janela da sala a outros edifícios”. Ainda em apartamentos com tais 

características,  a privacidade visual foi considerada como nem boa, nem ruim (17° 

pavimento) ou como muito ruim (11° pavimento) devido à “proximidade da janela da 
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sala a outros edifícios” (Tabela 7.8). No entanto, as diferentes avaliações se referem 

à mesmas distâncias entre janelas de diferentes torres do mesmo condomínio. Em 

apartamentos cujas janelas das salas estão voltadas para os fundos do terreno (no 

16°, 17° e 25° pavimentos), a privacidade visual foi considerada muito boa, 

justificada pela “ausência de outras edificações que interferem na privacidade” 

(Tabela 7.8). 

No Edifício 4 (Figuras 4.49 e 4.50), que possui 36 pavimentos e está localizado em 

frente a um parque em um contexto urbano com predominância de edificações mais 

baixas (até 10 pavimentos), e com todas as salas dos apartamentos voltadas para a 

frente do edifício com visuais para o parque, todos os respondentes (100% - 9 de 9), 

independente do andar de moradia, estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a 

privacidade visual na sala do apartamento (Tabela 7.7).  

Para justificar a satisfação com a privacidade visual, os respondentes moradores de 

andares médios (6° e 8° pavimentos) e altos (16°, 20°, 24°, 29°, 33° e 34° 

pavimentos) apontaram a “ausência de outras edificações que interferem na 

privacidade” em razão da localização do edifício em frente ao parque, seguida da 

“distância da janela da sala a outros edifícios”, os quais se localizam a uma distância 

de, pelo menos, 200 metros (Tabela 7.8).  

O Edifício 5 (Figuras 4.51 e 4.52), com 16 pavimentos, se localiza em área com 

presença de edificações com alturas acima de 10 pavimentos e possui 2 

apartamentos em cada pavimento, sendo um apartamento totalmente voltado para 

uma praça e outro voltado para os fundos do terreno. Todos os respondentes (100% 

- 4 de 4), independentemente do andar de moradia, estão satisfeitos ou muito 

satisfeitos com privacidade visual na sala do apartamento em relação ao exterior do 

edifício (Tabela 7.7).  

Em andar baixo (5° pavimento), cujo apartamento está voltado para uma praça, a 

avaliação positiva da privacidade visual está relacionada à “ausência de outras 

edificações que interferem na privacidade”. Em andar médio (8° pavimento), cujo 

apartamento está voltado para os fundos do terreno, a satisfação com a privacidade 

visual é justificada em função da “distância da janela da sala a outros edifícios”, os 

quais estão situados no lado oposto da rua, com alturas entre 2 e 10 pavimentos e 

distantes 66 metros das janelas do apartamento. Nos andares altos e em 
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apartamentos voltados para os fundos do terreno (no 10° e 12° pavimentos), a 

“ausência de outras edificações que interferem na privacidade” justifica a avaliação 

positiva da privacidade visual, já que as edificações existentes no lado oposto da 

rua, aos fundos, são mais baixas (Tabela 7.8).  

O Edifício 6 (Figuras 4.53 e 4.54), com 23 pavimentos, se localiza em área com 

presença de edifícios altos (com 10 ou mais pavimentos). O edifício tem 5 

apartamentos em cada pavimento; três voltados para a rua com edifícios mais 

baixos (entre 3 e 6 pavimentos) em frente ao edifício e dois voltados para os fundos, 

para o miolo do quarteirão, com edifícios de 11, 19 e 29 pavimentos. Assim, os 

respondentes avaliaram diferentemente a privacidade visual na sala do apartamento 

em relação ao exterior do edifício, onde 66,6% (6 de 9) dos moradores (em andares 

baixos e altos) estão satisfeitos ou muito satisfeitos e 33,3% (3 de 9) estão nem 

satisfeitos, nem insatisfeitos (em andares médios e altos) (Tabela 7.7).  

Em andar baixo (5° pavimento), cujo apartamento está voltado para a rua, a 

privacidade visual é considerada boa em função da “distância da janela da sala a 

outros edifícios”, os quais têm alturas de até 6 pavimentos e estão localizados no 

lado oposto da rua a 22 metros de distância. Em andares médios e cujos 

apartamentos estão voltados para outros edifícios nos fundos do terreno, com 

alturas entre 11 e 19 pavimentos e afastamento de 27 metros, a privacidade visual 

foi avaliada como nem boa, nem ruim. Um respondente (6° pavimento), considera 

“normal” a privacidade visual na sala de seu apartamento, enquanto outro 

respondente (8° pavimento) atribui a avaliação à “distância da janela da sala a 

outros edifícios” (Tabela 7.8). 

Nos andares altos, cujos apartamentos estão voltados para a rua (11°, 18°, 19° e 

23° pavimentos), a privacidade visual foi considerada como muito boa ou boa. A 

avaliação positiva foi justificada em função da “ausência de outras edificações que 

interferem na privacidade” e da “distância da janela da sala a outros edifícios”, já que 

os edifícios que estão localizados no lado oposto da rua, distantes 22 metros, são 

mais baixos, com alturas de até 6 pavimentos (Tabela 7.8). Em apartamentos 

voltados para outros edifícios nos fundos do terreno, a privacidade visual é avaliada 

como como boa (22° pavimento) ou nem boa, nem ruim (15° pavimento), ambos 

justificados pela “distância da janela da sala a outros edifícios”, que estão afastados 

27 metros e possuem 11 e 19 pavimentos de altura (Tabela 7.8). 
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O Edifício 7 (Figuras 4.55 e 4.56), com 29 pavimentos e se localiza em área com 

presença edifícios altos (com 10 ou mais pavimentos) e possui 2 apartamentos em 

cada pavimento. Um dos apartamentos está voltado para a frente do terreno, com 

edificações situadas a 20 metros de distância no lado oposto da rua, com alturas 

entre 2 e 10 pavimentos, e o outro está voltado para a parede cega de um edifício de 

19 pavimentos, afastado apenas 3,5 metros. Desse modo, os respondentes 

avaliaram diferentemente a privacidade visual na sala do apartamento em relação ao 

exterior do edifício, com 87,5% (7 de 8) dos moradores (em andares baixos e altos) 

satisfeitos ou muito satisfeitos e 12,5% (1 de 8) nem satisfeito, nem insatisfeito (em 

andar baixo)  (Tabela 7.7). 

Nos andares baixos, os respondentes de apartamentos voltados para a rua (2° e 4° 

pavimentos), consideram a privacidade visual na sala do apartamento como boa ou 

muito boa, em função da “ausência de outras edificações que interferem na 

privacidade” e da “distância da janela da sala a outros edifícios”, mesmo com a 

presença de edifícios com alturas entre 2 e 10 pavimentos situados no lado oposto 

da rua, a 20 metros de distância. Em apartamentos que estão voltados para a lateral 

do terreno e para a parede cega de um edifício distante 3,5 metros, o respondente 

que avalia como muito boa (5° pavimento), justifica em razão da “existência de 

muros, paredes cegas ou outras barreiras visuais”. Já o morador que considera a 

privacidade visual nem boa, nem ruim (4° pavimento), aponta a “proximidade da 

janela da sala a outros edifícios” (Tabela 7.8). 

Nos andares altos, independentemente da posição da janela da sala do apartamento 

(apartamento de frente ou na lateral do edifício), os respondentes consideram muito 

boa a privacidade visual na sala do apartamento (Tabela 7.7). A avaliação positiva é 

justificada, especialmente, pela “ausência de outras edificações que interferem na 

privacidade”, tanto em apartamentos voltados para a rua (15° e 19° pavimentos), 

uma vez que os apartamentos estão situados em altura superior aos edifícios 

existentes no lado oposto da rua, com alturas de até 10 pavimentos, quanto em 

apartamento voltado para a lateral do terreno (no 26° pavimento - em andar mais 

alto do que a edificação existente). A “distância da janela da sala a outros edifícios” 

também aparece como justificativa em apartamentos situados em alturas superiores 

a outros edifícios próximos. O morador de apartamento voltado para a lateral do 

terreno (14° pavimento), com visual para a parede cega de um edifício, explica a 
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satisfação com a privacidade visual pela “existência de muros, paredes cegas ou 

outras barreiras visuais” (Tabela 7.8). 

Portanto, os resultados revelam que os respondentes dos sete edifícios avaliados 

estão mais satisfeitos (81,8% - 45 de 55) do que nem satisfeitos, nem insatisfeitos 

(14,5% - 8 de 55) ou mesmo insatisfeitos (3,6% - 2 de 55) com a privacidade visual 

na sala do apartamento. Nos andares baixos (90% - 9 de 10) e altos (86,7% - 26 de 

30) se verificam maiores percentuais de moradores satisfeitos ou muito satisfeitos 

com a privacidade visual do que nos andares médios (46,7% - 10 de 15). No 

entanto, somente em andar médio (6,7% - 1 de 15) e alto (3,3% - 1 de 30), no 9° e 

11° pavimentos, são verificados respondentes insatisfeitos com a privacidade visual, 

ambos moradores dos Edifícios 3, que relacionaram tal avaliação à proximidade da 

janela da sala a outros edifícios do mesmo condomínio, com 26 pavimentos que 

estão distantes 38 metros. 

Os motivos que mais contribuem para a avaliação positiva da privacidade visual são 

a ausência de outras edificações que interferem na privacidade (71,1% - 32 de 45), 

que tende a ocorrer em andares médios e altos em entornos com edificações mais 

baixas, juntamente com a distância da janela da sala a outros edifícios (57,8% – 26 

de 45), que pode ocorrer em todos os contextos e andares. Já as avaliações 

negativas (100% - 2 de 2) estão relacionadas à proximidade da janela da sala a 

outros edifícios (ver Quadro 7.4). 

Quadro 7.4: Síntese das principais justificativas para a satisfação com a privacidade visual na sala do 
apartamento em relação ao exterior dos Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia e o grupo de 
moradores 

(continua) 
Satisfação com a 
privacidade visual na 
sala do apartamento 
em relação ao exterior 
do edifício: 

Contexto urbano 
(1) 

Andar de 
moradia (2) Observações 

Avaliação positiva 

Ausência de outras 
edificações que 
interferem na privacidade 
(71,1%) 

Entorno com 
edificações mais 
baixas (78,6%) 
 
Entorno com 
presença de 
edificações mais 
altas (58,5%) 

Andares baixos 
(55,6%) 
Andares médios 
(70%) 
Andares altos 
(76,9%) 
 

-Aptos voltados para praça ou parque; 
-Aptos voltados para janelas de edifícios 
no outro lado da rua – distância 20 e 27 
metros; 
- Aptos mais altos do que os edifícios 
próximos; 
- Aptos voltados para janelas de outros 
edifícios afastados a partir de 38 metros 
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(conclusão) 

Distância da janela da 
sala a outros edifícios 
(57,8%) 

Entorno com 
edificações mais 
baixas (53,3%) 
 
Entorno com 
presença de 
edificações mais 
altas (64,7%) 

Andares baixos 
(55,6%) 
Andares médios 
(60%) 
Andares altos 
(57,7%) 

- Andares baixos: Aptos voltados para 
janelas de edifícios no outro lado da rua – 
distância 20, 22 e 27 metros;  
- Andares médios/altos: Aptos voltados 
para janelas de outros edifícios afastados 
a partir de 38 metros; 
Aptos mais altos do que os edifícios 
próximos; 

Avaliação negativa 

Proximidade da janela da 
sala a outros edifícios 

Entorno com 
edificações mais 
baixas (100%) 

Andares médios 
(50%) 
Andares altos 
(50%) 

Aptos voltados para outras torres do 
mesmo condomínio – distância 38 metros 

Notas: (1) O contexto urbano corresponde ao entorno imediato, considerando um raio de 200m desde o edifício; 
Entorno com edificações mais baixas: áreas onde prevalecem as edificações com até 2 pavimentos, com poucos 
edifícios com 10 ou mais pavimentos, em geral com recuo de jardim e afastamento lateral em relação aos outros 
edifícios; Entorno com presença de edificações mais altas: áreas onde predominam edificações com alturas até 
5 pavimentos e com presença moderada de edifícios com 10 ou mais pavimentos, em geral construídos no 
alinhamento frontal e nas divisas laterais e com afastamento de outros edifícios nos fundos; (2) Andares baixos 
(até o 5°pavimento); Andares médios (do 6° ao 9° pavimento); Andares altos (a partir do 10° pavimento).  
 

7.6 SATISFAÇÃO COM A PRIVACIDADE ACÚSTICA EM RELAÇÃO AO 

EXTERIOR DO EDIFÍCIO 

No Edifício 1 (Figuras 4.43 e 4.44), com 10 pavimentos, a privacidade acústica na 

sala do apartamento em relação ao exterior do edifício, foi avaliada diferentemente 

pelos respondentes, de acordo com seu andar de moradia, com 80% (4 de 5) dos 

moradores (em andares baixos, médio e altos) satisfeitos ou muito satisfeitos e 20% 

(1 de 5) nem satisfeitos, nem insatisfeitos (em andar baixo)  (Tabela 7.9). 

Tabela 7.9 - Satisfação com a privacidade acústica na sala do apartamento em relação ao exterior 
dos Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia  

Edifício de 
moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de 
moradia B  M  A  B  M  A  B  M  A  M A B  M  A  B  M  A  B A 

Muito boa 1 
(50,0) 

1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 2 
(33,3) 

3 
(37,5) 0 (0) 1 

(14,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(50,0) 0 (0) 2 

(50,0) 
2 

(50,0) 

Boa 0 (0) 1 
(50,0) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 3 
(50,0) 

4 
(50,0) 

2 
(100) 

3 
(42,9) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(50,0) 

1 
(50,0) 

4 
(66,7) 

1 
(25,0) 

2 
(50,0) 

Nem boa, nem 
ruim 

1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(50,0) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(16,7) 

1 
(12,5) 0 (0) 3 

(42,9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(16,7) 

1 
(25,0) 0 (0) 

Ruim 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(16,7) 0 (0) 0 (0) 

Muito ruim 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Total da 
amostra 

2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

6 
(100) 

8 
(100) 

2 
(100) 

7 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

6 
(100) 

4 
(100) 

4 
(100) 

Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos 
(a partir do 10° pavimento); são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos 
respondentes de cada grupo. 
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Nos andares baixos, a privacidade acústica é considerada muito boa (no 2° 

pavimento) devido à “distância das janelas do seu apartamento a outros edifícios”, 

os quais têm alturas entre 2 e 5 pavimentos e se situam no lado oposto da rua 

afastados 27 metros do edifício, e também em razão da “distância das janelas do 

seu apartamento com a rua”, que está distante 12 metros,  Já respondente (no 5° 

pavimento) que avalia como nem boa, nem ruim, a “proximidade da sacada com 

outras sacadas do edifício”, explica a avaliação, uma vez que as sacadas dos dois 

apartamentos no mesmo pavimento estarem dispostas uma ao lado da outra (Tabela 

7.10).  

Tabela 7.10 - Principais justificativas para a satisfação com a privacidade acústica na sala do 
apartamento em relação ao exterior dos 1 a 7, conforme o andar de moradia  

Edifício de moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de moradia B  M  A  B  M  A  B  M  A  M A B  M  A  B  M  A  B A 

Avaliação positiva (muito boa ou boa) 
Distância das 
janelas do apto a 
outros edifícios 

1 
(100) 

2 
(100) 0 (0) NA 1 

(100) 
1 

(100) NA 2 
(40,0) 

3 
(42,9) 

2 
(100) 

4 
(100) 

1 
(100) 0 (0) 2 

(100) 
1 

(100) 
2 

(100) 
4 

(100) 
3 

(100) 
3 

(75,0) 

Distância das janelas 
do apto com a rua 

1 
(100) 

1 
(50,0) 0 (0) NA 1 

(100) 0 (0) NA 4 
(80,0) 

4 
(57,1) 

2 
(100) 

3 
(75,0) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 0 (0) 1 

(50,0) 
3 

(75,0) 
2 

(66,7) 
3 

(75,0) 
Distância das 
janelas do apto com 
espaços de usos 
coletivo do edifício 

0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 1 
(100) 

1 
(100) NA 2 

(40,0) 
5 

(71,4) 
1 

(50,0) 
2 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(33,3) 

2 
(50,0) 

Total 1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) NA 1 

(100) 
1 

(100) NA 5 
(100) 

7 
(100) 

2 
(100) 

4 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

4 
(100) 

3 
(100) 

4 
(100) 

Avaliação neutra (nem boa, nem ruim) 
Distância das 
janelas do 
apartamento a 
outros edifícios 

0 (0) NA NA 0 (0) 1 
(100) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 1 

(33,3) NA NA NA NA NA 1 
(100) 0 (0) NA 

Proximidade das 
janelas do 
apartamento a 
outros edifícios 

0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) NA NA NA NA NA 0 (0) 1 
(100) NA 

Distância das 
janelas do 
apartamento com a 
rua 

0 (0) NA NA 0 (0) 1 
(100) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 2 

(66,7) NA NA NA NA NA 0 (0) 0 (0) NA 

Proximidade das 
janelas do seu 
apartamento com a 
rua 

0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) NA 1 
(100) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) NA NA NA NA NA 0 (0) 0 (0) NA 

Proximidade da 
janela do apto com 
espaços de usos 
coletivo do edifício 

0 (0) NA NA 0 (0) 1 
(100) NA 1 

(100) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) NA NA NA NA NA 0 (0) 0 (0) NA 

Proximidade da 
sacada com outras 
sacadas do edifício 

1 
(100) NA NA 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) NA NA NA NA NA 0 (0) 0 (0) NA 

Ruído externos 0 (0) NA NA 1 
(100) 0 (0) NA 0 (0) 1 

(100) 0 (0) NA 0 (0) NA NA NA NA NA 1 
(100) 

1 
(100) NA 

Total 1 
(100) NA NA 1 

(100) 
1 

(100) NA 1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) NA 3 

(100) NA NA NA NA NA 1 
(100) 

1 
(100) NA 

Avaliação negativa (ruim ou muito ruim) 
Proximidade da 
janela do  
apartamento com a 
rua 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 
(100) NA NA 

Total NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 
(100) NA NA 

Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos 
(a partir do 10° pavimento); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos 
respondentes de cada grupo. 
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Nos andares médios (8° e 9° pavimentos) e altos (10° pavimento), os respondentes 

avaliaram a privacidade acústica na sala do apartamento como boa ou muito boa, 

justificada pela “distância das janelas do seu apartamento a outros edifícios”, 

afastados 27 metros, e pela “distância das janelas do seu apartamento com a rua” 

distante 12 metros (Tabela 7.10). 

Nos Edifícios 2 (Figuras 4.45 e 4.46), compostos por duas torres com 12 

pavimentos cada (sendo uma das torres mais próxima da área de lazer do edifício e 

a outra mais afastada), os respondentes se dividem entre aqueles que estão 

satisfeitos com privacidade acústica na sala do apartamento (50% - 2 de 4) em 

andar médio e alto, ou aqueles que estão nem satisfeitos, nem insatisfeitos (50% - 2 

de 4) em andar baixo e médio (Tabela 7.9). 

O respondente morador de andar baixo (2° pavimento) e de apartamento mais 

distante da área de lazer do edifício (cerca de 50 metros), avalia a privacidade 

acústica como nem boa, nem ruim, destacando o “ruído do transformador” como 

justificativa (Tabela 7.10). 

Nos andares médios, o respondente (9°pavimento), cujo apartamento está 

localizado na torre mais distante da área de lazer, considera a privacidade acústica 

muito boa devido à “distância das janelas do seu apartamento a outros edifícios”, 

que é de 40 metros, à “distância das janelas do seu apartamento com a rua”, que 

fica distante 61 metros, à “distância das janelas do seu apartamento com espaços 

de usos coletivo do edifício”, distantes cerca de 50 metros, e também à “presença de 

vidros duplos nas janelas”. Já o morador do 7° pavimento da torre mais próxima à 

área de lazer (cerca de 25 metros), avalia como nem boa, nem ruim e aponta a 

“distância das janelas do seu apartamento a outros edifícios”, que é de 32 metros e 

a “distância das janelas do seu apartamento com a rua”, que é de 61 metros, ao 

mesmo tempo que a “proximidade da janela do seu apartamento com espaços de 

usos coletivo do edifício”, que ficam próximos à base da torre (Tabela 7.10). 

Para o morador de andar alto (12° pavimento) e da torre mais distante da área de 

lazer do edifício, a privacidade acústica na sala do apartamento é boa, justificada 

pela “distância das janelas do seu apartamento a outros edifícios e aos espaços de 

usos coletivo do edifício” (Tabela 7.10).   
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Nos Edifícios 3 (Figuras 4.47 e 4.48), com 26 pavimentos, alguns apartamentos 

estão voltados para a rua (frente do edifício), outros para os fundos (para a área 

lazer) e outros voltados para outras torres (também com espaços de lazer). Desse 

modo, os respondentes avaliaram diferentemente a privacidade acústica na sala do 

apartamento em relação ao exterior do edifício, com 80% (12 de 15) dos moradores 

(em andares médios e altos) satisfeitos ou muito satisfeitos e 20% (3 de 15) nem 

satisfeitos, nem insatisfeitos (em andares baixos, médios e altos) (Tabela 7.9). 

Nos andares baixos, o respondente (no 4° pavimento), cujo apartamento está 

voltado para os fundos do terreno, considera a privacidade acústica nem boa, nem 

ruim, devido à “proximidade das janelas do seu apartamento com a rua”, que pode 

estar relacionada à maior proximidade do apartamento com o solo, já que o 

apartamento está recuado aproximadamente 25 metros da rua, e à “proximidade das 

janelas do seu apartamento com os espaços de usos coletivo do edifício”, que se 

localizam na área ao fundo do terreno, na base do edifício (Tabela 7.10). 

Nos andares médios, o respondente que avaliou a privacidade acústica como “muito 

boa” é morador de um apartamento voltado para os fundos do terreno (no 7° 

pavimento) e justificou a avaliação positiva em função da “distância das janelas do 

seu apartamento a outros edifícios”, que estão distantes pelo menos 45 metros e 

são mais baixos, da “distância das janelas do seu apartamento com a rua”, 

afastadas cerca de 25 metros da rua, e da “distância das janelas do seu 

apartamento com espaços de usos coletivo do edifício”, mesmo que o apartamento 

esteja voltado para a área de lazer nos fundos do terreno.  

O morador que considera “boa” a privacidade acústica, reside em apartamento 

voltado para outras torres (no 9° pavimento) e aponta a “distância das janelas do seu 

apartamento a outros edifícios e com a rua” como justificativa, visto que o 

apartamento está afastado da rua 25 metros e em andar médio. Já o respondente 

que acha nem boa, nem ruim a privacidade acústica na sala de seu apartamento, 

que é voltado para os fundos do terreno (no 7° pavimento), justifica devido à 

“proximidade do edifício a uma oficina mecânica” (Tabela 7.10 - Apêndice K). 

Os respondentes moradores de andares médios, sem idosos ou crianças na família 

avaliaram como “muito boa” ou “boa” a privacidade acústica na sala do apartamento. 

Os moradores de apartamentos voltados para outras torres (ambos no 9° pavimento) 
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apontam a “distância das janelas do seu apartamento com a rua” como justificativa, 

enquanto que o morador de apartamento voltado para os fundos do terreno (no 7° 

pavimento) cita a “distância das janelas do seu apartamento com espaços de usos 

coletivo do edifício” como razão da avaliação positiva, ainda que o apartamento 

esteja voltado para a área de lazer nos fundos do terreno (Tabela 7.10 - Apêndice 

K). 

Nos andares altos, os respondentes com crianças na família avaliaram a privacidade 

acústica como “muito boa” ou “boa”. Os moradores de apartamento voltados para 

outras torres (no 10°, 11° e 20° pavimento) indicam a “distância das janelas do seu 

apartamento com a rua”, em razão do afastamento de aproximadamente 25 metros 

da rua e dos andares elevados, e a “distância das janelas do seu apartamento com 

espaços de usos coletivo do edifício” como principais razões para a avaliação 

positiva, mesmo que no espaço entre as torres, no pavimento térreo, exista área de 

lazer infantil; já o morador de apartamento voltado para a frente do edifício (no 23° 

pavimento) aponta a “distância das janelas do seu apartamento com a rua” como 

justificativa, em função do andar elevado e do recuo de 30 metros do edifício em 

relação à rua (Tabela 7.10 - Apêndice K). 

Os respondentes de andares altos, cujas famílias não possuem idosos ou crianças, 

que consideram a privacidade acústica como muito boa ou boa, são moradores de 

apartamentos voltados para os fundos do lote (no 17° e 25° pavimentos) e indicam 

“distância das janelas do seu apartamento a outros edifícios, com a rua e com 

espaços de usos coletivo do edifício” como justificativas da avaliação positiva; tais 

apartamentos estão voltados para a área de lazer do condomínio, porém em 

andares elevados. O morador de apartamento voltado para outras torres (no 17° 

pavimento), que também avalia como boa a privacidade acústica na sala de seu 

apartamento, cita como justificativa a “distância das janelas do seu apartamento com 

espaços de usos coletivo do edifício”, embora também esteja voltado para a área de 

lazer infantil localizada entre as torres, mas em andar elevado. Já outro 

respondente, morador de apartamento voltado para os fundos do terreno (no 16° 

pavimento), avaliou a privacidade acústica como nem boa, nem ruim, explicada pela 

“ausência de vidros duplos nas janelas” (Tabela 7.10 - Apêndice K). 

No Edifício 4 (Figuras 4.49 e 4.50), com 36 pavimentos e com todas as salas dos 

apartamentos voltas a frente do edifício e para um parque, 66,7% (6 de 9) dos 
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respondentes (moradores de andares médios e altos) estão satisfeitos ou muito 

satisfeitos com a privacidade acústica na sala do apartamento em relação ao 

exterior do edifício, enquanto que 33,3% (3 de 9) estão nem satisfeitos, nem 

insatisfeitos (moradores de andares altos) (Tabela 7.9). 

No andares médios (6° e 8° pavimentos), a privacidade acústica na sala do 

apartamento foi considerada boa e justificada em razão da “distância das janelas do 

seu apartamento a outros edifícios”, já que os edifícios mais próximos das janelas 

das salas dos apartamentos quais se localizam a uma distância de, pelo menos, 200 

metros; da distância das janelas do seu apartamento com a rua”, já que o edifício 

está recuado 38 metros da rua e, ainda, da “distância das janelas do seu 

apartamento com espaços de usos coletivo do edifício” que se localizam nos 

pavimentos inferiores do edifício (Tabela 7.10). 

Nos andares altos, um dos respondentes (no 20° pavimento) considera a 

privacidade acústica “muito boa” devido à “distância das janelas do seu apartamento 

a outros edifícios, com a rua e com espaços de usos coletivo do edifício”, enquanto 

outro (morador do 29° pavimento) acha nem boa, nem ruim, justificada pela 

“proximidade das janelas do seu apartamento com a rua”, mesmo em andar elevado. 

Já o respondente no 24° pavimento) avaliou como boa a privacidade acústica em 

função da “distância das janelas do seu apartamento com a rua” (Tabela 7.10). 

Quanto aos moradores de andares altos que consideram boa a privacidade acústica 

na sala de seu apartamento (no 33° e 34° pavimentos), explicam a avaliação positiva 

principalmente pela “distância das janelas do seu apartamento a outros edifícios” e 

ainda, pela “distância das janelas do seu apartamento com a rua e com espaços de 

usos coletivo do edifício”. Já o respondente que acha nem boa, nem ruim (no 16° 

pavimento), justifica a avaliação neutra em função da “proximidade das janelas do 

seu apartamento com a rua”, mesmo em andar elevado e com o edifício recuado 38 

metros da rua (Tabela 7.10). 

No Edifício 5 (Figuras 4.51 e 4.52), com 16 pavimentos e com um apartamento 

totalmente voltado para uma praça e outro voltado para os fundos do terreno, todos 

os respondentes (100% - 4 de 4), independentemente do andar de moradia e da 

localização do apartamento, estão satisfeitos com a privacidade acústica na sala do 

apartamento em relação ao exterior do edifício (Tabela 7.9). 
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Nas justificativas para satisfação com a privacidade acústica pelos respondentes 

moradores de andares baixos, médios e altos foi apontada a “distância das janelas 

do seu apartamento com a rua, indicada tanto nos apartamentos de fundos (no 8°, 

10° e 12° pavimentos), onde a rua para a qual os apartamentos estão voltados está 

a 45 metros de distância, quanto no apartamento de frente (no 5° pavimento), que 

está voltado diretamente para a rua, já que o edifício é construído no alinhamento. A 

“distância das janelas do seu apartamento a outros edifícios” também é citada como 

motivo da avaliação positiva, já que os apartamentos de fundos estão distantes 66 

metros das janelas de outros edifícios e o apartamento de frente a mais de 100 

metros de outras edificações (Tabela 7.10). 

O Edifício 6 (Figuras 4.53 e 4.54), com 23 pavimentos, possui apartamentos 

voltados para a rua (que tem trânsito intenso e corredor de transporte coletivo) e 

para os fundos do terreno; desse modo, os respondentes avaliaram diferentemente 

a privacidade acústica na sala do apartamento em relação ao exterior do edifício, 

com 77,8% (7 de 9) dos moradores (em andares baixos, médios e altos) satisfeitos 

ou muito satisfeitos, 11,1% (1 de 9) nem satisfeito, nem insatisfeito (em andar alto) e 

11,1% (1 de 9) insatisfeito (em andar alto) (Tabela 7.9). 

O respondente morador de andar baixo (no 5° pavimento), cujo e cujo apartamento 

está voltado para a rua, considera a privacidade acústica na sala do apartamento 

como boa e aponta a “distância das janelas do seu apartamento a outros edifícios”, 

os quais têm alturas de até 6 pavimentos e estão localizados no lado oposto da rua 

a 22 metros de distância,  e a “presença de vidros acústicos”, que pode amenizar os 

ruídos da rua, como justificativas da avaliação positiva (Tabela 7.10). 

Nos andares médios, os respondentes moradores de apartamentos voltados para os 

fundos do terreno avaliaram a privacidade acústica como boa ou muito boa. O 

respondentes (do 6° pavimento) justifica a avaliação em função da “distância das 

janelas do seu apartamento a outros edifícios”, que estão afastados 27 metros e têm 

alturas entre 11 e 19 pavimentos, motivo também indicado pelo respondente com 

(do 8° pavimento), que ainda citou a “distância das janelas do seu apartamento com 

a rua”, já que o apartamento está voltado para os fundos e a rua em frente ao 

edifício está distante 21 metros e a rua para a qual as janelas estão voltadas está 

distante 70 metros (Tabela 7.10). 
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Nos andares altos, os respondente cujo apartamento estão voltado para os fundos 

do terreno (no 15° e 22° pavimentos), consideram boa a privacidade acústica na sala 

de seu apartamento e justifica pela “distância das janelas do seu apartamento a 

outros edifícios”, afastados 27 metros do edifício (Tabela 7.10). Os moradores (no 

11° e 23° pavimentos), cujos apartamentos estão voltados para a rua e que 

consideram a privacidade acústica boa, explicam a avaliação em razão da “distância 

das janelas do seu apartamento a outros edifícios” que estão do lado oposto da rua, 

afastados 22 metros, da “distância das janelas do seu apartamento com a rua”, 

mesmo a rua sendo bastante movimentada e o edifício construído no alinhamento 

do terreno (Tabela 7.10).   

Já morador de apartamento voltado para a rua (no 18° pavimento) considera a 

privacidade acústica “ruim”, indicando como justificativa da avaliação negativa a 

“proximidade da janela do apartamento com a rua”; mesmo em andar alto, embora a 

rua tenha trânsito intenso de veículos e o edifício construído no alinhamento do 

terreno, sem recuo em relação à rua. Aquele respondente que acha a privacidade 

acústica nem boa, nem ruim (no 19° pavimento), aponta que “o corredor de edifícios 

na rua causa afunilamento dos sons externos para dentro dos apartamentos”  

(Tabela 7.10). 

No Edifício 7 (Figuras 4.55 e 4.56), com 29 pavimentos e com apartamentos 

voltados para a rua e outros para a lateral do terreno, 87,5% (7 de 8) dos 

respondentes estão satisfeitos ou muito satisfeitos (moradores de andares baixos e 

altos) com privacidade acústica na sala do apartamento em relação ao exterior 

enquanto 12,5% (1 de 8) está nem satisfeito, nem insatisfeito (morador de andar 

baixo) (Tabela 7.9). 

Nos andares baixos (no 2° e 4° pavimentos), os respondentes moradores de 

apartamentos voltados para a rua, consideram a privacidade acústica na sala do 

apartamento muito boa e citam a “distância das janelas do apartamento a outros 

edifícios”, localizados no lado oposto da rua com afastamento de 20 metros, e a 

“distância das janelas do apartamento com a rua”, mesmo que o prédio esteja 

construído no alinhamento do terreno e os apartamentos estejam próximos ao solo, 

como razão da avaliação positiva (Tabela 7.10 - Apêndice K).   
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Quanto aos respondentes sem idosos ou crianças na família, ambos residentes em 

apartamentos com janelas voltadas para a lateral e fundos do edifício, um dos 

moradores (do 5° pavimento) considera a privacidade acústica boa, devido à 

“distância das janelas do apartamento a outros edifícios”, que nos fundos estão 

distantes 27 metros e na lateral a apenas 3,5 metros, porém com parede cega; à 

“distância das janelas do apartamento com a rua”, já que as janelas do apartamento 

não estão voltadas para a rua e à “distância das janelas do apartamento com 

espaços de usos coletivo do edifício” que estão localizados no pavimento térreo. Já 

outro morador (do 4° pavimento) acha a privacidade acústica nem boa, nem ruim e 

indica, ao contrário do morador do apartamento que está logo acima do seu, a 

“proximidade das janelas do seu apartamento a outros edifícios”, distantes 27 metros 

nos fundos e 3,5 metros na lateral, porém com parede cega, juntamente com a 

“grande presença de veículos na rua”, mesmo que as janelas do apartamento não 

estejam voltadas para a rua, como justificativas da avaliação neutra (Tabela 7.10 - 

Apêndice K). 

Nos andares altos, os respondentes consideram a privacidade acústica boa ou muito 

boa, independente do grupo de respondentes ao qual pertencem ou da posição do 

apartamento no edifício (janelas voltadas para a rua ou para a lateral e fundos do 

terreno  (Tabela 7.10 - Apêndice K). 

O respondente idoso, que é morador de apartamento voltado para a rua (no 19° 

pavimento) não justificou a avaliação positiva. Os respondentes com crianças na 

família (no 15° e 26° pavimentos) justificam a satisfação com a privacidade acústica 

devido à “distância das janelas do apartamento a outros edifícios, com a rua e com 

espaços de usos coletivo do edifício”, justificativas também apontadas pelo 

respondente sem pessoa idosa ou criança na família (no 14° pavimento), cujas 

janelas do apartamento são voltadas para a lateral e para os fundos do terreno, que 

ainda cita a “presença de vidros duplos nas janelas” de seu apartamento (Tabela 

7.10 - Apêndice K). 

 

Portanto, os resultados revelam que os respondentes dos sete edifícios avaliados 

estão mais satisfeitos (73,8% - 44 de 54) do que nem satisfeitos, nem insatisfeitos 

(20,4% - 11 de 54) ou mesmo insatisfeitos (1,9% - 1 de 54) com a privacidade 



 317 

acústica na sala do apartamento em relação ao exterior do edifício. Nos andares 

médios (86,6% - 13 de 15) e altos (79,3% - 23 de 29) se verificam maiores 

percentuais de moradores satisfeitos ou muito satisfeitos com a privacidade acústica 

do que nos andares baixos (60% - 6 de 10). Contudo, o único respondente 

insatisfeito (3,4% - 1 de 29) com a privacidade acústica é morador de andar alto, no 

18° pavimento, e relaciona tal avaliação à proximidade da janela da sala com a rua, 

que apresenta trânsito bastante intenso. Os motivos que mais contribuem para a 

avaliação positiva da privacidade acústica (ver Quadro 7.5) são a distância das 

janelas do apartamento a outros edifícios  (73,8% - 31 de 42), principalmente em 

andares baixos, e distância das janelas do apartamento com a rua (69,0% - 29 de 

42), tanto em andares baixos, quanto médios ou altos. A distância das janelas do 

apartamento com espaços de usos coletivo do edifício (40,5% - 17 de 42) também 

aparece como motivo de satisfação com a privacidade acústica, para os moradores 

de andares médios e altos, em edifícios que possuem tais equipamentos. Já os 

motivos que mais contribuem para a avaliação negativa ou ainda para a avaliação 

neutra (nem boa, nem ruim) estão relacionados à existência de ruídos externos, tais 

como o trânsito de veículo devido à proximidade da janela da sala com a rua, tanto 

em andares baixos e médios quanto em andares altos.   

Quadro 7.5: Síntese das principais justificativas para a satisfação com a privacidade acústica na sala 
do apartamento em relação ao exterior dos Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia e o grupo 
de moradores 

(continua) 
Satisfação com a 
privacidade 
acústica na sala do 
apartamento em 
relação ao exterior 
do edifício: 

Contexto urbano (1) Andar de 
moradia (2) Observações 

Distância das 
janelas do 
apartamento a 
outros edifícios  
(73,8%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (62,5%) 
 
Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(88,9%) 

Andares baixos 
(100%) 
Andares médios 
(69,2%) 
Andares altos 
(69,6%) 

Apartamentos com janelas voltadas 
para a rua com edifícios distantes a 
partir de 20 metros; 
Apartamentos voltados para janelas 
de outros edifícios afastados a partir 
de 27 metros; 

Distância das 
janelas do 
apartamento com a 
rua (69,0%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (66,7%) 
 
Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(72,2%) 

Andares baixos 
(66,7%)  
Andares médios 
(76,9%) 
Andares altos 
(65,2%) 
 

Apartamentos voltados para a rua em 
edifícios em edifícios sem recuo; ou 
com recuo a partir de 12 metros; 
Apartamentos voltados para janelas 
de outros edifícios afastados da rua 
pelo menos 20 metros 

Distância das 
janelas do 
apartamento com 
espaços de usos 
coletivo do edifício 
(40,5%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (50%) 
 
Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(27,8%) 

Andares baixos 
(16,7%) 
Andares médios; 
(38,5%) 
Andares altos 
(47,8%) 

Apartamentos com as janelas 
voltadas para a rua ou para o miolo 
do quarteirão afastados pelo menos 
30 metros da área de lazer 
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(conclusão) 
Proximidade das 
janelas do 
apartamento com a 
rua (100%) 

Entorno com presença de 
edificações mais altas 
(100%) 

Andares altos 
(100%) 

Apartamentos voltado para a rua; 
edifício sem recuo 

Notas: (1) O contexto urbano corresponde ao entorno imediato, considerando um raio de 200m desde o edifício; 
Entorno com edificações mais baixas: áreas onde prevalecem as edificações com até 2 pavimentos, com poucos 
edifícios com 10 ou mais pavimentos, em geral com recuo de jardim e afastamento lateral em relação aos outros 
edifícios; Entorno com presença de edificações mais altas: áreas onde predominam edificações com alturas até 
5 pavimentos e com presença moderada de edifícios com 10 ou mais pavimentos, em geral construídos no 
alinhamento frontal e nas divisas laterais e com afastamento de outros edifícios nos fundos; (2) Andares baixos 
(até o 5°pavimento); Andares médios (do 6° ao 9° pavimento); Andares altos (a partir do 10° pavimento). 
 
 

7.7 SATISFAÇÃO COM A VENTILAÇÃO NATURAL NO INTERIOR DO 

APARTAMENTO 

No Edifício 1 (Figuras 4.43 e 4.44), com 10 pavimentos, todos os respondentes 

(100% - 5 de 5), independentemente do andar de moradia, consideram a ventilação 

natural no interior do apartamento como muito satisfatória ou satisfatória (Tabela 

7.11). As principais justificativas para a avaliação positiva estão relacionadas ao fato  

de “não ser necessário o uso de climatização artificial”, indicada por moradores de 

andares baixos e médios, e devido à “velocidade dos ventos permitir manter as 

janelas abertas”, citado somente por moradores de andares baixos (Tabela 7.12). 

Ainda, se verificam algumas contradições por parte de moradores de andares 

médios e altos, uma vez que indicam que “a velocidade dos ventos não permite 

manter as janelas abertas”, mesmo avaliando positivamente a ventilação natural no 

interor do apartamento. 

Tabela 7.11 - Satisfação com a ventilação natural no interior do apartamento, nos Edifícios 1 a 7, 
conforme o andar de moradia  

Edifício de 
moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de 
moradia B  M  A  B  M  A  B  M  A  M A B  M  A  B  M  A  B A 

Muito 
satisfatória 

1 
(50,0) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 4 

(66,7) 
6 

(75,0) 
2 

(100) 
5 

(71,4) 
1 

(100 
1 

(100) 
2 

(100) 0 (0) 1 
(50,0) 

6 
(100) 

3 
(75,0) 

2 
(50,0) 

Satisfatória 1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 1 
(16,7) 0 (0) 0 (0) 2 

(28,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(50,0) 0 (0) 1 

(25,0) 
1 

(25,0) 
Nem 
satisfatória, 
nem 
insatisfatória 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(50,0) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(16,7) 
1 

(12,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Insatisfatória 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(12,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(25,0) 
Muito 
Insatisfatória 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total da 
amostra 

2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

6 
(100) 

8 
(100) 

2 
(100) 

7 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

6 
(100) 

4 
(100) 

4 
(100) 

Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos 
(a partir do 10° pavimento). 
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Tabela 7.12 - Principais justificativas para a satisfação com a ventilação natural no interior do 
apartamento, nos Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia  

Edifício de 
moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de moradia B  M  A  B  M  A  B  M  A  M A B  M  A  B  M  A  B A 

Avaliação positiva (muito satisfatória ou satisfatória) 
A velocidade dos 
ventos permite 
manter as janelas 
abertas 

1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) NA 3 
(60,0) 

4 
(66,7) 

1 
(50,0) 

4 
(57,1) 

1 
(100) 0 (0) 2 (100) 1 

(100) 
1 

(50,0) 
5 

(83,3) 
3 

(75,0) 0 (0) 

A velocidade dos 
ventos não permite 
manter as janelas 
abertas 

0 (0) 1 
(50,0) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 1 

(16,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 
(33,3) 

1 
(25,0) 0 (0) 

A pressão dos 
ventos não gera 
ruído nas aberturas  

0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(100) 0 (0) NA 0 (0) 2 

(33,3) 
1 

(50,0) 
3 

(42,9) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(25,9) 0 (0) 

Não é necessário o 
uso de climatização 
artificial 

1 
(50,0) 

2 
(100) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) NA 3 
(60,0) 

4 
(66,7) 

1 
(50,0) 

4 
(57,1) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(50,00) 0 (0) 1 
(50,0) 

5 
(83,3) 

2 
(50,0) 

3 
(100) 

É necessário o 
uso de 
climatização 
artificial 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 1 
(50,0) 

1 
(14,3) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total 2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) NA 5 

(100) 
6 

(100) 
2 

(100) 
7 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 2 (100) 1 
(100) 

2 
(100) 

6 
(100) 

4 
(100) 

3 
(100) 

Avaliação neutra (nem satisfatória, nem insatisfatória) 
A velocidade dos 
ventos permite 
manter as janelas 
abertas 

NA NA NA NA 0 (0) NA 1 
(100) 0 (0) 0 (0) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

A velocidade dos 
ventos não 
permite manter as 
janelas abertas 

NA NA NA NA 1 
(100) NA 0 (0) 0 (0) 1 

(100) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

A pressão dos 
ventos gera ruído 
nas aberturas 

NA NA NA NA 1 
(100) NA 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Não é necessário 
o uso de 
climatização 
artificial 

NA NA NA NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 1 
(100) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

É necessário o 
uso de 
climatização 
artificial 

NA NA NA NA 1 
(100) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Total NA NA NA NA 1 
(100) NA 1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Avaliação negativa (insatisfatória ou muito insatisfatória) 
A velocidade dos 
ventos não 
permite manter as 
janelas abertas 

NA NA NA NA NA NA NA NA 1 
(100) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

(100) 

A pressão dos 
ventos gera ruído 
nas aberturas 

NA NA NA NA NA NA NA NA 1 
(100) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

(100) 

Total NA NA NA NA NA NA NA NA 1 
(100) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

(100) 
Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos 
(a partir do 10° pavimento); são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos 
respondentes de cada grupo.  
 

Nos Edifícios 2 (Figuras 4.45 e 4.46), com 12 pavimentos, predomina a satisfação 

com a ventilação natural no interior do apartamento (75% - 3 de 4 – Tabela 7.11),  

que ocorre em andar baixo, médio e alto, que é justificada, principalmente, pela 

“velocidade dos ventos permitir manter as janelas abertas” e pela “pressão dos 

ventos não gerar ruído nas aberturas” em andar baixo e médio, e pelo fato de “não 

ser necessário o uso de climatização artificial” em andar médio e alto (Tabela 7.12). 

Em andar médio (7° pavimento) a ventilação natural é considerada “nem satisfatória, 
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nem insatisfatória” (25% - 1 de 4) em razão, diferentemente dos outros 

respondentes, da “velocidade dos ventos não permitir manter as janelas abertas”, “a 

pressão dos ventos gerar ruído nas aberturas” e ser “necessário o uso de 

climatização artificial” (Tabela 7.12). 

Nos Edifícios 3 (Figuras 4.47 e 4.48), com 26 pavimentos, predomina a satisfação 

com a ventilação natural no interior do apartamento (73,4% - 11 de 15), que 

acontece em andares médios (83,3% - 5 de 6) e altos (75% - 6 de 8), sendo 

explicada em razão da “velocidade dos ventos permitir manter as janelas abertas” e 

“não ser necessário o uso de climatização artificial” (Tabela 7.11 e Tabela 7.12). A 

insatisfação (12,5% - 1 de 8 – Tabela 7.11) ocorre em andar alto e é justificada pelo 

fato da “pressão dos ventos gerar ruído nas aberturas” e da “velocidade dos ventos 

não permitir manter as janelas abertas” (Tabela 7.12). Tais razões também explicam 

as avaliações dos respondentes moradores de andar baixo, médio e alto que estão 

nem satisfeitos, nem insatisfeitos (20% - 3 de 15) com a ventilação natural no interior 

do apartamento (Tabela 7.11 e Tabela 7.12). 

No Edifício 4 (Figuras 4.49 e 4.50), com 36 pavimentos, todos respondentes (100% 

- 9 de 9) independentemente do andar de moradia (médio ou alto), estão “muito 

satisfeitos” ou “satisfeitos” com a ventilação natural no interior do apartamento 

(Tabela 7.11). A avaliação positiva é justificada em razão da “velocidade dos ventos 

permitir manter as janelas abertas”, de “não ser necessário o uso de climatização 

artificial” e, ainda, da “velocidade dos ventos permitir manter as janelas abertas 

(Tabela 7.12). 

No Edifício 5 (Figuras 4.51 e 4.52), com 16 pavimentos, todos os respondentes 

(100% - 4 de 4), independentemente do andar de moradia e da localização do 

apartamento no edifício (frente ou fundos), consideram a ventilação natural no 

interior do apartamento muito satisfatória (Tabela 7.11). A avaliação positiva se 

justifica, principalmente, em razão da “velocidade dos ventos permitir manter as 

janelas abertas”, apontada pelos moradores de andares baixo e altos, e de “não ser 

necessário o uso de climatização artificial”, indicada moradores de andar médio e 

alto (Tabela 7.12). 

No Edifício 6 (Figuras 4.53 e 4.54),  com 23 pavimentos, todos os respondentes 

(100% - 9 de 9), independentemente do andar de moradia e da localização do 
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apartamento no edifício (frente ou fundos) avaliaram a ventilação natural no interior 

do apartamento como “muito satisfatória” ou “satisfatória” (Tabela 7.11). A avaliação 

positiva é justificada, principalmente, em razão da “velocidade dos ventos permitir 

manter as janelas abertas”, apontada tanto em andares baixo, médio e altos, de “não 

ser necessário o uso de climatização artificial”, indicada moradores de andar médio 

e altos. Ainda, o fato da “a pressão dos ventos não gerar ruído nas aberturas” é 

motivo de satisfação em andares baixo e altos (Tabela 7.12). 

No Edifício 7 (Figuras 4.55 e 4.56), com 29 pavimentos, 87,5% (7 de 8) dos 

respondentes (em andares baixos e altos), estão muito satisfeitos e satisfeitos, 

enquanto 12,5% (1 de 8) estão insatisfeitos (em andar alto) com a ventilação natural 

no interior do apartamento (Tabela 7.11). A avaliação positiva é justificada, 

principalmente, em razão de “não ser necessário o uso de climatização artificial”, 

apontada em andares baixos e altos e da “velocidade dos ventos permitir manter as 

janelas abertas”, indicada somente por moradores de andares baixos. Já a avaliação 

negativa, que ocorre em andar alto (16° pavimento), é justificada pelo fato da 

“velocidade dos ventos não permitir manter as janelas abertas”, e, ainda “da pressão 

dos ventos gerar ruído nas aberturas” (Tabela 7.12). 

Portanto, os resultados revelam que, nos sete edifícios altos estudados, predominam 

os moradores satisfeitos (88,9% - 48 de 54) com a ventilação natural no interior do 

apartamento, sobre aqueles nem satisfeitos e nem insatisfeitos (7,4% - 4 de 54) ou 

insatisfeitos (3,7% - 2 de 54).  Tais avaliações independem do contexto urbano nos 

quais os edifícios estão situados. Em relação ao andar de moradia, o percentual de 

respondentes satisfeitos ou muito satisfeitos é similar em andares baixos (90% - 9 

de 10), médios (86,6% - 13 de 15) ou altos (89,7% - 26 de 29). A maior satisfação 

tente a ser justificada pela velocidade dos ventos permitir manter as janelas abertas, 

principalmente nos andares baixos, e a não ser necessário o uso de climatização 

artificial, especialmente nos andares médios e altos. No entanto, somente em 

andares altos (a partir do 15° pavimento) existem moradores insatisfeitos (6,9% - 2 

de 29) com a ventilação natural no apartamento em razão da velocidade dos ventos 

não permitir manter as janelas abertas e da pressão dos ventos gerar ruído nas 

aberturas (Quadro 7.6). 
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Quadro 7.6: Síntese das principais justificativas para a satisfação com a ventilação natural no interior 
do apartamento em relação ao exterior dos Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia e o grupo 
de moradores 

Satisfação com a 
ventilação natural no 

interior do apartamento: 
Contexto urbano (1) Andar de moradia (2) Observações 

Avaliação positiva 

A velocidade dos ventos 
permite manter as janelas 
abertas (62,5%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (60,7%); 

Entorno com presença 
de edificações mais altas 

(65%) 

Andares baixos 
(88,9%); 

Andares médios 
(46,2%); 

Andares altos (61,5%) 
 

Aptos voltado para a rua; 
 

Aptos voltado para os 
fundos do terreno sem 
edificações próximas; 

 
Aptos voltados outros 
edifícios afastados a 
partir de 27 metros; 

Não é necessário o uso de 
climatização artificial 
(62,5%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (60,7%); 

 
Entorno com presença 

de edificações mais altas 
(65%) 

Andares baixos (33,3%) 
Andares médios 

(69,2%) 
Andares altos (69,2%) 

 

Aptos voltado para a rua; 
 

Aptos voltado para os 
fundos do terreno sem 
edificações próximas; 

 
Aptos voltados outros 
edifícios afastados a 
partir de 27 metros; 

Avaliação negativa 

A velocidade dos ventos 
não permite manter as 
janelas abertas (100%) 
 
A pressão dos ventos gera 
ruído nas aberturas 
(100%) 

Entorno com edificações 
mais baixas (50%) 

Entorno com presença 
de edificações mais altas 

(50%) 

Andares altos (100%) 

- Apto voltado para 
outras torres no mesmo 

condomínio com 
afastamento de 38 

metros; 
- Apto voltado para a rua 
com edifícios mais baixos 

em frente 
Notas: (1) O contexto urbano corresponde ao entorno imediato, considerando um raio de 200m desde o edifício; 
Entorno com edificações mais baixas: áreas onde prevalecem as edificações com até 2 pavimentos, com poucos 
edifícios com 10 ou mais pavimentos, em geral com recuo de jardim e afastamento lateral em relação aos outros 
edifícios; Entorno com presença de edificações mais altas: áreas onde predominam edificações com alturas até 
5 pavimentos e com presença moderada de edifícios com 10 ou mais pavimentos, em geral construídos no 
alinhamento frontal e nas divisas laterais e com afastamento de outros edifícios nos fundos; (2) Andares baixos 
(até o 5°pavimento); Andares médios (do 6° ao 9° pavimento); Andares altos (a partir do 10° pavimento); (3) 
Famílias com idosos (com 60 anos ou mais); Famílias com crianças (até 12 anos); Famílias sem idosos ou 
crianças;  
 

7.8 USO DE ÁREAS ABERTAS  

7.8.1 Uso de áreas abertas condominiais 

Na análise dos usos de áreas abertas condominiais no Edifício 1 (Figuras 4.43 e 

4.44), 60% (3 de 5) afirmam utilizar tais áreas, enquanto que 40% (2 de 50) não 

utilizam. Aqueles que confirmam o uso são moradores de andares baixos (2º e 5º 

pavimentos) e médio (8º pavimento) (Tabela 7.13) e mencionam como justificativas 

para estes usos a “presença de vegetação” e a “segurança em relação a assaltos” 

(Tabela 7.14). No tocante aos respondentes que não utilizam as áreas abertas do 

edifício, não foram apontados motivos (Tabela 7.14). 
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Tabela 7.13 - Usos de áreas abertas condominiais nos Edifícios 1, 2, 3, 4 e 7, conforme o andar de 
moradia  

Edifício de moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 7 

Andar de moradia B M A B M A B M A M A B A 

Sim  2 
(100) 

1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 1 

(50,0) 
1 

(100) 
1 

(100) 
6 

(100) 
6 

(75,0) 
2 

(100) 
3 

(42,9) 
3 

(75,0) 
1 

(25,0) 

Não 0 (0) 1 
(50,0) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(25,0) 0 (0) 4 
(57,1) 

1 
(25,0) 

3 
(75,0) 

Total da amostra 2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

6 
(100) 

8 
(100) 

2 
(100) 7 (100) 4 (100) 4 

(100) 
Notas:  Os Edifícios 5 e 6 foram excluídos da análise por não possuírem áreas abertas condominiais; B= 
andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos (a partir do 
10° pavimento); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes de 
cada grupo. 
 

Tabela 7.14 - Usos de áreas abertas condominiais nos Edifícios 1, 2, 3, 4 e 7, conforme o andar de 
moradia  

Edifício de moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 7 

Andar de moradia B M A B M A B M A M A B A 

Justificativas para o uso das áreas abertas condominiais 

Presença de áreas sombreadas 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) 1 
(100) 

1 
(100) 

4 
(66,7) 

5 
(83,3) 0 (0) 1 

(33,3) 0 (0) 0 (0) 

Ausência de áreas sombreadas 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(33,3) 0 (0) 0 (0) 

Presença de vegetação 2 
(100) 

1 
(100) NA NA 1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
4 

(66,7) 5 (83,3 1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Ausência de vegetação 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(33,3) 0 (0) 

Locais adequados para sentar 0 (0) 0 (0) NA NA 1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

6 
(100) 

6 
(100) 

1 
(50,0) 

2 
(66,7) 

1 
(33,3) 0 (0) 

Segurança em relação a assaltos 2 
(100) 0 (0) NA NA 1 

(100) 0 (0) 1 
(100) 

5 
(83,3) 

5 
(83,3) 

1 
(50,0) 3 (100) 3 (100) 0 (0) 

Quantidade excessiva de vento 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(16,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total 2 
(100) 

1 
(100) NA NA 1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
6 

(100) 
6 

(100) 
2 

(100) 3 (100) 3 (100) 1 
(100) 

Justificativas para a não utilização das áreas abertas condominiais 

Presença de áreas sombreadas NA 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Ausência de áreas sombreadas NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 1 
(33,3) 0 (0) 1 

(33,3) 

Presença de vegetação NA 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Ausência de vegetação NA  0 (0)  0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 3 
(100) 

Locais adequados para sentar NA 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Quantidade excessiva de vento NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) NA NA NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Preferência por utilizar espaços 
abertos públicos (parques e 
praças) próximos ao edifício 

NA 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) NA NA NA 1 

(50,0) NA 2 
(66,7) 0 (0) 3 

(100) 

Condomínio não permite animais 
nas áreas abertas NA 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Falta de interesse / costume NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA NA 1 
(50,0) NA 1 

(33,3) 0 (0) 0 (0) 

O edifício não possui áreas 
abertas condominiais adequadas NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 1 

(33,3) 

Total NA 1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) NA NA NA 2 

(100) NA 3 (100) 1 (100) 3 
(100) 

Notas:  Os Edifícios 5 e 6 foram excluídos da análise por não possuírem áreas abertas condominiais; B= 
andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos (a partir do 
10° pavimento); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes de 
cada grupo. 
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Na análise do uso de áreas de lazer condominiais especificamente por crianças, os 

respondentes com crianças (com 11 e 12 anos) na família, moradores de andar 

baixo e médio, não usam tais espaços, em razão, especialmente, de que “o edifício 

não possui áreas de lazer adequadas para crianças”. O morador de andar baixo (5° 

pavimento) ainda aponta que “a criança prefere brincar no apartamento”, mas 

também relata que “pode deixar a criança circular pelas áreas do condomínio 

desacompanhada” (Tabela 7.14 e Tabela 7.15) 

Tabela 7.15 - Usos de áreas lazer condominiais especificamente por crianças nos Edifícios 1, 2, 3, 4 
e 7, conforme o andar de moradia 

Edifício de moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 7 

Andar de moradia 
Total 

B M 
Total 

M A 
Total 

M A 
Total 

A 
Total 

A 

Grupo de moradores  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) 

Sim 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (100) 1 (100) 1 (100) 7 (100) 3 (100) 4 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (50,0) 1 (50,0) 

Não 2 (100) 1 (100) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (50,0) 1 (50,0) 

Total da amostra 2 (100) 1 (100) 1 (100) 2 (100) 1 (100) 1 (100) 7 (100) 3 (100) 4 (100) 1 (100) 1 (100) 2 (100) 2 (100) 

Notas: Os Edifícios 5 e 6 foram excluídos da análise por não possuírem áreas abertas condominiais; B= 
andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos (a partir do 
10° pavimento); (1) criança com 11 anos; (2) criança com 12 anos; (3) criança com 11 anos; (4) crianças com 10 
meses e 9 anos; (5) crianças com 3 e 5 anos; (6) crianças com 1, 4 e 9 anos; (7) criança com 8 anos; (8) 
crianças com 4, 7 e 10 anos; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos 
respondentes de cada grupo. 
 

Tabela 7.16 - Principais justificativas relativas aos usos de áreas lazer condominiais especificamente 
por crianças no Edifício 1, conforme o andar de moradia 

(continua) 
Edifício de moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 7 
Andar de moradia 

Total 
B M 

Total 
M A 

Total 
M A 

Total 
A 

Total 
A 

Grupo de moradores  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) 

Justificativas para o uso das áreas de lazer pelas crianças 

O edifício possui áreas 
de lazer adequadas 
para crianças 

0 (0) NA NA 2 (100) 1 (100) 1 (100) 7 (100) 3 (100) 4 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 

A(s) criança(s) 
gosta(m) de brincar na 
área de lazer do 
edifício 

0 (0) NA NA 2 (100) 1 (100) 1 (100) 7 (100) 3 (100) 4 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 

Posso deixar a(s) 
criança(s) brincarem 
e/ou circularem na 
área de lazer 
desacompanhadas 

0 (0) NA NA 2 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (14,3) 0 (0) 1 (25,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Não posso deixar a(s) 
criança(s) brincarem 
e/ou circularem na 
área de lazer 
desacompanhadas 

0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (42,9) 1 (33,3) 2 (50,0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 1 (100) 

Posso enxergar a(s) 
criança(s) brincando 
na área de lazer a 
partir do apartamento  

0 (0) NA NA 2 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (14,3) 1 (33,3) 0 (0) 1 (100) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 
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(conclusão) 
Não posso enxergar 
a(s) criança(s) 
brincando na área de 
lazer a partir do 
apartamento 

0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (14,3) 1 (33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 1 (100) 

A(s) criança(s) 
preferem brincar no 
apartamento 

0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 1 (100) 

A(s) criança(s) 
preferem brincar em 
espaços abertos 
(parques e praças) 
próximos ao edifício 

0 (0) NA NA 1 (50,0) 0 (0) 1 (100) 1 (14,3) 0 (0) 1 (25,0) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 

Brincar somente 
conforme horários 
determinados pelo 
edifício 

0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 1 (100) 

Total 0 (0) NA NA 2 (100) 1 (100) 1 (100) 7 (100) 3 (100) 4 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 

Justificativas para a não utilização das áreas de lazer pelas crianças 

O edifício não possui 
áreas de lazer 
adequadas para 
crianças 

2 (100) 1 (100) 1 (100) 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 

A(s) criança(s) não 
gosta(m) de brincar na 
área de lazer do 
edifício 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA 1 (100) 1 (100) 

Posso deixar a(s) 
criança(s) brincarem 
e/ou circularem pelas 
áreas do condomínio 
desacompanhadas 

1 (50,0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 

Não posso deixar a(s) 
criança(s) brincarem 
e/ou circularem na 
área de lazer 
desacompanhadas 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA 1 (100) 1 (100) 

Não posso enxergar 
a(s) criança(s) 
brincando na área de 
lazer a partir do 
apartamento 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA 1 (100) 1 (100) 

A(s) criança(s) 
preferem brincar no 
apartamento 

1 (50,0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 

A(s) criança(s) 
preferem brincar em 
espaços abertos 
(parques e praças) 
próximos ao edifício 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA 1 (100) 1 (100) 

Total 2 (100) 1 (100) 1 (100) 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA 1 (100) 1 (100) 

Notas: Os Edifícios 5 e 6 foram excluídos da análise por não possuírem áreas abertas condominiais; B= 
andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos (a partir do 
10° pavimento); (1) criança com 11 anos; (2) criança com 12 anos; (3) criança com 11 anos; (4) crianças com 10 
meses e 9 anos; (5) crianças com 3 e 5 anos; (6) crianças com 1, 4 e 9 anos; (7) criança com 8 anos; (8) 
crianças com 4, 7 e 10 anos; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos 
respondentes de cada grupo. 
 
Nos Edifícios 2 (Figuras 4.45 e 4.46) , que possuem ampla área aberta de lazer, os 

respondentes que mencionam a utilização dessas áreas (50% - 2 de 4) são 

moradores de andar médio (9° pavimento) e alto (12° pavimento) (Tabela 7.13). As 

principais justificativas para o uso das áreas abertas são a “presença de vegetação” 
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e de “locais adequados para sentar”, complementadas pela “presença de áreas 

sombreadas” e “segurança em relação a assaltos” (Tabela 7.14). 

Os moradores que não usam as áreas abertas (50% - 2 de 4) indicam como 

justificativa a “preferência por utilizar espaços abertos públicos (parques e praças) 

próximos ao edifício”, já que o “condomínio não permite animais nas áreas abertas” 

e a “quantidade excessiva de vento” para não utilizar as áreas abertas do edifício 

(Tabela 7.14). 

Em relação ao uso de áreas de lazer condominiais especificamente por crianças, 

todos os respondentes (100% - 2 de 2) que possuem crianças na família, são 

moradores de andar médio (9°pavimento) e alto (12° pavimento) e cujas crianças 

têm 11 e 9 anos, respectivamente, confirmam a utilização de tais áreas (Tabela 

7.15). 

Os respondentes justificam a utilização das áreas de lazer pelas crianças em razão 

de “o edifício possuir áreas de lazer adequadas para crianças”, “as crianças 

gostarem de brincar na área de lazer do edifício”, “as crianças poderem brincarem 

na área de lazer e circularem pelas áreas do condomínio desacompanhadas” e 

ainda, “poder enxergar as crianças brincando na área de lazer a partir do 

apartamento” (Tabela 7.15). 

Nos Edifícios 3 (Figuras 4.47 e 4.48),  que possuem ampla área aberta de lazer, a 

maioria dos respondentes (86,7% - 15 de 15) moradores de andares baixos, médios 

e altos informam que utilizam tais áreas (Tabela 7.13). A existência de “locais 

adequados para sentar” é a principal justificativa, apontada por todos os moradores 

que usam as áreas abertas, juntamente com a  “segurança em relação a assaltos”, a 

“presença de áreas sombreadas” e a “presença de vegetação”. No entanto, alguns 

respondentes citam a “quantidade excessiva de vento” no local, fato confirmado pela 

pesquisadora em visita ao local (Tabela 7.14).  

Os respondentes que não usam as áreas abertas do edifício (13,3% - 2 de 15), são 

moradores de andares altos (16º e 25º pavimentos) e apotam a “preferência por 

utilizar espaços abertos públicos (parques e praças) próximos ao edifício” ou, ainda, 

a “falta de interesse ou costume” em utilizar tais áreas como justificativa (Tabela 

7.14). 
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Na análise do uso de áreas de lazer condominiais especificamente por crianças, 

todos os respondentes com crianças na família (100% - 7 de 7) utilizam tais áreas e 

são moradores de andares médios (7° pavimento - crianças com 3 e 5 anos) e altos 

(10°, 11°, 20° e 23° pavimentos - crianças com 1, 4 e 9 anos) (Tabela 7.15). Todos 

os respondentes apontam como principais justificativas para o uso das áreas de 

lazer pelas crianças que “o edifício possui áreas de lazer adequadas para crianças” 

e que “as crianças gostam de brincar na área de lazer do edifício”. Quanto aos 

moradores de andares médios, o respondente que citou que “não pode deixar as 

crianças brincarem na área de lazer ou circularem pelas áreas do condomínio 

desacompanhadas” possui crianças com 3 e 5 anos de idade. O respondente que 

indicou “poder enxergar as crianças brincando na área de lazer a partir do 

apartamento” é morador de apartamento voltado para a área de lazer infantil, 

enquanto que aquele que “não pode enxergar as crianças brincando na área de 

lazer a partir do apartamento” é morador de apartamento voltado para os fundos do 

terreno, onde se localiza a área de lazer para adultos (Tabela 7.15). 

Em relação aos moradores de andares altos, o respondente que “pode deixar a 

criança brincar na área de lazer desacompanhada” tem na família criança com 9 

anos de idade, enquanto que o morador que “não pode deixar a criança circular 

pelas áreas do condomínio desacompanhada” possui criança na família com 4 anos 

de idade. Ainda, um dos moradores cita que “a criança prefere brincar em espaços 

abertos (parques e praças) próximos ao edifício” (Tabela 7.15). 

No Edifício 4 (Figuras 4.49 e 4.50), a utilização das áreas abertas do edifício é 

confirmada por 55,6% (5 de 9) dos respondentes, enquanto 44,4% (4 de 9) não 

fazem uso de tais espaços (Tabela 7.13). 

Os moradores de andares médios (6º e 8º pavimentos) que indicaram utilizar as 

áreas abertas do edifício apontam a “presença de vegetação”, de “locais adequados 

para sentar” e a “segurança em relação a assaltos” como justificativa (Tabela 7.14). 

Nos andares altos, os respondentes que usam as áreas abertas citam a “segurança 

em relação a assaltos” como principal motivo. Ainda é indicada idosos a existência 

de “locais adequados para sentar” (Tabela 7.15). 

Os respondentes que não utilizam as áreas abertas do edifício são moradores de 

andares altos (Tabela 7.14). Os motivos apontados são a “preferência por utilizar 
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espaços abertos públicos (parques e praças) próximos ao edifício”, visto que o 

edifício se localiza em frente ao maior parque da cidade, à “ausência de áreas 

sombreadas” ou, ainda, à falta de costume ou interesse em utilizar tais áreas 

(Tabela 7.15). 

Na análise do uso de áreas de lazer condominiais especificamente por crianças, o 

único respondente com criança na família (com 8 anos de idade) é morador de 

andar alto (24° pavimento) e confirma o uso da área de lazer do edifício (Tabela 

7.15). Como principal justificativa para a utilização de tais áreas, foi apontado que “a 

criança gosta de brincar na área de lazer do edifício”, que “pode deixar a criança 

brincar na área de lazer desacompanhada” e que “pode enxergar a criança 

brincando na área de lazer a partir do apartamento”, visto que as janelas do 

apartamento são voltadas para a área de lazer infantil do edifício, mesmo estando 

em andar bastante elevado. No entanto, também foi relatado que a criança prefere 

brincar em espaços abertos próximos ao edifício, como por exemplo, o parque 

localizado em frente ao edifício (Tabela 7.15). 

Os Edifícios 5 e 6 foram excluídos da análise por não possuírem áreas abertas 

condominiais e áreas de lazer para crianças. 

No Edifício 7 (Figuras 4.55 e 4.56), a utilização das áreas abertas do edifício é 

confirmada por 50% (4 de 8) dos respondentes, enquanto 50% (4 de 8) não utiliza 

tais espaços (Tabela 7.13). Os moradores de andares baixos (no 4º e 5º 

pavimentos) que afirmam utilizar as áreas abertas condominiais, indicam a 

“segurança em relação a assaltos” e a existência de “locais adequados para sentar” 

como principais motivo para o uso de tais áreas, contudo é citada a “ausência de 

vegetação” (Tabela 7.15). 

Quanto aos respondentes que não utilizam as áreas abertas condominiais, indicam a 

“preferência por utilizar espaços abertos públicos (parques e praças) próximos ao 

edifício”, a “ausência de vegetação” “ausência de áreas sombreadas” e o fato do 

“edifício não possui áreas abertas condominiais adequadas” como motivos para não 

utilizar as áreas abertas do edifício (Tabela 7.13 e Tabela 7.14). 

Na análise do uso de áreas de lazer condominiais especificamente por crianças, os 

respondentes com crianças na família são moradores de andares altos e se dividem 
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entre aqueles cujas crianças usam (50% - 1 de 2) as áreas de lazer do edifício e 

aqueles que não utilizam (50% - 1 de 2) tais áreas (Tabela 7.15). 

O respondente cujas crianças (com 7 e 10 anos de idade – no 16° pavimento) 

utilizam as áreas de lazer do edifício, aponta que “o edifício possui áreas de lazer 

adequadas para crianças” e que “as crianças gostam de brincar na área de lazer do 

edifício”. O morador também cita que “não pode deixar as crianças brincarem na 

área de lazer ou circularem pelo condomínio desacompanhadas” e que “não pode 

enxergar as crianças brincando na área de lazer a partir do apartamento”. Também 

menciona que “as crianças preferem brincar no apartamento ou em espaços abertos 

próximos ao edifício” já que as “crianças somente podem brincar conforme horários 

determinados pelo edifício” (Tabela 7.15). 

O morador cuja criança (com 4 anos de idade – no 26° pavimento) não utiliza as 

áreas de lazer do edifício, justificou que “a criança não gosta de brincar na área de 

lazer do edifício” e “prefere brincar em espaços abertos (parques e praças) próximos 

ao edifício”. Também indicou que “não pode deixar a criança brincar na área de lazer 

ou circular pelo condomínio desacompanhadas” e que “não pode enxergar as 

crianças brincando na área de lazer a partir do apartamento” (Tabela 7.15). 

 

Portanto, os resultados revelam que nos edifícios altos estudados que possuem 

áreas abertas condominiais (edifícios 1, 2, 3, 4 e 7), tais áreas são utilizadas por 

65,9% (27 de 41) dos moradores, independentemente do andar de moradia ou do 

grupo familiar ao qual pertencem. A utilização das áreas abertas acontece, 

principalmente, em razão do local ser percebido como seguro em relação à assaltos 

(77,8% - 21 de 27). A existência de locais adequadas para sentar (70,4% - 19 de 

27), com vegetação (59,5% - 16 de 27) e áreas sombreadas (44,4% - 12 de 27), o 

que tende a ocorrer em edifícios afastados da rua, com jardim e gradil, também 

contribuem para a maior utilização das áreas abertas condominiais. As principais 

justificativas indicadas por aqueles moradores que não utilizam tais áreas (34,1% - 

14 de 41), principalmente moradores de andares altos e cujas famílias não possuem 

idosos ou crianças,  são a preferência por utilizar os espaços abertos públicos (50% 

- 7 de 14) e a ausência de vegetação (21,4% - 3 de 14) (ver Quadro 7.7). 
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Quadro 7.7: Síntese das principais justificativas relativas ao uso das áreas abertas condominiais dos 
Edifícios 1, 2, 3, 4 e 7, conforme o andar de moradia  

Usos das áreas abertas do edifício Andar de moradia (1) 
Justificativas para o uso das áreas abertas 

Segurança em relação a assaltos (77,8%) 
Locais adequados para sentar (70,4%)  
Presença de vegetação (59,3%) 
Presença de áreas sombreadas (44,4%) 

Andares baixos (22,2%) 
Andares médios (37%) 
Andares altos (40,7%) 

Justificativas para a não utilização das áreas abertas 
Preferência por utilizar espaços abertos públicos 
(parques e praças) próximos ao edifício (50%)  
Ausência de vegetação (21,4%) 

Andares baixos (14,3%) 
Andares médios (14,3%) 
Andares altos (71,4%) 

Notas: ( 1) Andares baixos (até o 5°pavimento); Andares médios (do 6° ao 9° pavimento); Andares altos (a partir 
do 10° pavimento); (2) Famílias com idosos (com 60 anos ou mais); Famílias com crianças (até 12 anos); 
Famílias sem idosos ou crianças;  
 
 
Especificamente em relação às crianças moradoras dos edifícios que possuem 

áreas de lazer (edifícios 1, 2, 3, 4 e 7), os resultados revelam que tais espaços são 

utilizados por 78,6% (11 de 14) das crianças. O uso acontece quando as crianças 

com idades entre 1 e 12 anos, que vivem em andares médios e altos, gostam de 

brincar nas áreas abertas condominiais (100% - 11 de 11) e os pais consideram que 

o edifício possui áreas adequadas (90,9% - 10 de 11). O maior uso também se dá 

pelas crianças maiores (acima de 9 anos) que já podem circular pelo edifício ou 

brincar desacompanhadas (45,5% - 5 de 11). Quando os apartamentos possuem 

janelas voltadas para a área de lazer e os pais podem enxergar as crianças 

brincando (36,4% - 4 de 11), também acontece uma maior utilização. No entanto, 

mesmo considerando as áreas existentes no edifício adequadas, algumas crianças, 

com idades entre 4 e 10 anos e moradoras de andares altos, preferem brincar em 

espaços abertos (parques e praças) próximos ao edifício (36,4% - 4 de 11). O uso 

das áreas de lazer pelas crianças não ocorre (21,4% - 3 de 14) quando os pais 

consideram que  edifício não possui áreas de lazer adequadas para crianças (83,3% 

- 2 de 3), especialmente para aquelas maiores (com 11 ou 12 anos), moradoras de 

andares médios e altos, que preferem brincar no apartamento ou em espaços 

abertos (parques e praças) próximos ao edifício (ver Quadro 7.8). 
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Quadro 7.8: Síntese das principais justificativas relativas ao uso das áreas de lazer condominiais 
especificamente por crianças nos Edifícios 1, 2, 3, 4 e 7, conforme o andar de moradia  
Usos das áreas de lazer condominiais especificamente 
por crianças 

Andar de moradia 
(1) Observações 

Justificativas para o uso das áreas de lazer 
A(s) criança(s) gosta(m) de brincar na área de lazer do 
edifício (100%)  
O edifício possui áreas de lazer adequadas para crianças 
(90,9%) 

 
Andares médios 
(36,4%) 
 
Andares altos 
(63,6%) 

Crianças com idades 
entre 1 e 12 anos 

Posso deixar a(s) criança(s) brincarem e/ou circularem na 
área de lazer desacompanhadas (45,5%) Crianças com 9 e 11 anos  

Posso enxergar a(s) criança(s) brincando na área de lazer a 
partir do apartamento (36,4%) 

Apartamentos voltados 
para a área de lazer 

A(s) criança(s) preferem brincar em espaços abertos 
(parques e praças) próximos ao edifício (36,4%) 

Crianças com idades 
entre 4 e 10 anos 

Justificativas para o não uso das áreas de lazer 

O edifício não possui áreas de lazer adequadas para 
crianças (83,3%) 

Andar baixo 
(16,7%) 
Andar médio 
(33,3%) 
Andar alto (50%) 

Crianças com idades 
entre 11 e 12 anos 

Notas: (1) Andares baixos (até o 5°pavimento); Andares médios (do 6° ao 9° pavimento); Andares altos (a partir 
do 10° pavimento) 
 

7.8.2 Uso das áreas abertas públicas próximas ao edifício 

Na análise do uso das áreas abertas públicas (calçadas, praças ou parques) 

próximas ao Edifício 1 (Figuras 4.43 e 4.44), 40% (2 de 5) dos respondentes 

afirmam utilizar, enquanto 60% (3 de 5) não usam tais áreas. Aqueles que 

confirmaram o uso das áreas abertas públicas, são moradores de andar baixo e 

médio, com a indicação de que “as áreas abertas públicas junto ao edifício são 

agradáveis” (Tabela 7.17 e Tabela 7.18). 

Tabela 7.17 - Uso áreas das áreas abertas públicas próximas aos Edifícios 1 a 7, conforme o andar 
de moradia 

Edifício de 
moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de 
moradia B  M  A  B  M  A  B  M  A  M A B  M  A  B  M  A  B A 

Sim  1 
(100 

1 
(100 0 (0 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 2 
(40,0) 

3 
(37,5) 

2 
(100) 

6 
(85,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 

(50,0) 
2 

(66,7) 
3 

(75,0) 

Não 1 
(100 

1 
(100 

1 
(100 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

3 
(60,0) 

5 
(62,5) 0 (0) 1 

(14,3) 
1 

(100) 
1 

(100) 
2 

(100) 
1 

(100) 
2 

(100) 
3 

(50,0) 
1 

(33,3) 
1 

(25,0) 
Total da 
amostra 

2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

5 
(100) 

8 
(100) 

2 
(100) 

7 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

6 
(100) 

3 
(100) 

4 
(100) 

Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos 
(a partir do 10° pavimento); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo. 
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Tabela 7.18 - Uso áreas das áreas abertas públicas próximas aos Edifícios 1 a 7, conforme o andar 
de moradia 

Edifício de 
moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de moradia B  M  A  B  M  A  B  M  A  M A B  M  A  B  M  A  B A 

Justificativas para o uso das áreas abertas públicas 
As áreas abertas 
públicas junto ao 
edifício são 
agradáveis 

1 
(100) 0 (0) NA NA 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 2 
(100) 3 (100) 2 

(100) 
5 

(83,3) NA 0 (0) NA NA NA 2 
(66,7) 

2 
(100) 

1 
(33,3) 

Existência de 
portas, janelas e 
vitrines junto à 
calçada 

0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) NA NA NA 1 
(33,3) 

2 
(100) 0 (0) 

Existência de 
jardim  0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(50,0) 3 (100) 1 
(50,0) 

2 
(33,3) NA 0 (0) NA NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Segurança em 
relação a assaltos 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 3 (100) 0 (0) 3 
(50,0) NA 0 (0) NA NA NA 1 

(33,3) 
1 

(50,0) 0 (0) 

Presença de áreas 
sombreadas 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 2 
(66,7) 0 (0) 3 

(50,0) NA 1 
(100) NA NA NA 3 

(100) 0 (0) 1 
(33,3) 

Total 1 
(100) 

1 
(100) NA NA 1 

(100) 
1 

(100) 0 (0) 2 
(100) 3 (100) 2 

(100) 
6 

(100) NA 1 
(100) NA NA NA 3 

(100) 
2 

(100) 
3 

(100) 
Justificativas para a não utilização das áreas abertas públicas 

Não existem áreas 
abertas públicas 
agradáveis junto 
ao edifício 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 1 

(33,3) 4(80,0) NA 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 1 
(100) 

1 
(50,0) 

3 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

Existência de 
portas, janelas e 
vitrines junto à 
calçada 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) NA 1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 

Inexistência de 
portas, janelas e 
vitrines junto à 
calçada 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 1 
(100) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(33,3) 0 (0) 0 (0) 

Inexistência de 
jardim 0 (0)   0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) NA 1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Existência de 
gradil 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 1 

(100) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Inexistência de 
gradil 0 (0)   0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(33,3) 0 (0) 1 
(100) 

Existência de 
paredes cegas 
e/ou portas de 
garagem junto à 
calçada 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 

Falta de 
segurança em 
relação a assaltos 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) NA 1 

(100) 
2 

(66,7) 
1 

(20,0) NA 1 
(100) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 

Ausência de áreas 
sombreadas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(33,3 0 (0) 1 
(100) 

Quantidade 
excessiva de vento 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 1 

(20,0) NA 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Áreas 
inadequadas para 
os cães 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total  1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) NA 1 

(100) 
3 

(100) 5 (100) NA 1 
(100) 

1 
(100) NA 2 

(100) 
1 

(100) 
2 

(100) 
3 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos 
(a partir do 10° pavimento); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo. 
 
Quanto aos respondentes que não utilizam as áreas públicas abertas próximas ao 

edifício, os respondentes apontam que “não existem áreas abertas públicas 

agradáveis junto ao edifício”, a “existência de paredes cegas e/ou portas de 

garagem junto à calçada” e ”existência de gradil” como justificativas para não usar 

tais áreas, porém também aponta a “existência de jardim”, a “segurança em relação 

a assaltos” e a “presença de áreas sombreadas” (Tabela 7.17 e Tabela 7.18). 
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Nos Edifícios 2 (Figuras 4.45 e 4.46), a metade (50% - 2 de 4) dos respondentes 

utiliza as áreas públicas próximas aos edifícios enquanto a outra metade (50% - 2 de 

4) não confirma o uso (Tabela 7.17). Os moradores que utilizam as áreas públicas 

próximas aos edifícios são moradores de andar médio e alto,  e indicam que “as 

áreas abertas públicas junto ao edifício são agradáveis”, a “presença de áreas 

sombreadas” e a “segurança em relação a assaltos” como razões para o uso. No 

entanto, também é apontada a “falta de segurança em relação a assaltos” (Tabela 

7.18 ). 

Os respondentes que indicaram não utilizar as áreas abertas públicas próximas 

explicam que não usam tais áreas por serem “inadequadas para os cães” (morador 

do 2° pavimento) ou pela “falta de segurança em relação a assaltos” (morador do 7° 

pavimento) (Tabela 7.18). 

Nos Edifícios 3 (Figuras 4.47 e 4.48), somente 33,3% (5 de 14) dos respondentes 

afirmam utilizar áreas públicas próximas aos edifícios, enquanto 66,7% (9 de 14) não 

usam tais áreas (Tabela 7.18). Os respondentes que confirmaram a utilização são 

moradores de andares médios e altos e indicam como justificativas que “as áreas 

abertas públicas junto ao edifício são agradáveis” e a “existência de jardim”, 

juntamente com a “segurança em relação a assaltos”, a “presença de áreas 

sombreadas” e a “existência de gradil”. 

Quanto aos respondentes que indicaram não utilizar as áreas abertas públicas junto 

ao edifício, justificam a não utilização de tais áreas devido à “inexistência de portas, 

janelas e vitrines junto à calçada”, à “existência de gradil”, à “falta de segurança em 

relação a assaltos” e à “presença de áreas sombreadas”, que “não existem áreas 

abertas públicas agradáveis junto ao edifício” ou, ainda à “quantidade excessiva de 

vento” (gerada pelo próprio edifício) (Tabela 7.18). 

No Edifício 4 (Figuras 4.49 e 4.50), que se localiza em frente a um parque, a 

maioria dos respondentes afirma utilizar as áreas abertas públicas próximas ao 

edifício (Tabela 7.17). Os principais motivos para utilizar tais áreas são que “as 

áreas abertas públicas junto ao edifício são agradáveis”, a “existência de jardim” e, 

ainda, a ”segurança em relação a assaltos” e a “presença de áreas sombreadas”, 

(Tabela 7.18). Já o respondente que não usa as áreas abertas próximas, morador de 
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andar alto (34° pavimento) justifica em função da “falta de segurança em relação a 

assaltos” (Tabela 7.18). 

No Edifício 5 (Figuras 4.51 e 4.52), que é localizado em frente à praça principal da 

cidade, somente um respondentes (25% - 1 de 4) confirma a utilização uso de áreas 

abertas públicas próximas ao edifício, enquanto que 75% (3 de 4) não fazem uso de 

tais espaços. O único respondente que confirmou o uso próxima reside em andar 

médio (Tabela 7.17). Tal morador indicou que a utilização se dá devido à “presença 

de áreas sombreadas” (Tabela 7.18). 

No tocante àqueles que não utilizam as áreas abertas públicas junto ao edifício, foi 

citada a “existência de portas, janelas e vitrines junto à calçada” e a “inexistência de 

jardim” como motivos, porém também foram apontadas a “inexistência de paredes 

cegas e/ou portas de garagem junto à calçada” e a “segurança em relação a 

assaltos”. (Tabela 7.17 e Tabela 7.18). 

No Edifício 6 (Figuras 4.53 e 4.54), somente 33,3% (3 de 9) dos respondentes 

afirmam utilizar áreas públicas próximas aos edifícios, enquanto 66,7% (3 de 9) não 

usam tais áreas (Tabela 7.17). Os respondentes que são usuários das áreas abertas 

próximas ao edifício são moradores de andares altos (11°, 19° e 23° pavimentos), 

Todos estes respondentes apontaram a “presença de áreas sombreadas” como 

motivo da utilização de tais áreas (Tabela 7.18).  

Quanto aos respondentes que não são usuários das áreas abertas junto ao edifício, 

apontam que “não existem áreas abertas públicas agradáveis junto ao edifício”, a 

“inexistência de portas, janelas e vitrines junto à calçada”, a “inexistência de jardim”, 

a “inexistência de gradil”, a “inexistência de paredes cegas e/ou portas de garagem 

junto à calçada” e a “ausência de áreas sombreadas” como justificativas da não 

utilização de tais (Tabela 7.18). 

No Edifício 7 (Figuras 4.55 e 4.56), a utilização das áreas abertas públicas próximas 

é confirmada por 71,4%( 5 de 7) dos moradores, com somente 28,6% (2 de 7) não 

utilizando tais áreas (Tabela 7.17). O uso das áreas abertas se dá devido “às áreas 

abertas públicas junto ao edifício serem agradáveis”, à “existência de portas, janelas 

e vitrines junto à calçada”, à “segurança em relação a assaltos” e à “presença de 

áreas sombreadas” (Tabela 7.18). 
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Para os respondentes que não utilizam as áreas abertas públicas próximas ao 

edifício, são apontadas que “não existem áreas abertas públicas agradáveis junto ao 

edifício”, a “inexistência de jardim”, a “existência de gradil”, a “falta de segurança em 

relação à assaltos” e a “ausência de áreas sombreadas” (Tabela 7.18). 

Quadro 7.9: Síntese das principais justificativas relativas ao uso das áreas abertas públicas próximas 
aos Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia e o grupo de moradores 
Uso das áreas abertas públicas próximas ao 
edifício  Andar de moradia (1) Grupo de moradores (2) 

Justificativas para o uso das áreas abertas públicas 
As áreas abertas públicas junto ao edifício são 
agradáveis (73,1%) 
Presença de áreas sombreadas (42,3%)  
Segurança em  
relação a assaltos (34,6%)  
Existência de jardim (30,8%) 

Andares baixos (11,5%) 
Andares médios (26,9%) 
Andares altos (61,5%) 

Famílias com idosos (30,8%) 
Famílias com crianças 
(30,8%) 
Famílias sem idosos ou 
crianças (38,5%) 

Justificativas para a não utilização das áreas abertas públicas 

Não existem áreas abertas públicas agradáveis 
junto ao edifício (50%)  
Falta de segurança em relação a assaltos (26,9%) 

Andares baixos (23,1%) 
Andares médios (26,9%) 
Andares altos (50,0%) 

Famílias com idosos (19,2%) 
Famílias com crianças 
(34,6%) 
Famílias sem idosos ou 
crianças (46,2%) 

Notas: (1) Andares baixos (até o 5°pavimento); Andares médios (do 6° ao 9° pavimento); Andares altos (a partir 
do 10° pavimento); (2) Famílias com idosos (com 60 anos ou mais); Famílias com crianças (até 12 anos); 
Famílias sem idosos ou crianças;  
 
Portanto, os resultados sugerem que as áreas abertas públicas próximas aos sete 

edifícios altos estudados são utilizadas por 50% (27 de 54) dos respondentes, 

principalmente por aqueles que vivem em andares altos. A utilização das áreas 

abertas públicas acontece quando são percebidas como agradáveis (73,1% - 19 de 

26), com presença de áreas sombreadas (42,3% - 11 de 26) e de áreas verdes ou 

jardins (30,8% - 8 de 26), o que ocorre, especialmente, em edifícios localizados junto 

ou próximos a parque ou praças. A percepção de segurança em relação a assaltos 

(34,6% - 9 de 26) também aparece como justificativa para a maior utilização das 

áreas abertas públicas. A não utilização das áreas públicas (50% - 27 de 54) se 

justifica em razão de tais áreas não serem consideradas agradáveis (50% - 13 de 

26) ou percebidas como inseguras em relação à assaltos (26,9% - 7 de 26) (Quadro 

7.9). 

 

7.9 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 7 

A conclusão dos principais resultados obtidos quanto aos usos e satisfação 

residencial em edifícios altos, é apresentada a seguir: 
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7.9.1 Motivações para morar em edifício alto  

Em relação às motivações para morar em edifício, os resultados indicam que, 

independente das características do edifício de moradia ou do entorno imediatos 

(raio de 200 metros) no qual se insere (com edificações mais baixas ou com 

presença de edificações mais altas),  do andar de moradia (baixo, médio ou alto) ou 

do grupo de moradores ao qual os respondentes pertencem (famílias com idosos, 

com crianças ou famílias sem idosos ou crianças), a localização do edifício (87,3%), 

seja pela proximidade do edifício a áreas com comércios, serviços, escolas, de 

praça ou parque, ou pela acessibilidade sempre aparece como o principal motivo da 

escolha da moradia. A segurança (63,6%), que pode estar atrelada à existência de 

equipamentos de segurança (portaria, guarita, grades) nos edifícios ou, ainda, à 

própria localização do edifício em ruas com maior movimento de pessoas, também é 

outra motivação de bastante impacto na escolha do local de moradia, especialmente 

para as famílias com crianças que escolheram apartamentos nos andares médios e 

altos. 

Com menos intensidade, as vistas amplas (49,1%) para a cidade influenciam a 

preferência pelo apartamento ou pelo edifício, para os moradores edifícios 

localizados em entornos com predomínio de edificações mais baixas, principalmente 

em apartamentos situados em andares altos e médios e para aqueles que residem 

nos edifícios situados junto a parques ou praças independentemente do andar de 

moradia. Ainda, a existência de área de lazer  (36,4%)  é outra motivação importante 

naqueles edifícios que possuem algum tipo de local destinado ao lazer coletivo, 

principalmente, para as famílias com crianças que escolheram apartamentos em 

andares médios e altos.  

7.9.2 Satisfação com andar de moradia 

Os resultados revelam que a maioria dos respondentes residentes nos sete edifícios 

altos estudados está satisfeita (89,1%), enquanto uma pequena parcela (10,9%) 

está insatisfeita ou mesmo nem satisfeita ou nem insatisfeita com o andar de 

moradia. Os moradores de andares médios são aqueles mais satisfeitos (100%), 

enquanto os moradores de andares baixos apresentam a menor satisfação (90% 

satisfeitos e 10% insatisfeitos). Os respondentes tendem a priorizar diferentes 

questões relativas à satisfação, conforme o contexto urbano no qual os edifícios 
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estão inseridos, as características do próprio edifício e, ainda, do grupo de 

moradores ao qual pertencem. As famílias com pessoas idosas (com 60 anos ou 

mais), as quais demonstram uma maior satisfação (92,8%) com o andar no qual 

vivem, tendem a priorizar a facilidade de deslocamento pela escada em caso do não 

funcionamento do elevador, que é dificultada em andares médios e altos para essas 

pessoas. Para as famílias sem pessoas idosas ou crianças, a satisfação (91,3%) 

com o andar de moradia é justificada principalmente pela privacidade visual e 

acústica. As famílias com crianças (até 12 anos), são aquelas que, embora 

satisfeitas, apresentam um menor nível de satisfação com o andar de moradia do 

que os outros grupos (83,3%) e indicam como principais motivos a privacidade visual 

e acústica e a segurança em relação crimes no interior do edifício. 

Ainda, embora grande parte (81,8%) dos respondentes moradores dos sete edifícios 

selecionados para o estudo não tenha indicado sentir algum medo em relação ao 

andar no qual reside, verifica-se que são apontados motivos de desconforto por 

respondentes das diferentes faixas de andar e grupo de moradores. Os 

respondentes com pessoas idosas na família e que residem em andares altos e 

médios são aqueles que mais demonstram medos ou receios em relação ao andar 

no qual vivem. O medo de ficar preso em caso de incêndio é a justificativa mais 

apontada (40%), tanto por respondentes que moram em andares baixos, médios e 

altos, quanto por famílias com idosos, com crianças ou por famílias sem idosos ou 

crianças. Ainda, a existência de acrofobia ou o medo de altura (30%) e a vertigem ao 

olhar para baixo (30%), são motivos causam desconforto para respondentes com 

idosos e para aqueles sem crianças ou idosos na família, moradores de andares 

médios e altos.  

7.9.3 Percepção de segurança em relação à possibilidade de incêndios 

Os resultados revelam que somente cerca da metade (56,4%) dos respondentes dos 

sete edifícios selecionados se sentem seguros em relação à eventualidade de 

incêndios no edifício. Uma parcela expressiva destes respondentes (43,6%) se sente 

insegura ou nem segura nem insegura. A percepção negativa sempre ocorre nos 

andares médios e altos, com mais intensidade nos edifícios mais altos (acima de 18 

pavimentos) e, especialmente, no Edifício 4, o mais alto da cidade, no qual a maioria 

(77,8%) dos moradores percebe como inseguro ou muito inseguro. Os moradores de 

andares baixos são aqueles que se sentem mais seguros em relação à possibilidade 
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de incêndios (80% seguros; 20% nem seguros/ nem inseguros) enquanto que os 

mais inseguros são aqueles que vivem em andares altos (43,3% seguros; 33,4% 

inseguros). Quanto ao grupo de moradores, as famílias sem idosos ou crianças são 

aquelas que se sentem mais seguras (65,2% seguros; 21,7% inseguros) e aquelas 

com pessoas idosas as mais inseguras (42,8% seguros; 35,7% inseguros). 

A dificuldade de deslocamento pela escada (66,7%) é o fator que mais afeta a 

negativamente a percepção da segurança em relação à possibilidade de incêndios 

para moradores de todos os grupos, mas principalmente por aqueles com idosos ou 

crianças na família. Ainda, a percepção de que o edifício não possui sistema de 

combate à incêndios adequado (53,3%), incluindo a dificuldade de acesso do corpo 

de bombeiros (60%), também afeta negativamente todos os grupos de moradores. 

Já a percepção positiva da segurança em relação à possibilidade de incêndios 

ocorre quando os respondentes, moradores tanto de andares baixos, quanto de 

andares médios ou altos e pertencentes a todos os grupos de moradores, acham 

que o edifício possui sistema de combate a incêndio adequado (71,0%). A avaliação 

positiva também se dá quando o apartamento está localizado próximo à escada 

(54,8%) e existe a facilidade de deslocamento no caso de algum eventual incêndio 

(51,6%), por moradores de andares médios e, principalmente, de andares baixos. 

Assim, o fator que mais parece influenciar a percepção de segurança em relação a 

incêndios é o andar de moradia, onde a maior altura tende a estar associada à maior 

insegurança, enquanto a menor altura à maior segurança. Ainda, as características 

do edifício, como a presença ou ausência de sistema de combate à incêndios e a 

facilidade ou dificuldade de acesso de corpo de bombeiros ao edifícios, e as 

características do próprio apartamento, como a proximidade à escada também 

podem interferir na maior ou menor percepção de segurança quanto a incêndios. 

7.9.4 Satisfação com a privacidade visual 

Em relação à satisfação com a privacidade visual na sala do apartamento com 

relação ao exterior do edifício, os resultados revelam que predomina a avaliação 

positiva (81,8%) sobre as avaliações neutra (14,5%) ou negativa (3,6%). Quanto ao 

andar de moradia, os maiores percentuais de respondentes satisfeitos ou muito 

satisfeitos são verificados em andares baixos (90%) e altos (86,7%) do que em 

andares médios (46,7%). Contudo somente em andar médio (9° pavimento) e alto 
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(11° pavimento) existem moradores insatisfeitos com a privacidade visual na sala do 

apartamento. O grupo de moradores que apresenta uma maior satisfação com a 

privacidade visual é aquele cuja família possui pessoas idosas (92,8%), enquanto 

que o apresenta menor grau de satisfação é aquele cuja família possui crianças 

(72,2%). 

As avaliações positivas da privacidade visual estão relacionadas à ausência de 

outras edificações que interferem na privacidade e à distância da janela da sala a 

outros edifícios. A ausência de outras edificações tende a ocorrer em andares 

médios e altos e em entornos com edificações mais baixas, quando os apartamentos 

estão em altura superior a outros edifícios próximos. Também ocorre tanto em 

andares baixos, médios ou altos quando o apartamento está localizado em edifício 

defronte a um parque/praça ou, ainda, quando está voltado para áreas com 

edificações distantes acima de 100 metros.  A distância da janela da sala a outros 

edifícios podem ocorrer em entornos com edificações mais baixas ou mais altas e 

tanto em andares baixos e médios quanto em andares altos. São considerados 

“edifícios distantes” pelos moradores de andares baixos, aqueles afastados a partir 

de 20 metros e com alturas até 10 pavimentos. Já para os moradores de andares 

médios e altos são considerados “edifícios distantes” aqueles afastados a partir de 

38 metros e com alturas até 26 pavimentos.  

A avaliações negativas ou mesmo neutras estão relacionadas à proximidade da 

janela da sala às janelas de outros edifícios, e podem ocorrer em entornos com 

edificações mais baixas ou mais altas. São considerados “edifícios próximos” pelos 

respondentes insatisfeitos aqueles distantes 38 metros ou menos, porém com maior 

alturas bem mais elevadas (15 pavimentos mais alto), que significa um maior 

número de janelas voltadas umas para as outras. Já para aqueles moradores nem 

satisfeitos, nem insatisfeitos são considerados “edifícios próximos” aqueles distantes 

12 metros ou menos, porém com alturas similares (até 2 pavimentos mais alto). 

Ainda pode ser verificado que, em um mesmo edifício, com janelas voltadas para a 

mesma orientação e em andares similares, as avaliações e justificativas diferem, 

indicando que as pessoas podem ter diferentes percepções a respeito da 

privacidade visual em relação ao exterior do apartamento. 
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7.9.5 Satisfação com a privacidade acústica 

Em relação à satisfação com a privacidade acústica na sala do apartamento com 

relação ao exterior do edifício, os resultados revelam que predomina a avaliação 

positiva (73,8%) sobre as avaliações neutra (20,4%) ou negativa (1,9%). Quanto ao 

andar de moradia, os maiores percentuais de respondentes satisfeitos ou muito 

satisfeitos são verificados em andares médios (86,6%) e altos (79,3%) do que em 

andares baixos (60%). Contudo somente em andar alto (18° pavimento) cujo 

apartamento é voltado para a rua e em edifício sem recuo, existe um morador 

insatisfeito com a privacidade acústica na sala do apartamento.  

As avaliações positivas da privacidade acústica estão relacionadas principalmente à 

distância das janelas do apartamento a outros edifícios, com a rua e com espaços 

de usos coletivo do edifício. A distância das janelas do apartamento a outros 

edifícios tende a ocorrer com um pouco mais de intensidade em entornos com 

edificações mais altas, porém mais indicada por moradores de andares baixos. São 

considerados “edifícios distantes” aqueles localizados no outro lado da rua 

(apartamentos de frente) afastados a partir de 20 metros ou aqueles localizados no 

mesmo quarteirão ou condomínio (apartamentos de fundos) afastados a partir de 27 

metros. A distância das janelas do apartamento com a rua é considerada satisfatória 

tanto em andares baixos, quanto médios ou altos, quando o afastamento entre as 

janelas e a rua é de no mínimo 12 metros (apartamentos de frente). Já a distância 

das janelas do apartamento com espaços de usos coletivo do edifício é considerada 

satisfatória quando os apartamentos têm as janelas da sala voltadas para a rua ou 

para o miolo do quarteirão e estão distantes pelo menos 30 metros de tais espaços. 

Já as avaliações negativas (em andar alto) ou mesmo neutras (em andares baixos, 

médios e altos) estão relacionadas à existência de ruídos externos, tais como o 

trânsito de veículos, devido à maior proximidade da janela da sala com a rua, 

principalmente em edifícios construídos no alinhamento. Portanto, o motivo que mais 

tende a afetar negativamente a privacidade acústica é a proximidade das janelas do 

apartamento com a rua e os seus ruídos.  

7.9.6 Satisfação com a ventilação natural  

Em relação à satisfação com a ventilação natural no interior do apartamento, os 

resultados revelam que predomina a avaliação positiva (88,9%) sobre as avaliações 
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neutra ou negativa (11,1%), independentemente do predomínio de edificações mais 

altas ou mais baixas no entorno imediato aos edifícios avaliados. No tocante ao 

andar de moradia, o percentual de respondentes satisfeitos ou muito satisfeitos é 

similar em andares baixos (90%), médios (86,6%) ou altos (89,7%); contudo, 

somente em andares altos existem moradores insatisfeitos com a ventilação natural 

no apartamento. Os principais motivos para a maior satisfação verificados são a 

possibilidade de manter as janelas abertas e do fato de não ser necessário o uso de 

climatização artificial; entretanto, mesmo satisfeitos com a ventilação natural no 

interior do apartamento, alguns respondentes também apontam que a pressão dos 

ventos gera ruído nas aberturas ou a impossibilidade de manter as janelas abertas 

em função da velocidade dos ventos. A avaliação positiva da ventilação natural se 

dá tanto em apartamentos voltados para a rua (frente do edifício) ou para os fundos 

do terreno sem edificações próximas, quanto em apartamentos voltados para outros 

edifícios, afastados a partir de 27 metros, situados em andares baixos, médios ou 

altos, independentemente do contexto urbano onde os edifícios estão inseridos. Já 

as avaliações negativa e neutra, estão relacionadas ao fato da velocidade dos 

ventos não permitir manter as janelas abertas e da pressão dos ventos gerar ruído 

nas aberturas, que acontecem em apartamentos situados em andares médios e, 

principalmente, em andares altos. Tais avaliações aparecem em apartamentos 

voltados para a frente do edifício, para os fundos do terreno sem edificações 

próximas ou, ainda, em apartamentos voltados outros edifícios com afastamento a 

partir de 38 metros, em entornos com edifícios mais altos ou mais baixos. Ainda 

pode ser verificado que, em um mesmo edifício, com janelas voltadas para a mesma 

orientação e em andares similares, as avaliações e justificativas diferem, indicando 

que as pessoas podem ter diferentes percepções a respeito da ventilação natural no 

interior do apartamento. 

7.9.7 Usos das áreas abertas condominiais e das áreas abertas públicas 
próximas ao edifício 

No tocante às áreas abertas condominiais nos edifícios que possuem tais áreas 

(edifícios 1, 2, 3, 4 e 7), os resultados revelam que seu uso tende a ocorrer, 

principalmente, em razão da segurança em relação à assaltos (77,8%). A existência 

de locais adequados para sentar (70,4%), a presença de vegetação (59,5%) e de 

áreas sombreadas (44,4%) também contribuem para a maior utilização das áreas 
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abertas condominiais. Já a não utilização de tais áreas é relacionada à preferência 

por utilizar os espaços abertos públicos próximos ao edifício (50%) e à ausência de 

vegetação (21,4%). A utilização das áreas abertas de lazer especificamente por 
crianças (até 12 anos), acontece quando elas gostam de brincar nas áreas abertas 

condominiais (100%) e os pais consideram que o edifício possui áreas adequadas 

(90,9%). Ainda, quando aquelas maiores (acima de 9 anos) já podem circular pelo 

edifício ou brincar desacompanhadas (45,5%) e quando os apartamentos possuem 

janelas voltadas para a área de lazer e os pais podem enxergar as crianças 

brincando (36,4%). Contudo, mesmo considerando as áreas existentes no edifício 

adequadas, algumas crianças (entre 4 e 10 anos) preferem brincar em espaços 

abertos (parques e praças) próximos ao edifício (36,4%). O uso das áreas de lazer 

pelas crianças não ocorre quando os pais consideram que  edifício não possui áreas 

de lazer adequadas (83,3%), especialmente para aquelas maiores (com 11 ou 12 

anos), que preferem brincar no apartamento ou em espaços abertos (parques e 

praças) próximos ao edifício. Em relação às áreas abertas públicas próximas aos 

edifícios altos estudados, a sua utilização tende a ocorrer quando tais áreas são 

percebidas como agradáveis (73,1%), com presença de áreas sombreadas (42,3%) 

e de áreas verdes ou jardins (30,8%), características que acontecem principalmente 

em áreas próximas a parques ou praças. A percepção de segurança em relação a 

assaltos (34,6%) também aparece como justificativa para a maior utilização das 

áreas abertas públicas. No entanto, quando tais áreas não são consideradas 

agradáveis (50%) e, ainda, inseguras em relação à assaltos (26,9%), seu uso tende 

a ser reduzido ou inexistente. 
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8 SATISFAÇÃO E PREFERÊNCIA POR VISTAS A PARTIR DE EDIFÍCIOS ALTOS 

8.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentados os resultados referentes ao objetivo de investigar a 

satisfação e preferência por vistas a partir de edifícios altos, de acordo as seguintes 

avaliações: (i) satisfação com a qualidade da vista a partir da janela da sala de 

apartamentos em distintos pavimentos (ii) preferência por vistas a partir da janela da 

sala de apartamentos situados em edifícios altos em diferentes pavimentos e 

contextos urbanos. 

 

8.2 SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DAS VISTAS A PARTIR DA JANELA DA 

SALA DE APARTAMENTOS EM DISTINTOS PAVIMENTOS 

Nesta seção são apresentados e analisados os resultados das avaliações das vistas 

realizadas pelos respondentes moradores de apartamentos em distintos pavimentos. 

8.2.1 Satisfação com a qualidade da vista a partir da janela da sala do 
apartamento, conforme os respondentes do questionário 1  

Neste item são apresentados os resultados das avaliações das vistas realizadas 

pelos 66 respondentes do questionário 1 que residem em apartamentos situados em 

distintos pavimentos e bairros na cidade de Caxias do Sul. 

Nos bairros com predomínio de edificações baixas (Tabela 8.1) onde o número de 

edifícios com 10 ou mais pavimentos em relação à quantidade total de edificações é 

inferior a 1% (4.4.1.2 – Tabela 4.4), existe uma diferença estatisticamente 

significativa (Mann Whitney U = 30,00, sig.=0,007) entre os níveis de satisfação dos 

respondentes que moram em andares baixos (até o 5° pavimento) e em andares 

médios (do 6° ao 9° pavimento) quanto à vista a partir da janela principal da sala de 

estar do apartamento. 

Em tais bairros, as vistas a partir da janela principal da sala de estar de 

apartamentos situados em andares baixos são avaliadas como bonita ou muito 

bonita por 66,7% (16 de 24) dos moradores, e como feia ou muito feia por 20,8% (5 
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de 24), indicando que 33,3% dos respondentes que moram nos andares baixos não 

avaliam positivamente as vistas a partir da sala de seus apartamentos. (Tabela 8.1).  

Tabela 8.1 - Avaliação da vista a partir da janela principal da sala de estar do apartamento, conforme 
o bairro e o andar de moradia  

Bairro de moradia Bairros com edificações baixas [1]  Bairros com presença de edificações mais 
altas [2] 

Andar de moradia Total B M A Total B M A 

Muito bonita 9 (29,0) 4 (16,7) 5 (71,4) NA 8 (22,9) 3 (13,6) 4 (40,0) 1 (33,3) 
Bonita 14 (45,2) 12 (50,0) 2 (28,6) NA 7 (20,0) 4 (18,2) 2 (20,0) 1 (33,3) 
Nem bonita, nem feia 3 (9,7) 3 (12,5) 0 (0) NA 11 (31,4) 8 (36,4) 3 (30,0) 0 (0) 
Feia 2 (6,5) 2 (8,3) 0 (0) NA 6 (17,1) 5 (22,7) 0 (0) 1 (33,3) 

Muito feia 3 (9,7) 3 (12,5) 0 (0) NA 3 (8,6) 2 (9,1) 1 (10,0) 0 (0) 

Total da amostra 31 (100) 24 (100) 7 (100) NA 35 (100) 22 (100) 10 (100) 3 (100) 
mvo K-W - - - - - 15,77 22,10 20,67 

mvo M-W - 13,75 23,71 - - - - - 
37,55 29,91 

Fonte: elaborado pela autora 
Notas: [1] bairros nos quais o número de edifícios com 10 ou mais pavimentos em relação à quantidade total de 
edificações é inferior a 1% (Altos do Seminário; Bela Vista; Charqueadas; Cristo Redentor; Cruzeiro; De Lazzer; 
Diamantino; Floresta; Jardim América; N.S. Saúde; N.S. Graças; Petrópolis; Rio Branco; Sagrada Família; 
Salgado Filho; Santa Catarina; Sanvitto;; S Caetano; S. José; S. Leopoldo; Universitário); [2] bairros nos quais o 
número de edifícios com 10 ou mais pavimentos em relação à quantidade total de edificações é igual ou superior 
a 1% (São Pelegrino, Centro, Exposição, Madureira, Nossa Senhora de Lourdes e Panazzolo) B= andares 
baixos (até o 5° pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos (a partir do 
10°pavimento); mvo K-W= média dos valores ordinais obtida por meio do teste Kruscal-Wallis (os valores 
maiores referem-se aos grupos mais satisfeitos com a qualidade da vista); mvo M-W= média dos valores ordinais 
obtida por meio do teste Mann Whitney U (os valores maiores referem-se aos grupos mais satisfeitos com a 
qualidade da vista); NA = não se aplica; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao 
total de respondentes de cada grupo. 
 
As avaliações positivas (bonita ou muito bonita) se justificam em razão da 

“existência de céu visível” (87,5% - 14 de 16), da “existência de vegetação” (81,3% - 

13 de 16), das “vistas amplas” (68,8% - 11 de 16) e da “inexistência de edificações 

próximas” (37,5 % - 6 de 16 - Tabela 8.2). Já as avaliações negativas (feia ou muito 

feia) são justificadas pelas “vistas reduzidas” (80 % - 4 de 5 - Tabela 8.2). 

Na análise da correspondência entre a vista a partir da janela principal da sala de 

estar do apartamento dos respondentes (nos bairros com predomínio de edificações 

baixas) e as seis vistas apresentadas no questionário (Figuras 4.111 a 4.116), as 

vistas avaliadas como positivas são associadas: à Vista C (Figura 4.113; 37,5% - 6 

de 16), uma vista com grande presença de vegetação e razoável quantidade de céu 

visível; à Vista A (Figura 4.111 - 25% - 5 de 16 ) uma vista ampla com grande 

presença de vegetação e céu visível; à Vista B (Figura 4.112 – 18,8% - 3 de 16) uma 

vista ampla com grande presença de edificações e de céu visível; à Vista D (Figura 

4.114 – 12,5% - 2 de 16), uma vista com grande presença de edificações e razoável 

quantidade de céu visível; e, ainda, à Vista E (Figura 4.115 – 6,3% - 1 de 16), com 
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edificações próximas e pequena quantidade de céu visível e com presença de 

vegetação (Tabela 8.3). Já as vistas avaliadas como negativas são associadas, 

principalmente, à Vista F (Figura 4.116 – 80% - 4 de 5), uma vista reduzida, com 

edificações próximas e pouca quantidade ou inexistência de céu visível, além da 

Vista E (Figura 4.115), mencionada por apenas um respondente (1 de 5 – 20%) 

(Tabela 8.3). 

Tabela 8.2 - Principais justificativas para a avaliação da vista a partir da janela principal da sala de 
estar do apartamento, conforme o bairro e o andar de moradia 

Bairro de moradia Bairros com edificações mais 
baixas [1] 

Bairros com presença de edificações 
mais altas [2] 

Andar de moradia Total B M Total B M A 

Avaliação positiva (muito bonita ou bonita) 

Vistas amplas 17 (73,9) 11 (68,8) 6 (85,7) 9 (60,0) 2 (28,6) 5 (83,3) 2 (100) 
Vistas reduzidas 1 (4,3) 1 (6,3) 0 (0) 1 (6,7) 1 (14,3) 0 (0) 0 (0) 

Existência de vegetação 20 (87,0) 13 (81,3) 0 (0) 9 (60,0) 5 (71,4) 4 (66,7) 0 (0) 
Existência de edificações próximas 7 (30,4) 5 (31,3) 2 (28,6) 8 (53,3) 4 (57,1) 3 (50,0) 1 (50,0) 
Inexistência de edificações 
próximas 6 (26,1) 6 (37,5) 0 (0) 1 (6,7) 0 (0) 1 (16,7) 0 (0) 

Existência de céu visível 20 (87,0) 14 (87,5) 6 (85,7) 15 (100) 7 (100) 6 (100) 2 (100) 

Total  23 (100) 16 (100) 7 (100) 15 (100) 7 (100) 6 (100) 2 (100) 

Avaliação negativa (feia ou muito feia) 

Vistas reduzidas 4 (80,0) 4 (80,0) NA 6 (66,7) 4 (57,1) 1 (100) 1 (100) 

Inexistência de vegetação 1 (20,0) 1 (20,0) NA 5 (55,6) 4 (57,1) 1 (100) 0 (0) 
Existência de edificações próximas 1 (20,0) 1 (20,0) NA 8 (88,9) 6 (85,7) 1 (100) 1 (100) 
Inexistência de céu visível 1 (20,0) 1 (20,0) NA 4 (44,4) 3 (42,9) 0 (0) 1 (100) 
Edificações em frente são feias / 
desagradáveis 1 (20,0) 1 (20,0) NA 1 (11,1) 1 (14,3) 0 (0) 0 (0) 

Total  5 (100) 5 (100) NA 9 (100) 7 (100) 1 (100) 1 (100) 
Fonte: elaborado pela autora 
Notas:  [1] bairros nos quais o número de edifícios com 10 ou mais pavimentos em relação à quantidade total de 
edificações é inferior a 1%; [2] bairros nos quais o número de edifícios com 10 ou mais pavimentos em relação à 
quantidade total de edificações é igual ou superior a 1% (São Pelegrino, Centro, Exposição, Madureira, Nossa 
Senhora de Lourdes e Panazzolo); B= andares baixos (até o 5° pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° 
pavimento); A= andares altos (a partir do 10°pavimento); NA = não se aplica; os valores entre parênteses 
referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes de cada grupo; são destacadas no texto as 
justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 

Nos andares médios (do 6° ao 9° pavimento), as vistas a partir da janela principal da 

sala de estar de apartamentos são avaliadas como bonita ou muito bonita por todos 

os respondentes (100% - 7 de 7 - Tabela 8.1), justificadas, principalmente pelas 

“vistas amplas” (85,7% - 6 de 7) e pela “existência de vegetação” (85,7% - 6 de 7 - 

Tabela 8.2). Em relação à indicação da vista mais semelhante, são apontadas a 

Vista A (Figura 4.111 - 85,7% - 6 de 7) uma vista ampla com grande presença de 

vegetação e céu visível e a Vista B (Figura 4.112 – 14,3% - 1 de 7) uma vista ampla 
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com grande presença de edificações e de céu visível, confirmando as justificativas 

apresentadas (Tabela 8.3). 

Portanto, nos bairros com predomínio de edificações baixas, os moradores de 

andares médios tendem a estar mais satisfeitos (100% de avaliações positivas - 

Tabela 8.1) com a qualidade da vista a partir da sala do apartamento no qual vivem, 

do que os respondentes que moram em andares baixos (66,7% de avaliações 

positivas - Tabela 8.1).  

Tabela 8.3 - Indicação da vista que mais se assemelha à vista a partir da janela principal da sala de 
estar, conforme o bairro e o andar de moradia 

Bairro de moradia Bairros com edificações mais 
baixas [1] 

Bairros com presença de edificações mais 
altas [2] 

Andar de moradia Total B M Total B M A 

Avaliação positiva (muito bonita ou bonita) 

Vista A 10 (43,5) 4 (25,0) 6 (85,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Vista B 4 (17,4) 3 (18,8) 1 (14,3) 4 (28,6) 0 (0) 3 (50,0) 1 (50,0) 
Vista C 6 (26,1) 6 (37,5) 0 (0) 2 (14,3) 1(14,3) 1 (16,7) 0 (0) 
Vista D 2 (8,7) 2 (12,5) 0 (0) 5 (37,5) 2 (28,6) 2 (33,3) 1 (50,0) 
Vista E 1 (4,3) 1 (6,3) 0 (0) 3 (21,4) 3 (42,9) 0 (0) 0 (0) 

Total  23 (100) 16 (100) 7 (100) 14 (100) 7 (100) 6 (100) 2 (100) 

Avaliação negativa (feia ou muito feia) 

Vista B 0 (0) 0 (0) NA 1 (11,1) 0 (0) 0 (0) 1 (100) 

Vista D 0 (0) 0 (0) NA 2 (22,2) 2 (28,6) 0 (0) 0 (0) 
Vista E 1 (20,0) 1 (20,0) NA 3 (33,3) 3 (42,9) 0 (0) 0 (0) 
Vista F 4 (80,0) 4 (80,0) NA 3 (33,3) 2 (28,6) 1 (100) 0 (0) 
Total  5 (100) 5 (100) NA 9 (100) 7 (100) 1 (100) 1 (100) 

Fonte: elaborado pela autora 
Notas: [1] bairros nos quais o número de edifícios com 10 ou mais pavimentos em relação à quantidade total de 
edificações é inferior a 1%; [2] bairros nos quais o número de edifícios com 10 ou mais pavimentos em relação à 
quantidade total de edificações é igual ou superior a 1% (São Pelegrino, Centro, Exposição, Madureira, Nossa 
Senhora de Lourdes e Panazzolo); B= andares baixos (até o 5° pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° 
pavimento); A= andares altos (a partir do 10°pavimento); NA = não se aplica; os valores entre parênteses 
referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes de cada grupo. 
 
 
Nos bairros nos quais a presença de edificações mais altas é mais significativa  

(Tabela 8.1), onde o número de edifícios com 10 ou mais pavimentos em relação à 

quantidade total de edificações é superior a 1% (4.4.1.2 – Tabela 4.4), não existem 

diferenças estatisticamente significativas (teste Kruskal Wallis) entre moradores de 

andares baixos, médios e altos quanto à satisfação com a vista a partir da janela 

principal da sala de estar do apartamento. No entanto, identifica-se diferenças nas 

intensidades das avaliações. 

Nestes bairros, as vistas a partir da janela principal da sala de estar de 

apartamentos situados em andares baixos são avaliadas como bonita ou muito 
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bonita por apenas 31,8% (7 de 22) dos respondentes, com 31,8% considerando a 

vista como feia ou muito feia (Tabela 8.1). As avaliações positivas são justificadas 

pela “existência de céu visível” (100% - 7 de 7), pela “existência de vegetação” 

(71,4% - 5 de 7) e também pela “existência de edificações próximas” (57,1% - 4 de 7 

- Tabela 8.2). Já as avaliações negativas se justificam em razão da “existência de 

edificações próximas” (85,7% - 6 de 7), das “vistas reduzidas” (57,1% - 4 de 7), da 

“inexistência de vegetação” (57,1% - 4 de 7) e da “inexistência de céu visível”  

(42,9% - 3 de 7 - Tabela 8.2). 

Com relação à indicação da vista mais semelhante, as vistas avaliadas como 

positivas são associadas à Vista E (Figura 4.115; 42,9% - 3 de 7), uma vista 

reduzida com presença de vegetação, edificações próximas e pequena quantidade 

de céu visível, à Vista D (Figura 4.114 – 28,6% - 2 de 7) vistas com grande presença 

de edificações e razoável quantidade de céu visível e também à Vista C (Figura 

4.113; 14,3% - 1 de 7), uma vista com grande presença de vegetação e razoável 

quantidade de céu visível (Tabela 8.3). Já as vistas avaliadas como negativas são 

associadas à Vista E (42,9%  - 3 de 7), à Vista D (28,6% - 2 de 7) e à Vista F (Figura 

4.116 – 28,6% - 2 de 7), uma vista reduzida, com edificações próximas e pouca 

quantidade ou inexistência de céu visível (Tabela 8.3). 

Nos andares médios (do 6° ao 9° pavimento), as vistas a partir da janela principal da 

sala de estar de apartamentos são avaliadas como bonita ou muito bonita por 60% 

(6 de 10) dos moradores, como nem bonita e nem feia por 30% (3 de 10) e como 

muito feia por 10% (1 de 10 - Tabela 8.1). As avaliações positivas são justificadas 

pela “existência de céu visível” (100% - 6 de 6), pela vista ampla” (83,3% - 5 de 6), 

pela “existência de vegetação” (66,7% - 4 de 6) e, também, pela “existência de 

edificações próximas” (50% - 3 de 6 - Tabela 8.2). Já a avaliação negativa é 

fundamentada pela “vista reduzida” (100% - 1 de 1), pela “inexistência de vegetação” 

(100% - 1 de 1) e pela “inexistência de céu visível” (100% - 1 de 1 - Tabela 8.2). 

Com relação à indicação da vista mais semelhante, as vistas avaliadas como 

positivas são associadas à Vista B (Figura 4.112; 50% - 3 de 6) uma vista ampla 

com grande presença de edificações e de céu visível, à Vista D (Figura 4.114; 33,3% 

- 2 de 6) uma vista com grande presença de edificações e razoável quantidade de 

céu visível e também à Vista C (Figura 4.113; 16,7% - 1 de 6) uma vista com grande 

presença de vegetação e razoável quantidade de céu visível (Tabela 8.3). Já a vista 
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avaliada como negativa é associada à Vista F (Figura 4.116 – 100% - 1 de 1), uma 

vista reduzida, com edificações próximas e pouca quantidade ou inexistência de céu 

visível (Tabela 8.3). 

Nos andares altos, as vistas a partir da janela principal da sala de estar de 

apartamentos são avaliadas como bonita ou muito bonita por 66,7% (2 de 3) dos 

moradores, contudo um percentual que não pode ser desprezado (33,3% - 1 de 3) 

avalia a vista como feia (Tabela 8.1). As avaliações positivas são justificadas pela 

“existência de céu visível” (100% - 6 de 6), pela “vista ampla” (100% - 2 de 2)  e 

“existência de céu visível (100% - 2 de 2), mas  também pela “existência de 

edificações próximas” (50% - 1 de 2 - Tabela 8.2). Já a avaliação negativa é 

fundamentada pela “vista reduzida” (100% - 1 de 1), “existência de edificações 

próximas” (100% - 1 de 1) e pela “inexistência de céu visível” (100% - 1 de 1 - 

Tabela 8.2). 

Com relação à indicação da vista mais semelhante, as vistas avaliadas como 

positivas são associadas à Vista B (Figura 4.112; 50% - 1 de 2) uma vista ampla 

com grande presença de edificações e de céu visível e à Vista D (Figura 4.114; 50% 

- 1 de 2), uma vista com grande presença de edificações e razoável quantidade de 

céu visível (Tabela 8.3). Já a vista avaliada como negativa é associada à Vista B 

(100% - 1 de 1 - Tabela 8.3), embora tal vista não corresponde às justificativas 

apresentadas pelo respondente para a avaliação negativa. 

Desse modo, nos bairros com presença de edificações mais altas, a satisfação com 

a vista a partir da janela da sala do apartamento tende a diminuir conforme mais 

baixo é ao andar de moradia, existindo um decréscimo da quantidade de pessoas 

que avaliam as vistas como positivas dos andares altos (66,7% de avaliações 

positiva) para os andares médios (60% de avaliações positivas) e baixos (31,8% de 

avaliações positivas - Tabela 8.1). Contudo, o fato de cerca de um terço dos 

moradores nos andares baixos (31,8%) e altos (33,3%) avaliarem as vistas 

negativamente, indica que, mesmo nos andares mais altos, as vistas são 

insatisfatórias para um percentual de moradores nestes andares que não pode ser 

desconsiderado. 

Em relação aos bairros onde os edifícios de moradia estão inseridos, não existem 

diferenças estatisticamente significativas (teste Mann Whitney) entre as avaliações 
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das vistas por moradores em bairros com edificações mais baixas ou em bairros 

com presença de edificações mais altas quanto às avaliações da vista a partir da 

janela principal da sala de estar dos apartamentos dos respondentes. No entanto, 

nos bairros com edificações mais baixas, os respondentes tendem a estar mais 

satisfeitos com a qualidade da vista a partir da sala do apartamento (74,2% de 

avaliações positivas e 25,8% de avaliações neutras ou negativas) do que aqueles 

que residem em bairros com presença de edificações mais altas (42,9% de 

avaliações positivas e 57,1% de avaliações neutras ou negativas - Tabela 8.1 e 

Figura 8.1).  

 
Figura 8.1 - Avaliação da vista a partir da janela principal da sala de estar do apartamento, conforme 
o bairro e o andar de moradia   
Fonte: elaborado pela autora 
 

8.2.2 Satisfação com a qualidade das vistas a partir da janela da sala de 
apartamentos dos respondentes do questionário 2 

Neste item são apresentados os resultados das avaliações realizadas pelos 

respondentes residentes nos sete edifícios altos, de diferentes alturas, selecionados 

para a pesquisa. 

No Edifício 1, com 10 pavimentos, as vistas a partir da janela principal da sala de 

estar dos apartamentos situados em andares baixos (no 2° e no 5° pavimento) foram 

avaliadas pelos dois moradores (100% - Tabela 8.4) como nem bonita e nem feia. 

Tais avaliações se justificam em razão das “vistas reduzidas”, apontadas por estes 

dois respondentes (100%), já que tais vistas estão voltadas para outras edificações 

com alturas entre 2 e 5 pavimentos, localizadas no lado oposto da rua e distantes 27 

metros. Também são apontadas, pelo morador do 5° pavimento, a “presença de 

edificações próximas” (50% - 1 de 2) e a “existência de céu visível” (50% - 1 de 2 - 

Tabela 8.5) como justificativas da sua avaliação.  
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Tabela 8.4 - Avaliação da vista a partir da janela principal da sala de estar do apartamento, nos 
Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia 

Edifício  Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar  Total B M A Total B M A Total B M A Total M A Total B M A Total B M A Total B A 

MB 2 
(40,0) 0 (0) 1 

(50,0) 
1 

(100) 
3 

(75,0) 
1 

(100) 
1 

(50,0) 
1 

(100) 
8 

(50,0) 
1 

(100) 
2 

(33,3) 
5 

(55,6) 
9 

(100) 
2 

(100) 
7 

(100) 
1 

(25,0) 0 (0) 0 (0) 1 
(50,0) 

2 
(22,2) 0 (0) 0 (0) 2 

(33,3) 
3 

(37,5) 
1 

(25,0) 
2 

(50,0) 

BO 1 
(20,0) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 
(18,8) 0 (0) 2 

(33,3) 
1 

(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 
(50,0) 

1 
(100) 

1 
(100) 0 (0) 4 

(44,4) 0 (0) 0 (0) 4 
(66,7) 

3 
(37,5) 

2 
(50,0) 

1 
(25,0) 

NB/NF 2 
(40,0) 

2 
(100) 0 (0) 0 (0) 1 

(25,0) 0 (0) 1 
(50,0) 0 (0) 5 

(31,3) 0 (0) 2 
(33,3) 

3 
(33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(25,0) 0 (0) 0 (0) 1 
(50,0) 

2 
(22,2) 

1 
(100) 

1 
(50,0) 0 (0) 2 

(25,0) 
1 

(25,0) 
1 

(25,0) 

F 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(11,1) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

MF 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total 5 
(100) 

2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

4 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

16 
(100) 

1 
(100) 

6 
(100) 

9 
(100) 

9 
(100) 

2 
(100) 

7 
(100) 

4 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

9 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

6 
(100) 

8 
(100) 

4 
(100) 

4 
(100) 

Notas:  MB= Muito bonita; BO= Bonita; NB/NF= Nem bonita e nem feia; F= Feia; MF= Muito feia; B= andares 
baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos (a partir do 10° 
pavimentos); as colunas nas quais não haviam respondentes foram excluídas da tabela (p. ex. moradores em 
andares baixos no Edifício 4); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo. 
 
Tabela 8.5  Justificativas para a avaliação da vista a partir da janela principal da sala de estar do 
apartamento, nos Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia  

Edifício de 
moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de 
moradia T B M A T B M A T B M A T M A T B M A T B M A T B A 

Justificativas para a avaliação positiva 

Vistas amplas 3 
(100) NA 2 

(100) 
1 

(100) 
3 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
11 

(100) 
1 

(100) 
4 

(100) 
6 

(100) 
8 

(88,9) 
2 

(100) 
6 

(85,7) 
2 

(66,7) 
1 

(100) 
1 

(100) 0 (0) 6 
(100) NA NA 6 

(100) 
3 

(50,0) 
1 

(33,3) 
2 

(66,7) 

Vistas 
reduzidas 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) 1 

(16,7) 
1 

(33,3) 0 (0) 

Existência de 
vegetação 

3 
(100) NA 2 

(100) 
1 

(100) 
3 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
6 

(54,5) 
1 

(100) 
1 

(25,5) 
4 

(66,7) 
9 

(100) 
2 

(100) 
7 

(100) 
1 

(33,3) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 4 
(66,7) NA NA 4 

(66,7) 
2 

(33,3) 
1 

(33,3) 
1 

(33,3) 

Inexistência de 
vegetação 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Existência de 
edificações 
próximas 

1 
(33,3) NA 1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(9,1) 0 (0) 0 (0) 1 

(16,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 
(66,7) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(16,7) NA NA 1 
(16,7) 

2 
(33,3) 

2 
(66,7) 0 (0) 

Inexistência de 
edificações 
próximas 

1 
(33,3) NA 0 (0) 1 

(100) 
2 

(66,7) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(100) 

5 
(45,5) 

1 
(100) 

2 
(50,0) 

2 
(33,3) 

4 
(44,4) 

1 
(50,0) 

3 
(42,9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(33,3) NA NA 2 
(33,3) 

1 
(16,7) 0 (0) 1 

(33,3) 

Existência de 
céu visível 

3 
(100) NA 2 

(100) 
1 

(100) 
3 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
8 

(72,7) 
1 

(100) 
3 

(75,0) 
4 

(66,7) 
7 

(77,8) 
2 

(100) 
5 

(71,4) 
3 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
6 

(100) NA NA 6 
(100) 

4 
(66,7) 

2 
(66,7) 

2 
(66,7) 

Vista para os 
jardins do 
edifício 

0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 1 
(33,3) 

1 
(33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total da 
amostra 

3 
(100) NA 2 

(100) 
1 

(100) 
3 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
11 

(100) 
1 

(100) 
4 

(100) 
6 

(100) 
9 

(100) 
2 

(100) 
7 

(100) 
3 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
6 

(100) NA NA 6 
(100) 

6 
(100) 

3 
(100) 

3 
(100) 

Justificativas para a avaliação neutra 

Vistas amplas 0 (0) 0 (0) NA NA 1 
(100) NA 1 

(100) NA 2 
(40,0) NA 0 (0) 2 

(66,7) NA NA NA 1 
(100) NA NA 1 

(100) 
1 

(50,0) 
1 

(100) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Vistas 
reduzidas 

2 
(100) 

2 
(100) NA NA 0 (0) NA 0 (0) NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 1 
(100) NA 1 

(50,0) 0 (0) 1 
(100) 

Existência de 
vegetação 0 (0) 0 (0) NA NA 1 

(100) NA 1 
(100) NA 1 

(20,0) NA 1 
(50,0) 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Inexistência de 
vegetação 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) NA 0 (0) NA 1 

(20,0) NA 0 (0) 1 
(33,3) NA NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 1 

(50,0) 0 (0) 1 
(100) 

Existência de 
edificações 
próximas 

1 
(50,0) 

1 
(50,0) NA NA 0 (0) NA 0 (0) NA 4 

(80,0) NA 1 
(50,0) 

3 
(100) NA NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 1 

(50,0) 0 (0) 1 
(100) 

Existência de 
céu visível 

1 
(50,0) 

1 
(50,0) NA NA 1 

(100) NA 1 
(100) NA 2 

(40,0) NA 0 (0) 2 
(66,7) NA NA NA 1 

(100) NA NA 1 
(100) 

1 
(50,0) 

1 
(100) 0 (0) NA 1 

(50,0) 0 (0) 1 
(100) 

Total da 
amostra 

2 
(100) 

2 
(100) NA NA 1 

(100) NA 1 
(100) NA 5 

(100) NA 2 
(100) 

3 
(100) NA NA NA 1 

(100) NA NA 1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) NA 2 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 

Justificativas para a avaliação negativa 
Vistas 
reduzidas NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

(100) NA 1 
(100) NA NA NA NA 

Inexistência de 
vegetação NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

(100) NA 1 
(100) NA NA NA NA 

Existência de 
edificações 
próximas 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 
(100) NA 1 

(100) NA NA NA NA 

Total da 
amostra NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

(100) NA 1 
(100) NA NA NA NA 

Notas:  T= Total de respondentes de cada edifício; B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios 
(do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos (a partir do 10° pavimentos); as colunas nas quais não haviam 
respondentes foram excluídas da tabela (p. ex. moradores em andares baixos no Edifício 4); os valores entre 
parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes de cada grupo; são destacadas no 
texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
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Na análise da correspondência entre a vista a partir da janela principal da sala de 

estar do apartamento dos respondentes e as seis vistas apresentadas no 

questionário (Figuras 4.111 a 4.116), o morador do 2° pavimento indicou a Vista E 

(Figura 4.115) com edificações próximas e pequena quantidade de céu visível e com 

presença de vegetação, enquanto o morador do 5° pavimento apontou a Vista D 

(Figura 4.114), com grande presença de edificações e razoável quantidade de céu 

visível como a vista mais semelhante àquela a partir da janela da sala do 

apartamento (Tabela 8.6). 

Tabela 8.6 - Indicação da vista mais semelhante com a vista a partir da janela principal da sala de 
estar do apartamento, nos Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia: 

Edifício  Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar  Total B M A Total B M A Total B M A Total M A Total B M A Total B M A Total B A 

Vista A 2 
(40,0) 0 (0) 1 

(50,0) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7 
(43,7) 

1 
(100) 

2 
(33,3) 

4 
(44,0) 

1 
(11,1) 0 (0) 1 

(14,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Vista B 1 
(20,0) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 1 
(25,0) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 4 
(25,0) 0 (0) 2 

(33,3) 
2 

(22,0) 
3 

(33,3) 0 (0) 3 
(42,9) 

1 
(25,0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 6 
(66,7) 

1 
(100) 0 (0) 5 

(83,3) 
3 

(75,0) 0 (0) 3 
(75,0) 

Vista C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 
(75,0) 

1 
(100) 

1 
(50,0) 

1 
(100) 

1 
(6,3) 0 (0) 1 

(16,7) 0 (0) 5 
(55,6) 

2 
(100) 

3 
(42,9) 

1 
(25,0) 0 (0) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Vista D 1 
(20,0) 

1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(50,0) 
1 

(100) 0 (0) 1 
(50,0) 

1 
(11,1) 0 (0) 0 (0) 1 

(16,7) 
2 

(25,0) 
2 

(50,0) 0 (0) 

Vista E 1 
(20,0) 

1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(12,5) 
1 

(25,0) 0 (0) 

Vista F 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 
(25,0) 0 (0) 1 

(16,7) 
3 

(33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 
(22,2) 0 (0) 2 

(100) 0 (0) 2 
(25,0) 

1 
(25,0) 

1 
(25,0) 

Total  5 
(100) 

2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

4 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

16 
(100) 

1 
(100) 

6 
(100) 

9 
(100) 

9 
(100) 

2 
(100) 

7 
(100) 

4 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

9 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

6 
(100) 

8 
(100) 

4 
(100) 

4 
(100) 

Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos 
(a partir do 10° pavimentos); as colunas nas quais não haviam respondentes foram excluídas da tabela (p. ex. 
moradores em andares baixos no Edifício 4); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação 
ao total de respondentes de cada grupo 
 

Nos andares médios (8° e 9° pavimentos), as vistas foram avaliadas como positivas 

(bonita ou muito bonita) pelos dois (100%) moradores, assim como no andar alto 

(10o pavimento – 100% - Tabela 8.4). Tais avaliações foram fundamentadas em 

razão das “vistas amplas” (100% - 3 de 3), pois os apartamentos estão em altura 

superior aos edifícios com alturas até 5 pavimentos situados no lado oposto da rua, 

da “existência de vegetação” (100% - 3 de 3) e da “existência de céu visível” (100% - 

3 de 3 - Tabela 8.5). 

Os respondentes dos andares médios e alto indicaram como mais semelhantes às 

vistas a partir da sala de seus apartamentos as duas vistas amplas, a Vista A (Figura 

4.111), com grande presença de vegetação e céu visível (moradores do 8° e 10° 

pavimentos) e a Vista B (Figura 4.112), com grande presença de edificações e céu 

visível (morador do 9° pavimento), confirmando as justificativas apresentadas. 
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Portanto, no Edifício 1, embora 60% (3 de 5 - Tabela 8.4) dos respondentes estejam 

satisfeitos com a qualidade das vistas a partir da janela principal da sala de estar 

dos apartamentos em andares médios e alto, devido a vistas amplas com presença 

de vegetação e de céu visível, uma parcela expressiva (40% - 2 de 5 - Tabela 8.4) 

de respondentes, cujos apartamento estão em andares baixos, está nem satisfeita e 

nem insatisfeita com a vista em seus apartamentos, em razão de vistas reduzidas 

que ocorrem devido à presença de outras edificações com alturas entre 2 e 5 

pavimentos, localizadas no lado oposto da rua e distantes 27 metros. 

 

Nos Edifícios 2, com 12 pavimentos, a vista a partir da janela principal da sala de 

estar do apartamento situado em andar baixo (no 2° pavimento) foi avaliada pelos 

morador como positiva (muito bonita – 100% - Tabela 8.4), e justificada em função 

da “vista ampla”, da “existência de vegetação”, da “existência de céu visível” e, 

ainda, da “vista para os jardins do edifício” (Tabela 8.5). O morador indicou a Vista C 

(Figura 4.113), uma vista com grande presença de vegetação e razoável quantidade 

de céu visível como aquela que mais corresponde à vista a partir da janela principal 

da sala de estar de seu apartamento (Tabela 8.6). 

Nos andares médios, a vista foi avaliada como nem bonita, nem feia (50% - 1  de 2) 

pelo morador do 7° pavimento, e como muito bonita (50% - 1  de 2 - Tabela 8.4) pelo 

morador do 9° pavimento. No entanto, ambos os respondentes fundamentaram a 

avaliação em razão das “vistas amplas” (100% - 2 de 2), da “existência de 

vegetação” (100% - 2 de 2), da “existência de céu visível” (100% - 2 de 2 - Tabela 

8.5). A “inexistência de edificações próximas (50% - 1 de 2 - Tabela 8.5) ainda foi 

citada por aquele que avaliou a vista como positiva. Em relação à indicação da vista 

mais semelhante, o morador do 7° pavimento apontou a Vista D (Figura 4.114) uma 

vista com grande presença de edificações e razoável quantidade de céu visível, 

enquanto o morador do 9º pavimento associou à Vista C (Figura 4.113), com grande 

presença de vegetação e razoável quantidade de céu visível (Tabela 8.6). 

Em andar alto (12º pavimento) a vista foi considerada muito bonita (100% - Tabela 

8.4) pelo morador do 12o pavimento, em razão da “vista ampla, da “existência de 

vegetação”, da “existência de céu visível” e da “inexistência de edificações próximas 

(Tabela 8.5), coincidindo com as justificativas mencionadas por todos os demais 
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respondentes (no 2° e 9° pavimentos) que avaliaram a vista como positiva. A vista 

que mais corresponde àquela do apartamento do respondente, é a Vista C (Figura 

4.113), com grande presença de vegetação e razoável quantidade de céu visível. A 

indicação da Vista C como a mais semelhante por todos aqueles nos distintos 

andares que consideram positiva a vista a partir da janela da sala, sugere que a 

vista avaliada seja a partir da janela da sala voltada para os fundos do terreno, uma 

área que possui grande quantidade de vegetação, enquanto que a indicação da 

Vista D remete à vista a partir da janela voltada para a frente do edifício. 

Assim, nos Edifícios 2, predomina a satisfação (75% - 3 de 4 - Tabela 8.4) com a 

qualidade das vistas a partir da janela principal da sala de estar de apartamentos em 

andares baixo, médio e alto, devido a vistas amplas com presença de vegetação, de 

céu visível e, ainda, à ausência de outras edificações que interfiram na vista.   

 

Nos Edifícios 3, com 26 pavimentos, a vista a partir da janela principal da sala de 

estar do apartamento situado em andar baixo (4° pavimento - fundos) foi avaliada 

pelo morador (100% - Tabela 8.4) como muito bonita. A avaliação se justifica em 

razão das “vistas amplas”, da “existência de vegetação”, da “inexistência de 

edificações próximas” e da “existência de céu visível” (Tabela 8.5). A Vista A (Figura 

4.111) com grande presença de vegetação e céu visível, foi indicada como mais 

semelhante à vista a partir da sala do apartamento (Tabela 8.6). 

Nos andares médios, as vistas foram avaliadas como bonita ou muito bonita (66,7% 

- 4 de 6 - Tabela 8.4) por 3 moradores do 7° pavimento (apartamentos voltados para 

os fundos) e por um morador do 9° pavimento (apartamento voltado para outras 

torres com 26 pavimentos, distantes 38 metros, que bloqueiam parcialmente a 

visualização do céu), e como nem bonita e nem feia (33,3% 2 de 6 - Tabela 8.4) por 

dois moradores do 9° pavimento (apartamentos voltados para outras torres distantes 

38 metros). As avaliações positivas foram justificadas principalmente pelas “vistas 

amplas” (100% - 4 de 4), pela “existência de céu visível” (75% - 3 de 4) e, ainda, 

pela “inexistência de edificações próximas” (50% - 2 de 4 - Tabela 8.5) pelos 

moradores de apartamentos voltado para os fundos do terreno. Já um dos que 

avaliaram a vista como nem bonita e nem feia indicou a “existência de edificações 

próximas” (50% - 1 de 2) e a “existência de vegetação” (50% - 1 de 2 - Tabela 8.5). 
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Em relação à correspondências das vistas, foram indicadas como mais semelhantes 

às vistas a partir da sala dos apartamentos voltados para a frente ou para os fundos 

do edifícios, onde a vista é ampla e sem edificações próximas, a Vista A (Figura 

4.111), com grande presença de vegetação e céu visível (2 apartamentos no 7° 

pavimento - fundos), e a Vista C (Figura 4.113), com grande presença de vegetação 

e razoável quantidade de céu visível (7° pavimento – fundos), confirmando as 

justificativas apresentadas (Tabela 8.6). Nos apartamentos voltados para outras 

torres, foi indicada a Vista F (Figura 4.116), uma vista reduzida com edificações 

próximas e pequena quantidade de céu visível (9° pavimento), mas também a Vista 

B (Figura 4.112), com grande presença de edificações e céu visível (2 apartamentos 

no 9° pavimento – voltados para outras torres), sugerindo que estes dois moradores 

tenham realizado as avaliações olhando para a lateral da sacada, onde pode-se 

obter uma vista ampla (Tabela 8.6). 

Nos andares altos a avaliação da vista foi considerada positiva por 66,7% (6 de 9 - 

Tabela 8.4) dos moradores (23° pavimento - frente; 16°, 17° e 25° pavimentos -  

fundos; 17° e 20° pavimentos – voltados para outras torres) e como nem bonita e 

nem feia por 33,3% (3 de 9 - Tabela 8.4) dos moradores (10° e 11°pavimentos -

voltados para outras torres). As avaliações positivas foram justificadas 

principalmente pelas “vistas amplas”, indicadas por todos os moradores (100% - 6 

de 6), pela “existência de vegetação” (66,4% - 4 de 6), “existência de céu visível” 

(66,4% - 4 de 6) e pela “inexistência de edificações próximas” (33,3% - 2 de 6 - 

Tabela 8.5), indicada por um morador de apartamento voltado para os fundos do 

terreno, e por outro que mora em um apartamento com janela da sala voltada para 

outras torres (no 17° pavimento). Já, todos os moradores que avaliaram a vista 

como nem bonita e nem feia indicaram a “existência de edificações próximas” (100% 

- 3 de 3), e alguns também mencionaram as “vistas amplas” (66,7% - 2 de 3), a 

“existência de céu visível” (66,7% - 2 de 3) e a “existência de vegetação” (33,3% - 1 

de 3 - Tabela 8.5). 

Os respondentes que avaliaram a vista como bonita ou muito bonita indicaram como 

mais semelhantes às vistas a partir da sala de seus apartamentos as duas vistas 

amplas, nomeadamente, a Vista A (Figura 4.111), com grande presença de 

vegetação e céu visível (no 16°, 17° e 25° - fundos; 20° pavimento – voltado para 

outras torres) e a Vista B (Figura 4.112), com grande presença de edificações e céu 
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visível (23° pavimento – frente; 20° pavimento – voltado para outras torres) (Tabela 

8.6). Embora tais correspondências confirmem as justificativas apresentadas, nos 

apartamentos cujas janelas da sala estão voltadas para outras torres, 

possivelmente, as avaliações tenham sido realizadas olhando para a lateral da 

sacada, onde pode-se obter uma vista ampla. Por sua vez, todos os moradores que 

consideram a vista nem bonita e nem feia e cujos apartamentos têm a janelas da 

sala voltadas para outras torres, indicaram a Vista F (Figura 4.116), uma vista 

reduzida com edificações próximas e pequena quantidade de céu visível, como a 

mais semelhante (Tabela 8.6), confirmando as justificativas. 

Portanto, nos Edifícios 3 predomina a satisfação (68,7% - 11 de 16 - Tabela 8.4) 

com a qualidade das vistas a partir da janela principal da sala de estar de 

apartamentos em andares baixos, médios e altos, especialmente naqueles voltados 

para a frente ou para os fundos do terreno, nos quais as vistas são amplas, com 

presença de céu visível, de vegetação e, ainda, sem a interferência nas vistas de 

outras edificações próximas. No entanto, uma parcela de moradores que não pode 

ser desprezada (31,3% - 5 de 16 - Tabela 8.4), cujos apartamento possuem as 

janelas voltadas para outras torres do mesmo condomínio, distantes 38 metros,  em 

andares médios e altos, não está satisfeita com a qualidade da vista, devido à 

presença de edificações próximas que bloqueiam a vista, mesmo que parcialmente. 

 

No Edifício 4, com 36 pavimentos, a vista a partir da janela principal da sala de 

estar dos apartamentos foram avaliadas como muito bonita por todos os moradores, 

tanto em apartamentos situados em andares médios (100% - 2 de 2 - Tabela 8.4) 

quanto em andares altos (100% - 7 de 7 - Tabela 8.4).  

Nos andares médios, tais avaliações se justificam em razão das “vistas amplas”, da 

“existência de vegetação” e da “existência de céu visível”, apontadas pelos dois 

respondentes (100%), e ainda, da “inexistência de edificações próximas” (50% - 1 de 

2 - Tabela 8.5), já que tais vistas estão voltadas para um parque. Em relação à 

indicação da vista mais semelhante, os dois respondentes apontaram a Vista C 

(Figura 4.113), com grande presença de vegetação e razoável quantidade de céu 

visível (Tabela 8.6), confirmando as justificativas apresentadas. 
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Nos andares altos, a avaliação positiva da vista é justificada principalmente em 

função da “existência de vegetação” (100% - 7 de 7). Também são apontadas as 

“vistas amplas” (85,7% - 6 de 7), a “existência de céu visível” (71,4% - 5 de 7) e, 

ainda, a  “inexistência de edificações próximas” (42,9% - 3 de 7 - Tabela 8.5). Foram 

indicadas como mais semelhantes a Vista A (Figura 4.111) com grande presença de 

vegetação e céu visível (morador do 33° pavimento), a Vista B (Figura 4.112), com 

grande presença de edificações e céu visível (moradores do no 20°, 24° e 34° 

pavimentos) e a Vista C (Figura 4.113), com grande presença de vegetação e 

razoável quantidade de céu visível (moradores do no 16°, 20° e 29° pavimentos - 

Tabela 8.6). Portanto, no Edifício 4, no qual todos apartamentos do edifício têm as 

janelas das salas voltadas para um parque, predomina a satisfação (100% - 7 de 7 - 

Tabela 8.4) com a qualidade de tais vistas, especialmente, devido à presença de 

vegetação abundante no parque.   

 

No Edifício 5, com 16 pavimentos, a vistas a partir da janela principal da sala de 

estar do apartamento situado em andar baixo (5° pavimento - frente) foi avaliada 

pelos morador como bonita (100% - Tabela 8.4). A avaliação se justifica em razão da 

“vista ampla”, “existência de vegetação” e da “existência de céu visível” (Tabela 8.5), 

já que o apartamento possui a janela da sala voltada para a frente do edifício com 

vista para uma praça. O respondente indicou a Vista D (Figura 4.114), com grande 

presença de edificações e com pouca vegetação (Tabela 8.6) como a mais 

semelhante, embora não corresponda à vista da janela do respondente e nem às 

justificativas apontadas (vista ampla e existência de vegetação). 

Em andar médio (8° pavimento - fundos) a vista foi avaliada como bonita e 

justificada pela  “vista ampla” e “existência de céu visível”, mas também foi citada a 

“existência de edificações próximas” (Tabela 8.5), já que o apartamento possui a 

janela da sala voltada para os fundos do terreno e para outros edifícios, com alturas 

entre 2 e 10 pavimentos, distantes 66 metros. Ainda, pode ser visualizada em uma 

das laterais do terreno, a parede cega de um edifício. A Vista B (Figura 4.112), com 

grande presença de edificações e céu visível (Tabela 8.6), foi indicada pelo morador 

como aquela que mais se assemelha à vista a partir da janela da sala do 

apartamento, confirmando as justificativas mencionadas.  
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Nos andares altos, cujos dois apartamentos estão voltados para os fundos do 

terreno, a vista foi avaliada como nem bonita, nem feia (50% - 1  de 2 - Tabela 8.4) 

pelo morador do 10° pavimento, embora justificada pela “vista ampla” e pela 

“existência de céu visível” (Tabela 8.5), e como muito bonita (50% - 1  de 2 - Tabela 

8.4) pelo morador do 12° pavimento que mencionou a “existência de edificações 

próximas” e a “existência de céu visível” (Tabela 8.5) como justificativas da 

avaliação. 

Os respondentes, ambos moradores de apartamentos voltados para os fundos do 

terreno, apontam a Vista D (Figura 4.114), com grande presença de edificações e 

com pouca vegetação (10° pavimento) e a Vista C (Figura 4.113), com grande 

presença de vegetação e razoável quantidade de céu visível (12° pavimento) como 

as mais semelhantes (Tabela 8.6). Embora não exista consenso entre os 

respondentes, as duas vistas apontadas, correspondem, ainda que parcialmente, às 

vistas existentes e às justificativas mencionadas.  

Assim, no Edifício 5, predomina a satisfação (75% - 3 de 4 - Tabela 8.4) com a 

qualidade das vistas a partir da janela principal da sala de estar dos apartamentos 

em andar baixo, médio e alto, voltados tanto para a frente (praça) como para os 

fundos do terreno (para edificações com alturas até 10 pavimentos e distantes 66 

metros), devido à existência de céu visível e de vistas amplas, mesmo sendo 

mencionada a presença de edificações próximas. A vista considerada nem 

satisfatória e nem insatisfatória (25% - 1 de 4 - Tabela 8.4) acontece em andar alto, 

embora não tenha sido indicado nenhum fator negativo para tal avaliação. 

 

No Edifício 6, com 23 pavimentos, a vista a partir da janela principal da sala do 

apartamento localizado em andar baixo (5° pavimento – frente)  foi avaliada como 

nem bonita e nem feia (100% - Tabela 8.4), mas justificada em razão de “vistas 

amplas” e da “existência de céu visível” (Tabela 8.5), já que o apartamento está 

voltado para a frente do terreno e os outros edifícios, com até 6 pavimentos, estão 

situados no lado oposto da rua, distantes 22 metros, não bloqueiam a vista. O 

respondente apontou a Vista B (Figura 4.112), com grande presença de edificações 

e céu visível como aquela que corresponde à vista a partir da janela da sala do 

apartamento (Tabela 8.6).  
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Nos andares médios a vista foi considerada como nem bonita e nem feia (50% - 1 de 

2 - Tabela 8.4) no 6° pavimento e como feia (50% - 1 de 2 - Tabela 8.4) no 8° 

pavimento, em apartamentos cujas janelas estão voltadas para os fundos do edifício, 

com bloqueio da vista por edifícios com 11, 19 e 29 pavimentos, distantes 27 metros. 

Os dois respondentes apontaram a “vista reduzida” (100% - Tabela 8.5) como 

principal justificativa da avaliação. Ainda, a “inexistência de vegetação” e a 

“existência de edificações próximas” são mencionadas pelo morados do 8° 

pavimento para justificar a avaliação negativa (Tabela 8.5). Foi indicada pelos dois 

moradores (100% - 2 de 2 - Tabela 8.6) a Vista F (Figura 4.116), uma vista reduzida 

com edificações próximas e pequena quantidade de céu visível, como a mais 

semelhante, confirmando as justificativas apresentadas. 

Nos andares altos a vista foi avaliada como positiva (100% - 6 de 6 - Tabela 8.4) por 

todos os respondentes moradores de andares altos (11°, 18°, 19° e 23° pavimentos 

– frente;15° e 22° pavimentos - fundos), que justificam a avaliação principalmente 

em razão das “vistas amplas” (100% - 6 de 6) e da “existência de céu visível” (100% 

- 6 de 6) e da “existência de vegetação” (66,7% - 4 de 6). Os respondentes cujas 

janelas da sala estão voltadas para a rua ainda citam como motivo a “inexistência de 

edificações próximas”, já que estão em altura superior às existentes (33,3% - 2 de 3 

- Tabela 8.5).  

Em relação à indicação da vista mais semelhante, todos respondentes de 

apartamentos com janelas das salas voltadas para a frente do edifício apontaram a 

Vista B (Figura 4.112), com grande presença de edificações e céu visível (Tabela 

8.6), como aquela que corresponde à vista a partir da janela da sala do apartamento. 

Nos apartamentos cujas janelas da sala estão voltadas para os fundos do terreno, 

com vista para outros edifícios afastados 27 metros, a Vista D (Figura 4.114), com 

grande presença de edificações e com pouca vegetação, foi indicada pelo morador 

do 15° pavimento que pode visualizar parcialmente o bloqueio. Já a Vista B (Figura 

4.112), com grande presença de edificações e céu visível, foi apontada pelo morador 

do 22° pavimento, onde o bloqueio dos edifícios de 11 e 19 pavimentos já não pode 

mais ser percebido. 

Portanto, 66,7% (6 de 9 - Tabela 8.4) dos respondentes do Edifício 6 estão 

satisfeitos com a qualidade das vistas a partir da janela principal da sala de estar 

dos apartamentos, associadas à vistas amplas e com céu visível. Entretanto, tal 
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satisfação acontece somente em andares médios e altos, cujas janelas das salas 

são voltadas para a rua ou estão situadas em altura superior aos edifícios que fazem 

bloqueio da vistas nos apartamentos de fundos. Assim, uma parcela que não pode 

ser desprezada de moradores (33,3% - 3 de 9 - Tabela 8.4), cujos apartamento 

estão em andares baixos e médios, não está satisfeita com a vista a partir da sala de 

seus apartamentos, em razão de vistas reduzidas pelo bloqueio por outras 

edificações próximas (27 metros). 

 

No Edifício 7, com 29 pavimentos, as vistas a partir da janela principal da sala dos 

apartamentos localizados em andares baixos foram avaliadas como positiva (muito 

bonita ou bonita) por 75% (3 de 4 - Tabela 8.4) destes  moradores (no 2° pavimento 

–  janela da sala voltada para a rua; 4° e 5° pavimentos – janela da sala voltada para 

a lateral de outro edifício) e como nem bonita e nem feia (25% - 1 de 4 - Tabela 8.4) 

por um dos moradores do 4° pavimento (frente). São mencionadas como 

justificativas para as avaliações positivas a “existência de céu visível” (66,7% - 2 de 

3),  a “vista ampla” (33,3% - 1 de 3) e a existência de vegetação (33,3% - 1 de 3). 

Também são citadas a “existência de edificações próximas” (66,7% - 2 de 3) e a 

vista reduzida” (33,3% - 1 de 3 - Tabela 8.5) pelos moradores de apartamentos 

voltados para a lateral de outro edifício, distante apenas 3,5 metros. 

Na correspondência entre a vista a partir da janela principal da sala de estar do 

apartamento e as seis vistas apresentadas, foram indicadas como mais 

semelhantes, nos apartamentos cuja janela da sala está voltada para a frente do 

edifício, a Vista E (Figura 4.115), uma vista reduzida com presença de vegetação e 

edificações próximas e pequena quantidade de céu visível (2° pavimento), e a Vista 

D (Figura 4.114), com grande presença de edificações e com pouca vegetação (4° e 

5° pavimentos). No entanto, a indicação da Vista D pelo morador do 5° pavimento 

(janela da sala voltada para a lateral de outro edifício) não corresponde à vista a 

partir da janela da sala principal do apartamento. Tal indicação, juntamente com a 

avaliação positiva da vista e das justificativas apontadas – vista ampla, existência de 

céu visível e de vegetação – sugerem que a avaliação foi realizada a partir de outra 

janela (por exemplo, de um dormitório). Ainda, a Vista F (Figura 4.116), uma vista 

reduzida com edificações próximas e pequena quantidade de céu visível, foi 
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apontada pelo morador de um apartamento no 4° pavimento, cuja janela da sala é 

voltada para a lateral de outro edifício (Tabela 8.6). 

Nos andares altos, as vistas foram avaliadas como positiva (muito bonita ou bonita) 

por 75% (3 de 4 - Tabela 8.4) dos moradores (no 16° e 19° pavimentos – frente e 

26° pavimento - lateral), e como nem bonita e nem feia (25% - 1 de 4 - Tabela 8.4) 

pelo morador do 14° pavimento (janela da sala voltada para a lateral de outro edifício 

distante 3,5 metros). As avalições positivas são justificadas em razão das “vistas 

amplas” (66,7% - 2 de 3), da “existência de céu visível” (66,7% - 2 de 3), por 

moradores de apartamentos com a janela da sala voltada para a rua (16° pavimento) 

e para a lateral (26° pavimento), na qual já não se percebe o bloqueio do edifício 

existente, que é mais baixo. Ainda, são mencionadas pelos moradores de 

apartamentos voltados para a frente, a “inexistência de edificações próximas” 

(33,3% - 1 de 3) pois estão em altura superior aos edifícios situados no lado oposto 

da rua, e a “existência de vegetação” (33,3% - 1 de 3 - Tabela 8.5). O respondente 

que avaliou a vista como nem bonita e nem feia cita como justificativas a “vista 

reduzida”, a “inexistência de vegetação”, a “existência de edificações próximas”, e a 

“existência de céu visível” (Tabela 8.5). Foram indicadas como semelhantes a Vista 

B (Figura 4.112), com grande presença de edificações e céu visível (16°, 19° e 26° 

pavimentos) e a Vista F (Figura 4.116), uma vista reduzida com edificações 

próximas e pequena quantidade de céu visível (14° pavimento), confirmando as 

justificativas apresentadas. 

Assim, no Edifício 7, predomina a satisfação (75% - 6 de 8 - Tabela 8.4) com a 

qualidade das vistas a partir da janela principal da sala de estar de apartamentos em 

andares baixos e altos, relacionada, principalmente, à existência de céu visível e à 

vistas amplas. A parcela de respondentes que não está satisfeita (25% - 2 de 8 - 

Tabela 8.4) justifica as avaliações pelas vistas reduzidas e edificações próximas (a 

partir de 3,5 metros). 
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Portanto, em relação ao contexto urbano no qual os edifícios estão inseridos, os 

moradores em edifícios em cujo entorno imediato (raio de 200 metros) é 

caracterizado pelo predomínio de edificações mais baixas (Edifícios 1 a 4), os 

respondentes tendem a estar mais satisfeitos com a qualidade da vista a partir da 

sala do apartamento do que aqueles que residem em entornos com presença de 

edificações mais altas (Tabela 8.4 e Figura 8.2). 

 
Figura 8.2 - Avaliação da vista a partir da janela principal da sala de estar do apartamento, nos 
Edifícios 1 a 7 
Fonte: elaborado pela autora 
 

Como pode ser observado na Figura 8.2, o percentual de respondentes que avaliam 

as vistas a partir da janela da sala do apartamento como “muito bonita” é 

visivelmente maior nos edifícios 1 a 4, que estão situados em entornos (raio de 200 

metros) com predomínio de edificações mais baixas. Entre esses edifícios, destaca-

se como aquele com as vistas mais satisfatórias o Edifício 4 (muito bonita – 100% - 

Tabela 8.4)  com 36 pavimentos, cujas janelas das salas estão totalmente voltadas 

para um parque. Também se destaca o Edifício 2 (muito bonita – 75% - Tabela 8.4), 

com 12 pavimentos, no qual as salas dos apartamentos têm janelas voltadas tanto 

para áreas com edificações baixas (entre 2 e 7 pavimentos e distantes 40 metros) 

quanto para áreas verdes. Já o Edifício 1 (muito bonita - 40% - Tabela 8.4), com 10 

pavimentos, possui as salas dos apartamentos voltadas para área com edificações 

mais baixas (entre 2 e 5 pavimentos e distantes 27 metros) é aquele com as vistas 

menos satisfatórias. 

Já os edifícios 5 a 7 (Figura 8.2), que estão localizados nos entornos com presença 

de edificações mais altas, apresentam um menor percentual de vistas avaliadas 

como “muito bonita”. O Edifício 6 (muito bonita – 22,2% - Tabela 8.4), com 23 
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pavimentos, se destaca como aquele com as vistas menos satisfatórias. O edifício 

tem apartamentos com janelas voltadas para a rua (com edifícios no lado oposto de 

até 6 pavimentos e distantes 22 metros) ou para os fundos do terreno (para edifícios 

com até 29 pavimentos e distantes 27 metros). Cabe ainda destacar que os três 

edifícios (5, 6 e 7) possuem apartamentos com janelas das salas voltadas para 

diferentes visuais (por exemplo, o mesmo edifício têm janelas para a rua e para os 

fundos ou lateral do terreno). 

Em relação ao andar de moradia, pode ser observado na Figura 8.3 que em ambos 

os contextos, os andares altos apresentam as vistas mais satisfatórias do que em 

andares médios ou baixos. Contudo, nos entornos com presença de edificações 

mais altas, o percentual de moradores de andares altos que consideram a vista 

“muito bonita” é claramente menor (41,7%) do que aqueles moradores de entornos 

com edificações mais baixas (77,8%), fato que ocorre das mesma forma em andares 

médios e baixos. 

 
Figura 8.3 - Avaliação da vista a partir da janela principal da sala de estar do apartamento, conforme 
o andar de moradia 
Fonte: elaborado pela autora 
 
 
 

8.3 PREFERÊNCIA POR VISTAS A PARTIR DA JANELA DA SALA DE 

APARTAMENTOS SITUADOS EM EDIFÍCIOS ALTOS EM DIFERENTES 

PAVIMENTOS E CONTEXTOS URBANOS 

Nesta seção são apresentados os resultados das preferências por vistas a partir da 

janela principal da sala de estar de apartamentos, que estão situados em diferentes 

andares de edifícios altos localizados em contextos urbanos recorrentes na cidade, 

com diferentes situações de bloqueio ou não por outros edifícios altos. 
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8.3.1 Vistas para um parque sem edificações próximas à janela da sala do 
apartamento  

8.3.1.1 Vistas para um parque sem edificações próximas, conforme os 

respondentes do Questionário 1    

Existe uma diferença estatisticamente significativa (Kendall W, chi²=37,934, 

sig.=0,000) entre a ordem de preferência pelas vistas a partir da janela da sala de 

apartamentos, em diferentes pavimentos, para um parque sem edificações próximas 

(Figuras 4.102 a 4.104 - Tabela 8.7). 

Tabela 8.7 - Ordem de preferência das vistas para um parque sem edificações próximas à janela da 
sala do apartamento 

 

Vista A (36° pav) 

 

Vista B (8°pav) 

 

Vista C (20° pav) 

 
Total da amostra (152) 

1º lugar 32 (21,1) 79 (51,0) 41 (27,0) 
2º lugar 29 (19,1) 40 (26,3) 83 (54,6) 
3º lugar 91 (59,9) 33 (21,7) 28 (18,4) 
P  Do  258 291 
mvo-K 2,39 1,70 1,91 

Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: mvo-K= média dos valores ordinais obtida por meio do teste Kendall’s W  (quanto menor o valor, maior a 
preferência) - a comparação entre os valores mvo-K deve ser feita na horizontal entre as cenas; os valores entre 
parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada cena em cada 
grupo; mais de uma cena é destacada no texto como mais ou menos preferida quando as diferenças entre os 
percentuais para tais preferências não são superiores à 10%. 

 
A Vista B (8° pavimento; Tabela 8.7; Figura 4.103) é selecionada como a mais 

agradável por 51% (79 de 152) dos respondentes, enquanto a Vista A (36° 

pavimento; Tabela 8.7; Figura 4.102) é aquela selecionada como a menos agradável 

por 59,9% (91 de 152) dos respondentes.  

A preferência pela Vista B (8° pavimento) é justificada principalmente em razão da 

“existência de vegetação” (94,9% - 75 de 79), da vista ampla” (40,5% - 32 de 79) e 

da “possibilidade de visualização de elementos próximos” (30,4% - 24 de 70 - Tabela 

8.8).  
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Tabela 8.8 - Principais justificativas para a maior preferência de vistas para um parque sem 
edificações próximas à janela da sala do apartamento 

Justificativas: Vista A 
(36° pav.) 

Vista B 
(8° pav.) 

Vista C 
(20° pav.) 

Vista ampla 29 (90,6) 32 (40,5) 33 (80,5) 
Existência de vegetação 10 (31,3) 75 (94,9) 33 (80,5) 
Existência de edificações próximas 2 (6,3) 8 (10,1) 15 (36,6) 

Inexistência de edificações próximas 8 (25,0) 22 (27,8) 2 (4,9) 
Possibilidade de visualização de elementos próximos 6 (18,8) 24 (30,4) 27 (65,9) 

Total da amostra  32 (100) 79 (100) 41 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice L 10 a tabela completa; são destacadas no 
texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 
A menor preferência pela Vista A (36° pavimento) é justificada pela “inexistência de 

vegetação” (62,6% - 57 de 91) e pela “impossibilidade de visualização de elementos 

próximos” (42,9% - 39 de 91 - Tabela 8.9). 

Tabela 8.9 - Principais justificativas para a menor preferência de vistas para um parque sem 
edificações próximas à janela da sala do apartamento 

Justificativas: Vista A 
(36° pav.) 

Vista B 
(8° pav.) 

Vista C 
(20° pav.) 

Vista reduzida 17 (18,7) 28 (84,8) 13 (46,4) 
Inexistência de vegetação 57 (62,6) 2 (6,1) 9 (32,1) 

Existência de edificações próximas 19 (20,9) 3 (9,1) 6 (21,4) 
Impossibilidade de visualização de elementos próximos 39 (42,9) 11 (33,0) 6 (21,4) 

Total da amostra  91 (100) 33 (100) 28 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice L 10 a tabela completa; são destacadas no 
texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 

Portanto, quanto à preferência por vistas para um parque sem edificações próximas 

se verifica que os respondentes do Questionário 1 tendem considerar mais 

agradável a vista com grande quantidade de vegetação, na qual existe a 

possibilidade de visualização de elementos próximos, obtidas a partir do andar mais 

baixo apresentado (8° pavimentos). Quanto à menor preferência, os respondentes 

tendem a considerar menos agradável a vista na qual a vegetação está mais 

distante e não é possível a visualização de elementos próximos, a partir do andar 

mais alto (36° pavimento). 
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8.3.1.2 Vistas para um parque sem edificações próximas, conforme os 

respondentes do Questionário 2    

Não existem diferenças estatisticamente significativa (teste Kendall W) entre a 

ordem de preferência pelas vistas a partir da janela da sala de apartamentos, em 

diferentes pavimentos, para um parque sem edificações próximas (Figuras 4.102 a 

4.104 - Tabela 8.10). 

Tabela 8.10 - Ordem de preferência das vistas para um parque sem edificações próximas à janela da 
sala do apartamento 

 Vista A (36° pav) Vista B (8° pav) Vista C (20° pav) 
Total da amostra (48) 

1º lugar 20 (41,7) 14 (29,2) 14 (29,2) 
2º lugar 9 (18,8) 13 (27,1) 26 (54,2) 
3º lugar 19 (39,6) 21 (43,8) 8 (16,7) 
P 95 103 90 
mvo-K 1,98 2,15 1,88 

Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: mvo-K= média dos valores ordinais obtida por meio do teste Kendall’s W  (quanto menor o valor, maior a 
preferência) - a comparação entre os valores mvo-K deve ser feita na horizontal entre as cenas; os valores entre 
parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada cena em cada 
grupo; mais de uma cena é destacada no texto como mais ou menos preferida quando as diferenças entre os 
percentuais para tais preferências não são superiores à 10%. 

 
Contudo, a Vista A (36° pavimento; Tabela 8.10; Figura 4.102) é selecionada como a 

mais agradável por 41,7% (20 de 48) dos respondentes). A Vista B (8° pavimento; 

Tabela 8.10; Figura 4.103) é selecionada como a menos agradável por 43,8% (21 de 

48) dos respondentes, seguida pela menor preferência (39,6% - 19 de 48) pela Vista 

A.  

A preferência pela Vista A (36° pavimento) é justificada principalmente em razão da 

vista ampla” (100% - 20 de 20), da “existência de vegetação” (65% - 13 de 20), da 

“inexistência de edificações próximas” (35% - 7 de 20) e da “possibilidade de 

visualização de elementos próximos” (35% - 7 de 20 - Tabela 8.11).  

A menor preferência pela Vista B (8° pavimento) é justificada, principalmente, em 

razão da “vista reduzida” (71,4% - 15 de 21 - Tabela 8.12). Já a menor preferência 

pela Vista A (36° pavimento) é justificada pela “inexistência de vegetação” (47,4% - 9 

de 19), pela “existência de edificações próximas” (42,1% - 8 de 19) e pela 

“impossibilidade de visualização de elementos próximos” (31,6% - 6 de 19 - Tabela 

8.12). 
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Tabela 8.11 - Principais justificativas para a maior preferência de vistas para um parque sem 
edificações próximas à janela da sala do apartamento 
Indique as principais razões que justificam a vista mais 
agradável: 

Vista A 
(36° pav.) 

Vista B 
(8° pav.) 

Vista C 
(20° pav.) 

Vista ampla 20 (100) 8 (57,1) 11 (78,6) 
Existência de vegetação 13 (65,0) 14 (100) 14 (100) 
Existência de edificações próximas 3 (15,0) 1 (7,1) 6 (42,9) 

Inexistência de edificações próximas 7 (35,0) 8 (57,1) 5 (35,7) 
Possibilidade de visualização de elementos próximos 7 (35,0) 4 (28,6) 9 (64,3) 

Total da amostra  20 (100) 14 (100) 14 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice L a tabela completa; são destacadas no texto 
as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 

Tabela 8.12 - Principais justificativas para a menor preferência de vistas para um parque sem 
edificações próximas à janela da sala do apartamento 

Justificativas: Vista A 
(36° pav.) 

Vista B 
(8° pav.) 

Vista C 
(20° pav.) 

Vista ampla 0 (0) 1 (4,8) 3 (37,5) 
Vista reduzida 4 (21,1) 15 (71,4) 1 (12,5) 

Inexistência de vegetação 9 (47,4) 0 (0) 1 (12,5) 
Existência de edificações próximas 8 (42,1) 0 (0) 2 (25,0) 
Impossibilidade de visualização de elementos próximos 6 (31,6) 4 (19,0) 1 (12,5) 

Total da amostra  19 (100) 21 (100) 8 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice L a tabela completa; são destacadas no texto 
as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 

Assim, em relação à preferência por vistas para um parque sem edificações 

próximas, se verifica que os respondentes do Questionário 2, moradores dos 

edifícios altos selecionados, tendem considerar mais agradável a vista mais ampla, 

com grande quantidade de céu visível, com vegetação distante e sem a presença de 

outras edificações próximas, a partir do andar mais alto (36° pavimento). Quanto à 

menor preferência, os respondentes se dividem entre aqueles que consideraram 

menos agradável a vista com campo visual mais reduzido, devido à presença de 

vegetação próxima, a partir do andar mais baixo apresentado (8° pavimento) e 

aqueles que consideram menos agradável a vista na qual a vegetação está mais 

distante e não é possível a visualização de elementos próximos, a partir do andar 

mais alto (36° pavimento). 
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Portanto, para os respondentes das duas amostras, a existência de vegetação e de 

uma vista ampla justificam a maior preferência em uma vista para um parque sem 

edificações próximas. Já a redução do campo visual devido à existência de 

vegetação próxima à janela em andares mais próximos ao solo ou ainda a 

inexistência de vegetação e impossibilidade de visualização de elementos próximos 

em andares mais altos, são justificativas para a menor preferência em uma vista 

para um parque. 

 

8.3.2 Vistas para a cidade com edificações à uma distância média (70 metros) 
da janela da sala do apartamento 

8.3.2.1 Vistas para a cidade com edificações à uma distância média, conforme os 

respondentes do Questionário 1 

Não existem diferenças estatisticamente significativa (teste Kendall W) entre a 

ordem de preferência pelas vistas a partir da janela da sala de apartamentos, em 

diferentes pavimentos, com edificações à uma distância média de 70 metros 

(Figuras 4.105 a 4.107 - Tabela 8.13). 

Tabela 8.13 - Ordem de preferência das vistas com edificações à uma distância média da janela da 
sala do apartamento 

 

Vista A (10° pav) 

 

Vista B (26° pav) 

 

Vista C (18° pav) 

 
Total da amostra (152) 

1º lugar 68 (44,7) 66 (43,4) 18 (11,8) 
2º lugar 15 (9,9) 34 (22,4) 103 (67,8) 
3º lugar 69 (45,4) 52 (34,2) 31 (20,4) 
P 305 290 317 
mvo-K 2,01 1,91 2,09 

Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: mvo-K= média dos valores ordinais obtida por meio do teste Kendall’s W  (quanto menor o valor, maior a 
preferência) - a comparação entre os valores mvo-K deve ser feita na horizontal entre as cenas; os valores entre 
parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada cena em cada 
grupo; mais de uma cena é destacada no texto como mais ou menos preferida quando as diferenças entre os 
percentuais para tais preferências não são superiores à 10%. 
 
 
A Vista A (10° pavimento; Tabela 8.13; Figura 4.105) é selecionada como a mais 

agradável por 44,7% (68 de 152) dos respondentes, seguida de perto pela 

preferência (43,4% - 66 de 152) pela Vista B (26° pavimento; Tabela 8.13; Figura 
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4.106). No entanto, a Vista A também é selecionada como a menos agradável por 

45,4% (69 de 152) dos respondentes (Tabela 8.13). 

A preferência pela Vista A (10° pavimento) é justificada principalmente em razão da 

“possibilidade de visualização de elementos próximos” (61,8% - 42 de 68), da  

“existência de vegetação” (50% - 34 de 68) e da “vista ampla” (44,1% - 30 de 68 - 

Tabela 8.14). Já a preferência pela Vista B (26° pavimento) é fundamentada pela 

“vista ampla” (90,9% - 60 de 66) e pela “inexistência de edificações próximas” 

(30,3% - 20 de 66 - Tabela 8.14). 

Tabela 8.14 - Principais justificativas para a maior preferência de vistas com edificações à uma 
distância média da janela da sala do apartamento 

Justificativas: Vista A 
(10° pav.) 

Vista B 
(26° pav.) 

Vista C 
(18° pav.) 

Vista ampla 30 (44,1) 60 (90,9) 15 (83,3) 
Existência de vegetação 34 (50,0) 3 (4,5) 2 (11,1) 
Existência de edificações próximas 17 (25,0) 4 (6,1) 2 (11,1) 

Inexistência de edificações próximas 1 (1,5) 20 (30,3) 1 (5,6) 
Possibilidade de visualização de elementos próximos 42 (61,8) 10 (15,2) 7 (38,9) 

Total da amostra  68 (100) 66 (100) 18 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice L a tabela completa; são destacadas no texto 
as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 
A menor preferência pela Vista A (10° pavimento) é justificada, principalmente, em 

razão da “vista reduzida” (71% - 49 de 69) e da “existência de edificações próximas” 

(40,6% - 28 de 69 - Tabela 8.15).  

Tabela 8.15 - Principais justificativas para a menor preferência de vistas com edificações à uma 
distância média da janela da sala do apartamento 

Justificativas: Vista A 
(10° pav.) 

Vista B 
(26° pav.) 

Vista C 
(18° pav.) 

Vista reduzida 49 (71,0) 17 (32,7) 14 (45,2) 
Inexistência de vegetação 14 (20,3) 24 (46,2) 13 (41,9) 

Existência de edificações próximas 28 (40,6) 3 (5,8) 7 (22,6) 
Impossibilidade de visualização de elementos próximos 10 (14,5) 26 (50,0) 14 (45,2) 

Total da amostra  69 (100) 52 (100) 31 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice L a tabela completa; são destacadas no texto 
as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 

 

 
Portanto, em relação à preferência por vistas para a cidade com edificações à uma 

distância média, se verifica entre os respondentes do Questionário 1 uma maior 
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preferência por uma vista com presença de vegetação e com possibilidade de se 

visualizar e identificar os elementos próximos, obtida a partir do andar alto mais 

próximo ao solo (10° pavimento) e também por uma vista ampla, sem bloqueio por 

outras edificações, obtida a partir do andar mais alto (26° pavimento). Por outro lado, 

se verifica uma menor preferência por vista reduzida em função de bloqueio parcial 

por outros edifícios próximos, obtida a partir do andar alto mais próximo ao solo (10° 

pavimento). 

 

8.3.2.2 Vistas para a cidade com edificações à uma distância média, conforme os 

respondentes do Questionário 2    

Não existem diferenças estatisticamente significativa (teste Kendall W) entre a 

ordem de preferência pelas vistas a partir da janela da sala de apartamentos, em 

diferentes pavimentos, com edificações à uma distância média de 70 metros 

(Figuras 4.105 a 4.107 - Tabela 8.16). 

Tabela 8.16 - Ordem de preferência das vistas com edificações à uma distância média de 70 metros 
da janela da sala do apartamento 

 Vista A (10° pav)  Vista B (26° pav)  Vista C (18° pav)  
Total da amostra (47) 

1º lugar 21 (44,7) 20 (42,6) 6 (12,8) 
2º lugar 4 (8,5) 9 (19,1) 34 (72,3) 
3º lugar 22 (46,8) 18 (38,3) 7 (14,9) 
P 95 92 95 
mvo-K 2,02 1,96 2,02 

Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: mvo-K= média dos valores ordinais obtida por meio do teste Kendall’s W  (quanto menor o valor, maior a 
preferência) - a comparação entre os valores mvo-K deve ser feita na horizontal entre as cenas; os valores entre 
parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada cena em cada 
grupo; mais de uma cena é destacada no texto como mais ou menos preferida quando as diferenças entre os 
percentuais para tais preferências não são superiores à 10%. 
 
 
A Vista A (10° pavimento; Tabela 8.16; Figura 4.105) é selecionada como a mais 

agradável por 44,7% (21 de 47) dos respondentes, seguida de perto pela preferência 

(42,6% - 20 de 47) pela Vista B (26° pavimento; Tabela 8.16; Figura 4.106). No 

entanto, a Vista A também é selecionada como a menos agradável por 46,8% (22 de 

47) dos respondentes, seguida pela menor preferência (38,3% - 18 de 47) pela Vista 

B.   

A preferência pela Vista A (10° pavimento) é justificada principalmente em razão da 

“existência de vegetação” (57,1% - 12 de 21), da “possibilidade de visualização de 
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elementos próximos” (47,6% - 10 de 21) e da “vista ampla” (33,3% - 7 de 21 - Tabela 

8.17). Já a preferência pela Vista B (26° pavimento) é fundamentada pela “vista 

ampla” (100% - 20 de 20) e pela “inexistência de edificações próximas” (45% - 9 de 

20 - Tabela 8.17). 

Tabela 8.17 - Principais justificativas para a maior preferência de vistas com edificações à uma 
distância média da janela da sala do apartamento 

Justificativas: Vista A 
(10° pav.) 

Vista B 
(26° pav.) 

Vista C 
(18° pav.) 

Vista ampla 7 (33,3) 20 (100) 4 (66,7) 
Existência de vegetação 12 (57,1) 3 (15,0) 2 (33,3) 
Inexistência de edificações próximas 2 (9,5) 9 (45,0) 2 (33,3) 

Possibilidade de visualização de elementos próximos 10 (47,6) 4 (20,0) 4 (66,7) 
Impossibilidade de visualização de elementos próximos 1 (4,8) 4 (20,0) 1 (16,7) 

Total da amostra  21 (100) 20 (100) 6 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice L a tabela completa; são destacadas no texto 
as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 

A menor preferência pela Vista A (10° pavimento) é justificada, principalmente, em 

razão da “vista reduzida” (77,3% - 17 de 22) e da “existência de edificações 

próximas” (59,1% - 13 de 22 - Tabela 8.18). Já a menor preferência pela Vista B (26° 

pavimento) se dá em razão da “inexistência de vegetação” (39,8% - 7 de 18) e da 

“impossibilidade de visualização de elementos próximos” (39,8% - 7 de 18 - Tabela 

8.18). 

Tabela 8.18 - Principais justificativas para a menor preferência de vistas com edificações à uma 
distância média da janela da sala do apartamento 

Justificativas: Vista A 
(10° pav.) 

Vista B 
(26° pav.) 

Vista C 
(18° pav.) 

Vista reduzida 17 (77,3) 4 (22,2) 3 (42,9) 

Inexistência de vegetação 4 (18,2) 7 (38,9) 4 (57,1) 
Existência de edificações próximas 13 (59,1) 0 (0) 3 (42,9) 
Possibilidade de visualização de elementos próximos 5 (22,7) 1 (5,6) 1 (14,3) 
Impossibilidade de visualização de elementos próximos 3 (13,6) 7 (38,9) 1 (14,3) 

Total da amostra  22 (100) 18 (100) 7 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice L a tabela completa; são destacadas no texto 
as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 

 
Desse modo, em relação à preferência por vistas para a cidade com edificações à 

uma distância média, se verifica entre os respondentes do Questionário 2 uma maior 

preferência por uma vista com presença de vegetação e com possibilidade de se 
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visualizar e identificar elementos próximos, obtida a partir do andar alto mais 

próximo ao solo (10° pavimento) e também por uma vista ampla, sem bloqueio por 

outras edificações, obtida a partir do andar mais alto (26° pavimento). Ao mesmo 

tempo, se verifica uma menor preferência por vista reduzida em função de bloqueio 

parcial por outros edifícios próximos, obtida a partir do andar alto mais próximo ao 

solo (10° pavimento) e, ainda, por vista sem presença de vegetação e na qual não 

se podem identificar os elementos próximos, obtida a partir do andar mais alto (26° 

pavimento). 

 

Portanto,  para os respondentes de ambos questionários, a existência de vegetação 

e possibilidade de visualização de elementos próximos, juntamente a uma vista 

ampla justificam a maior preferência em uma vista com edificações a uma distância 

média (a partir de 70 metros). Já a redução do campo visual devido à existência de 

edificações que bloqueiam parcialmente a vista, são justificativas para a menor 

preferência em uma vista com tais características. 

 

8.3.3 Vistas para a cidade com edificações próximas (17 metros) da janela da 
sala do apartamento  

8.3.3.1 Vistas para a cidade com edificações próximas, conforme os respondentes 

do Questionário 1 

Não existem diferenças estatisticamente significativa (teste Kendall W) entre a 

ordem de preferência pelas vistas a partir da janela da sala de apartamentos, em 

diferentes pavimentos, com edificações próximas a uma distância de 17 metros 

(Figuras 4.108 a 4.110 - Tabela 8.19) 

A Vista C (26° pavimento; Tabela 8.19; Figura 4.110) é selecionada como a mais 

agradável por 45% (68 de 151) dos respondentes. Já a Vista B (10° pavimento; 

Tabela 8.19; Figura 4.109) é selecionada como a menos agradável para 42,4% (64 

de 151) dos respondentes, seguida pela menor preferência (41,1% - 62 de 151) pela 

Vista C. 
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A preferência pela Vista C (26° pavimento) é justificada principalmente em razão da 

“vista ampla” (100% - 68 de 68) e da “inexistência de edificações próximas” (33,8% - 

23 de 68 - Tabela 8.20).  

Tabela 8.19 - Ordem de preferência das vistas com edificações próximas da janela da sala do 
apartamento, a partir de diferentes andares  

 

Vista A (18° pav) 

 

Vista B (10° pav) 

 

Vista C (26° pav) 

 
Total da amostra (151) 

1º lugar 25 (16,6) 58 (34,4) 68 (45,0) 
2º lugar 101 (66,9) 29 (19,2) 21 (13,9) 
3º lugar 25 (16,6) 64 (42,4) 62 (41,1) 
P 302 308 296 
mvo-K 2,00 2,04 1,96 

Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: mvo-K= média dos valores ordinais obtida por meio do teste Kendall’s W  (quanto menor o valor, maior a 
preferência) - a comparação entre os valores mvo-K deve ser feita na horizontal entre as cenas; os valores entre 
parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada cena em cada 
grupo; mais de uma cena é destacada no texto como mais ou menos preferida quando as diferenças entre os 
percentuais para tais preferências não são superiores à 10%. 
 

Tabela 8.20 - Principais justificativas para a maior preferência de vistas com edificações próximas da 
janela da sala do apartamento, a partir de diferentes andares  

Justificativas: Vista A 
(18° pav.) 

Vista B 
(10° pav.) 

Vista C 
(26° pav.) 

Vista ampla 16 (64,0) 29 (50,0) 68 (100) 
Existência de vegetação 6 (24,0) 20 (34,5) 7 (10,3) 

Existência de edificações próximas 8 (32,0) 16 (27,6) 5 (7,4) 
Inexistência de edificações próximas 4 (16,0) 1 (1,7) 23 (33,8) 
Possibilidade de visualização de elementos próximos 8 (32,0) 37 (63,8) 7 (10,3) 

Total da amostra  25 (100) 58 (100) 68 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice L a tabela completa; são destacadas no texto 
as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 

A menor preferência pela Vista B (10° pavimento) se justifica em razão, 

principalmente, da “vista reduzida” (64,1% - 41 de 64) e da “existência de 

edificações próximas” (54,7% - 35 de 64 - Tabela 8.21), enquanto que a menor 

preferência pela Vista C (26° pavimento) é justificada pela “impossibilidade de 

visualização de elementos próximos” (56,5% - 35 de 62) e pela Inexistência de 

vegetação (38,7% - 24 de 62 - Tabela 8.21). 
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Tabela 8.21 - Principais justificativas para a menor preferência de vistas com edificações próximas da 
janela da sala do apartamento, a partir de diferentes andares 

Justificativas: Vista A 
(18° pav.) 

Vista B 
(10° pav.) 

Vista C 
(26° pav.) 

Vista ampla 1 (4,0) 1 (1,6) 17 (27,4) 
Vista reduzida 10 (40,0) 41 (64,1) 13 (21,0) 
Inexistência de vegetação 4 (16,0) 8 (12,5) 24 (38,7) 

Existência de edificações próximas 7 (28,0) 35 (54,7) 2 (3,2) 
Inexistência de edificações próximas 1 (4,0) 3 (4,7) 16 (25,8) 
Possibilidade de visualização de elementos próximos 3 (12,0) 13 (20,3) 3 (4,8) 
Impossibilidade de visualização de elementos próximos 7 (28,0) 7 (10,9) 35 (56,5) 

Total da amostra  25 (100) 64 (100) 62 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice L a tabela completa; são destacadas no texto 
as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 

 
Assim, em relação à preferência por vistas para a cidade com edificações próximas, 

se verifica, entre os respondentes do Questionário 1, uma maior preferência por uma 

vista ampla, obtida a partir do andar mais alto (26° pavimento). Ao mesmo tempo, se 

verifica uma menor preferência por uma vista considerada reduzida em função de 

bloqueio parcial por edificação muito próxima (17 metros), obtida a partir do andar 

alto mais próximo ao solo (10° pavimento) e uma menor preferência por uma vista 

na qual não é possível visualizar elementos próximos ou vegetação devido à maior 

altura de observação (26° pavimento).   

  

8.3.3.2 Vistas para a cidade com edificações próximas, conforme os respondentes 

do Questionário 2    

Existe uma diferença estatisticamente significativa (Kendall W, chi²=23,333, 

sig.=0,000) entre a ordem de preferência pelas vistas a partir da janela da sala de 

apartamentos, em diferentes pavimentos, com edificações próximas a uma distância 

de 17 metros (Figuras 4.108 a 4.110 - Tabela 8.22). 

A Vista C (26° pavimento; Tabela 8.22; Figura 4.110) é, visivelmente, aquela 

considerada a mais agradável para 68,9% (31 de 45) dos respondentes. Por outro 

lado, a Vista B (10° pavimento; Tabela 8.22; Figura 4.109) é, destacadamente, 

considerada como a menos agradável para 73,3% (33 de 45) dos respondentes. A 

preferência pela Vista C (26° pavimento) é justificada principalmente em razão da 
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“vista ampla” (90,3% - 28 de 31) e da “inexistência de edificações próximas” (51,6% - 

16 de 31 - Tabela 8.23). 

Tabela 8.22 - Ordem de preferência das vistas com edificações próximas da janela da sala do 
apartamento, a partir de diferentes andares  

 Vista A (18° pav)  Vista B (10° pav)  Vista C (26° pav)  
Total da amostra (151) 

1º lugar 6 (13,3) 8 (17,8) 31 (68,9) 
2º lugar 38 (84,4) 4 (8,9) 3 (6,7) 
3º lugar 1 (2,2) 33 (73,3) 11 (24,4) 
P 85 115 70 
mvo-K 1,89 2,56 1,56 

Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: mvo-K= média dos valores ordinais obtida por meio do teste Kendall’s W  (quanto menor o valor, maior a 
preferência) - a comparação entre os valores mvo-K deve ser feita na horizontal entre as cenas; os valores entre 
parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou cada cena em cada 
grupo; mais de uma cena é destacada no texto como mais ou menos preferida quando as diferenças entre os 
percentuais para tais preferências não são superiores à 10%. 
 
 
Tabela 8.23 - Principais justificativas para a maior preferência de vistas com edificações próximas da 
janela da sala do apartamento, a partir de diferentes andares  

Justificativas: Vista A 
(18° pav.) 

Vista B 
(10° pav.) 

Vista C 
(26° pav.) 

Vista ampla 5 (83,3) 2 (25,0) 28 (90,3) 
Existência de vegetação 2 (33,3) 5 (62,5) 7 (22,6) 
Existência de edificações próximas 1 (16,7) 3 (37,5) 2 (6,5) 

Inexistência de edificações próximas 0 (0) 1 (12,5) 16 (51,6) 
Possibilidade de visualização de elementos próximos 4 (66,7) 4 (50,0) 3 (9,7) 
Impossibilidade de visualização de elementos próximos 0 (0) 1 (12,5) 8 (25,8) 

Total da amostra  6 (100) 8 (100) 31 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice L a tabela completa; são destacadas no texto 
as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 
Já a menor preferência pela Vista B (10° pavimento) se justifica em razão, 

principalmente, da “existência de edificações próximas” (63,6% - 21 de 33) e da 

“vista reduzida” (57,6% - 19 de 33 - Tabela 8.24).  

Assim, se verifica uma evidente preferência por uma vista ampla, sem edificações 

próximas que possam bloquear a vista,  obtida a partir do andar mais alto (26° 

pavimento). Ainda, se verifica uma visível menor preferência por uma vista 

considerada reduzida em função de bloqueio parcial por edificação muito próxima 

(17 metros), obtida a partir de andar alto mais próximo ao solo (10° pavimento). 
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Tabela 8.24 - Principais justificativas para a menor preferência de vistas com edificações próximas da 
janela da sala do apartamento, a partir de diferentes andares 

Justificativas: Vista A 
(18° pav.) 

Vista B 
(10° pav.) 

Vista C 
(26° pav.) 

Vista reduzida 0 (0) 19 (57,6) 3 (27,3) 
Inexistência de vegetação 0 (0) 4 (12,1) 5 (45,5) 
Existência de edificações próximas 1 (100) 21 (63,6) 1 (9,1) 

Possibilidade de visualização de elementos próximos 0 (0) 8 (24,2) 1 (9,1) 
Impossibilidade de visualização de elementos próximos 0 (0) 4 (12,1) 6 (54,5) 

Total da amostra  1 (100) 33 (100) 11 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo; constam na tabela as justificavas mencionadas por, pelo menos, 20% dos 
respondentes em cada um dos dois grupos, estando no Apêndice L a tabela completa; são destacadas no texto 
as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
 
 

Portanto, para os respondentes das duas amostras, a vista ampla, nas qual as 

edificações próximas à janela do apartamento não podem ser visualizadas, 

justificam a maior preferência em uma vista caracterizada pela presença de 

edificações próximas (17 metros). Já a redução do campo visual devido à existência 

de edificações muito próximas que bloqueiam, mesmo que parcialmente a vista, 

juntamente com a impossibilidade de visualização de elementos próximos são 

justificativas para a menor preferência em uma vista.  

 

8.4 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 8  

A conclusão dos principais resultados obtidos quanto à satisfação e preferência por 

vistas a partir de edifícios altos, é apresentada a seguir: 

8.4.1 Satisfação com a qualidade das vistas a partir da janela da sala de 
apartamentos  

Os resultados revelam, embora sem a informação exata acerca da localização dos 

edifícios dos respondentes do Questionário 1, que moram em edifícios de 

apartamentos localizados em bairros com predomínio de edificações mais baixas, 

tendem a estar, claramente, mais satisfeitos com a qualidade da vista a partir da 

sala do apartamento (74,2% de avaliações positivas e 25,8% de avaliações neutras 

ou negativas) do que aqueles que residem em edifícios de apartamentos localizados 

em bairros com presença de edificações mais altas, cujas avaliações positivas de tal 

vista é inexpressiva (42,9% de avaliações positivas e 57,1% de avaliações neutras 
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ou negativas). Em ambos os contextos, as vistas a partir da janela principal da sala 

de estar dos apartamentos situados nos andares médios (do 6º ao 9º pavimento) 

tendem a ser as mais satisfatórias (100% de avaliações positivas nos bairros com 

edificações baixas e 60% nos bairros com presença de edificações mais altas), 

enquanto que nos andares baixos (até o 5º pavimento) as vistas tendem a ser as 

menos satisfatórias (66,7% de avaliações positivas nos bairros com edificações 

baixas) ou, ainda, insatisfatórias (31,8% de avaliações positivas nos bairros com 

presença de edificações mais altas). Ainda, os resultados indicam que, mesmo em 

andares altos, em bairros com presença de edificações mais altas (até 36 

pavimentos) as vistas podem ser insatisfatórias (com 33,3% de avaliações 

negativas) em razão de bloqueio por outros edifícios.  

Os resultados também revelaram que, nos sete edifícios selecionados, os 

moradores de edifícios cujo entorno imediato (raio de 200 metros) predominam 

edificações mais baixas (Edifícios 1 a 4 – 76,5% de avaliações positivas; 64,7% 

muito satisfeitos), tendem a estar mais satisfeitos com a qualidade da vista a partir 

da sala do apartamento do que aqueles que residem em entornos com presença de 

edificações mais altas (Edifícios 5 a 7 – 71,4% de avaliações positivas; 28,6% muito 

satisfeitos). Em ambos os contextos, as vistas a partir da janela principal da sala de 

estar dos apartamentos situados nos andares altos (a partir do 10º pavimento) 

tendem a ser as mais satisfatórias. Entretanto, o percentual de moradores de 

andares altos muito satisfeitos com a qualidade da vista é maior nos entornos com 

edificações mais baixas (77,8%) do que nos entornos com presença de edificações 

mais altas (41,7%), demonstrando que a qualidade da vista tente a diminuir com o 

maior número de edificações mais altas. Ainda, nos entornos com edificações mais 

baixas as vistas menos satisfatórias tendem a ser aquelas a partir de andares baixos 

(até o 5º pavimento – 50% de avaliações positivas), enquanto que nos entornos com 

presença de edificações mais altas, existe uma tendência de que a vistas menos 

satisfatórias sejam aquelas a partir de andares médios (do 6º ao 9º pavimento -  

33,3% de avaliações positivas).  

Também foi revelado, através dos resultados das duas amostras de respondentes 

dos questionários 1 e 2, que a maior satisfação com as vistas a partir da janela da 

sala de estar dos apartamentos acontece quando tais vistas são amplas, 

característica que ocorre, principalmente, em andares médios e altos, e, ainda, 
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quando existe uma grande visualização da abóboda celeste. A presença de 

vegetação é outro fator que contribui para a avalição positiva de uma vista, 

especialmente em andares baixos e médios, quando os seus detalhes podem ser 

percebidos. Os resultados ainda indicam que as vistas menos satisfatórias são 

aquelas com redução da profundidade do campo visual, com pouca quantidade ou 

inexistência de céu visível, que acontecem, principalmente, em andares baixos ou 

médios, dependendo do contexto no qual o edifício está inserido. A ausência de 

vegetação também contribui para a avaliação negativa de uma vista, assim como, a 

presença de edificações próximas, que podem bloquear a vista a partir da janela da 

sala, tanto em andares baixos, quanto em médios ou mesmo em andares altos. 

Nos sete edifícios selecionados, nos quais foi possível identificar e mensurar as 

distâncias entre a janela da sala do apartamento e outras edificações, as vistas 

consideradas “amplas” são aquelas sem bloqueio por outros edifícios, como aquelas 

voltadas para parques ou praças ou situadas em alturas superiores a outras 

edificações. Ainda, quando a janela da sala do apartamento estava voltada para 

outras edificações bem mais altas (por exemplo, apartamento no 9o pavimento e 

outra edificação com 26 pavimentos), que bloqueiam parcialmente a vista, o 

afastamento a partir de 38 metros foi suficiente para que a vista fosse considerada 

ampla. Já as vistas julgadas como “reduzidas” e com “edificações próximas” foram 

aquelas com outros edifícios muito próximos, distante apenas 3,5 metros, mas 

também para edificações com afastamento de 27 metros. 

8.4.2 Preferência por vistas a partir da janela da sala de apartamentos 
situados em edifícios altos em diferentes pavimentos e contextos 
urbanos 

Em relação à preferência dos respondentes do Questionário 1 por vistas a partir da 

janela da sala de apartamentos situados em edifícios altos em diferentes 

pavimentos, para um parque sem edificações próximas, os resultados revelam uma 

maior preferência por uma vista ampla, com grande quantidade de vegetação, na 

qual existe a possibilidade de visualização de elementos próximos, obtida a partir de 

andar médio (8° pavimento). A menor preferência acontece em uma vista na qual a 

vegetação está mais distante e não é possível a visualização de elementos 

próximos, a partir do andar mais alto (36° pavimento). Para os respondentes do 

Questionário 2 (moradores dos edifícios altos selecionados) a maior preferência se 
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dá pela vista mais ampla, com grande quantidade de céu visível, com vegetação 

distante e sem a presença de outras edificações próximas, a partir do andar mais 

alto (36° pavimento). Já a menor preferência acontece quando a vista possui um 

campo visual mais reduzido, devido à presença de vegetação próxima, a partir de 

andar médio apresentado (8° pavimento)  ou quando a vegetação está mais distante 

e não é possível a visualização de elementos próximos, a partir do andar mais alto 

(36° pavimento). 

Portanto, em uma vista para um parque sem edificações próximas, mesmo com 

divergências entre os respondentes das duas amostras quanto às vistas mais ou 

menos preferidas, são os elementos que caracterizam tais vistas que justificam a 

escolha. A maior preferência se dá pela existência de vegetação e pela vista ampla, 

independentemente do andar de observação da vista. Já a menor preferência 

acontece com redução do campo visual, em andares altos mais próximos ao solo, e 

com a menor quantidade de vegetação e impossibilidade de visualização de 

elementos próximos em andares mais altos. 

Quando acontece o bloqueio parcial por edificações à uma distância média (70 

metros) da janela da sala do apartamento, para os respondentes do Questionário 1 

existe uma maior preferência tanto por uma vista com presença de vegetação e com 

possibilidade de se visualizar e identificar os elementos próximos, conforme a vista 

obtida a partir do andar alto mais próximo ao solo (10° pavimento), quanto por uma 

vista ampla, sem bloqueio por outras edificações, conforme aquela obtida a partir do 

andar mais alto (26° pavimento). A menor preferência ocorre quando a vista têm o 

campo visual reduzido em função de bloqueio parcial por outros edifícios próximos, 

tal como a vista obtida a partir do andar alto mais próximo ao solo (10° pavimento). 

Da mesma forma, para os respondentes do Questionário 2, existe uma maior 

preferência tanto por uma vista com presença de vegetação e com possibilidade de 

se visualizar e identificar os elementos próximos, tal qual a vista obtida a partir do 

andar alto mais próximo ao solo (10° pavimento) quanto por uma vista ampla, sem 

bloqueio por outras edificações, obtida a partir do andar mais alto (26° pavimento). 

Para estes respondentes, a menor preferência acontece quando a vista é reduzida 

em função de bloqueio parcial por outros edifícios próximos, conforme aquela obtida 

a partir do andar alto mais próximo ao solo (10° pavimento) e, ainda, quando não 
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existe vegetação na vista e não se podem identificar os elementos próximos, 

exemplificado por aquela obtida a partir do andar mais alto (26° pavimento).  

Desse modo, em uma vista com bloqueio parcial por edificações à uma distância 

média (a partir de 70 metros), para os respondentes das duas amostras, a maior 

preferência acontece devido à existência de vegetação e possibilidade de 

visualização de elementos próximos, juntamente com a amplitude da vista, 

independentemente do andar de observação da vista. Já a menor preferência ocorre 

com a redução do campo visual devido à existência de edificações que bloqueiam 

parcialmente a vista, em andares altos mais próximos ao solo ou ainda, quando não 

se podem identificar os elementos próximos, o que acontece em andares mais altos. 

Já quando o bloqueio parcial da vista acontece com edificações próximas (17 

metros)  da janela da sala do apartamento, para os respondentes do Questionário 1 

existe uma maior preferência por uma vista ampla, com grande quantidade de céu 

aparente, em altura superior à edificações próximas que possam bloquear a vista,  

tal como a vista obtida a partir do andar mais alto (26° pavimento). Ao mesmo 

tempo, se verifica uma menor preferência por uma vista considerada reduzida em 

função de bloqueio parcial por edificação muito próxima, conforme aquela obtida a 

partir do andar mais alto mais próximo ao solo (10° pavimento) e uma menor 

preferência por uma vista na qual não é possível visualizar elementos próximos ou 

vegetação devido à maior altura de observação (26° pavimento). Do mesmo modo, 

para os respondentes do Questionário 2, se verifica uma evidente preferência por 

uma vista ampla, em altura superior à edificações próximas que possam bloquear a 

vista,  tal como a vista obtida a partir do andar mais alto (26° pavimento). Ainda, se 

verifica uma visível menor preferência por uma vista considerada reduzida em 

função de bloqueio parcial por edificação muito próxima (17 metros), conforme a 

vista obtida a partir de andar alto mais próximo ao solo (10° pavimento). 

Portanto, em uma vista com bloqueio parcial por edificações próximas (17 metros), 

para os respondentes das duas amostras, a maior preferência ocorre quando a vista 

é ampla e as edificações próximas à janela do apartamento já não podem ser 

visualizadas devido à maior altura de observação da vista. Já a menor preferência 

se dá quando existe a redução do campo visual devido à existência de edificações 

muito próximas que bloqueiam, mesmo que parcialmente a vista em andares altos 
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mais próximos ao solo, juntamente com a impossibilidade de visualização de 

elementos próximos o que acontece em andares mais altos. 
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9 CONCLUSÃO  

 

9.1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo revisa os objetivos da pesquisa, expõe as principais conclusões a partir 

dos resultados apresentados nos capítulos cinco, seis, sete e oito, apresenta as 

implicações do trabalho e, por fim, identifica limitações e faz sugestões para futuras 

investigações sobre o tema. 

 

9.2 PROBLEMA DE PESQUISA, OBJETIVOS E MÉTODOS 

Neste trabalho foi investigada a percepção dos usuários do espaço urbano da 

cidade média de Caxias do Sul-RS sobre os efeitos que edifícios altos, de diferentes 

alturas e em distintos contextos, podem provocar na estética urbana e nos usos dos 

espaços abertos públicos adjacentes. Também foi abordada a percepção de 

moradores de edifícios altos na cidade quanto ao usos e satisfação residencial em 

tais edifícios. 

A verticalização tem se tornado um fator predominante e influente na morfologia de 

muitas cidades brasileiras, incluindo as cidades médias, introduzindo novas relações 

das edificações com os espaços abertos e novas formas de morar, como o hábito da 

moradia em edifícios altos (MACEDO, 2015). As cidades médias exercem um papel 

significativo na dinâmica econômica do país e apresentam maior crescimento 

populacional anual do que outras categorias de cidades (MOTTA; MATA, 2009). 

Esse aumento demográfico alavanca o processo de urbanização, que é, em muitos 

casos, acompanhado pela verticalização, tal como ocorre com as cidades médias no 

Rio Grande do Sul, em várias das quais existem edifícios com alturas superiores 

(por exemplo 36 pavimentos) àquelas permitidas em Porto Alegre (18 pavimentos). 

Edifícios altos podem impactar significantemente as áreas onde estão inseridos, 

produzindo efeitos na paisagem urbana, no microclima local e nos usos de espaços 

abertos (GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010; SCUSSEL; SATTLER, 2010; MACEDO, 

2015). Ainda, os edifícios altos possuem aspectos positivos e negativos que afetam 

quem vive neles, que podem variar de acordo com o andar de moradia e com o 
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estágio de vida dos habitantes, entre outros aspectos, relacionando a satisfação ou 

insatisfação com a moradia ao uso dos seus espaços.  

Desse modo, embora se verifiquem diversos aspectos negativos ligados à 

verticalização urbana e à presença cada vez maior de edifícios altos nas cidades 

médias brasileiras, identificam-se lacunas e falta de evidências conclusivas sobre a 

percepção de seus habitantes quanto aos impactos produzidos por tais edifícios na 

cidade e quanto à moradia nesse tipo de edificação. Assim, foi verificada a 

necessidade de aprofundar os conhecimentos acerca da percepção dos habitantes 

de cidades médias no tocante aos efeitos de edifícios altos no espaço urbano de tais 

cidades e, ainda, sobre as percepções de morar em tais edifícios. Portanto, com 

base na revisão da literatura, os seguintes objetivos foram especificados: 

(1) Investigar os efeitos da presença de edifícios altos no espaço urbano em cidade 

média, através da percepção de distintos grupos de respondentes. Para atingir este 

objetivo foram definidos os seguintes objetivos específicos: (1.1) Investigar a 

percepção da verticalização e a satisfação com a presença de edifícios altos no 

espaço urbano na cidade média de Caxias do Sul-RS, através da percepção dos 

moradores da cidade, divididos entre aqueles com formação em Arquitetura e 

Urbanismo (completa ou em andamento) e pessoas leigas, através da percepção de 

moradores de edifícios altos, conforme o andar no qual moram (andares baixos, 

médios ou altos) e, ainda, através das percepções de profissionais ligados ao 

planejamento urbano, à construção civil e à produção de edifícios altos na cidade; 

(1.2) Investigar a preferência por morar em edifícios altos de diferentes alturas em 

distintos tipos de implantação com a mesma densidade, através da percepção 

daqueles com formação em Arquitetura e Urbanismo (completa ou em andamento) e 

pessoas leigas, e através das percepções de profissionais ligados ao planejamento 

urbano, à construção civil e à produção de edifícios altos na cidade; (1.3) Investigar 

os efeitos estéticos de edifícios altos no skyline, através da percepção dos 

respondentes, divididos entre aqueles com formação em Arquitetura e Urbanismo 

(completa ou em andamento) e pessoas leigas; (1.4) Investigar os efeitos estéticos 

de edifícios altos observados a partir de diferentes distâncias ao nível da rua, 

através da percepção daqueles com formação em Arquitetura e Urbanismo 

(completa ou em andamento) e de pessoas leigas. 
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(2) Investigar os efeitos da presença de edifícios altos com distintas atividades e 

interfaces térreas na estética e no uso de espaços abertos públicos. Para atingir este 

objetivo foram definidos os seguintes objetivos específicos: (2.1) Investigar os níveis 

de satisfação e preferência estética dos pavimentos térreos de edifícios altos, com 

diferentes tipos de interfaces e distintas taxas de conexão visual, através da 

percepção dos moradores da cidade e de usuários de espaços abertos públicos; 

(2.2) Investigar os níveis de satisfação e preferência quanto à percepção de 

segurança nos espaços abertos adjacentes aos térreos de edifícios altos, com 

diferentes tipos de interfaces e distintas taxas de conexão visual e funcional, através 

da percepção dos moradores da cidade e de usuários de espaços abertos públicos;  

(2.3) Investigar os efeitos das atividades e da conexão visual e funcional dos térreos 

de edifícios altos nos usos de espaços abertos públicos adjacentes. (2.4) Investigar 

o efeito do sombreamento nos usos de tais espaços, através da percepção de 

usuários de espaços abertos públicos. 

(3) Investigar os usos e a satisfação residencial em edifícios altos, através da 

percepção de seus usuários. Para atingir este objetivo foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: (3.1) Investigar as motivações para morar em edifício alto, 

considerando o contexto urbano no qual o edifício está inserido, o andar de moradia 

dos usuários, e o grupo familiar ao qual pertencem; (3.2) Investigar a satisfação com 

andar de moradia, considerando o contexto urbano no qual o edifício está inserido, o 

andar de moradia dos usuários, e o grupo familiar ao qual pertencem; (3.3) 

Investigar a percepção de segurança em relação à possibilidade de incêndios, 

considerando o andar de moradia dos usuários, e o grupo familiar ao qual 

pertencem; (3.4) Investigar a satisfação com a privacidade visual, considerando o 

contexto urbano no qual o edifício está inserido e o andar de moradia dos usuários; 

(3.5) Investigar a satisfação com a privacidade acústica, considerando o contexto 

urbano no qual o edifício está inserido e o andar de moradia dos usuários; (3.6) 

Investigar a satisfação com a ventilação natural, considerando o andar de moradia 

dos usuários; (3.7) Investigar os usos de áreas abertas condominiais e públicas 

próximas ao edifício, considerando o andar de moradia dos usuários e o grupo 

familiar ao qual pertencem; (3.8) Investigar a satisfação com a qualidade das vistas 

a partir da janela principal da sala de estar de apartamentos em diferentes andares 

de edifícios altos em distintos contextos por parte de seus moradores; (3.9) 
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Investigar a preferência por vistas a partir da janela da sala de apartamentos 

situados em diferentes pavimentos de edifícios altos em contextos urbanos diversos, 

considerando a percepção de moradores de edifícios altos e de moradores da 

cidade em distintos bairros. 

Buscando atender aos objetivos propostos, foi selecionada a cidade média de 

Caxias do Sul - RS como objeto de estudo e os dados foram coletados através de 

múltiplos métodos utilizados na área de estudos Ambiente e Comportamento. O 

trabalho de campo foi realizado através da aplicação de questionários para 

moradores da cidade e de sete edifícios altos selecionados para o estudo, de 

entrevistas com arquitetos, gestores públicos e incorporadores ligados à construção 

civil e com usuários de espaços abertos públicos junto às interfaces térreas de 

edifícios altos. Também foram realizadas observações de comportamento em  

quadras selecionadas com presença de edifícios altos com distintas interfaces 

térreas.  

Os dados quantitativos provenientes dos questionários foram analisados através de 

testes estatísticos não-paramétricos (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney e Kendall W) e 

os dados de natureza qualitativa através de interpretações dos significados e 

frequências. Os dados obtidos nas observações de comportamento foram 

espacializados e analisados em ambiente SIG. 

 

9.3 PRINCIPAIS CONCLUSÕES A PARTIR DOS RESULTADOS OBTIDOS 

A análise dos resultados possibilitou elaborar considerações e conclusões a respeito 

dos efeito da presença de edifícios altos na cidade média de Caxias do Sul-RS, 

verificando como diferentes variáveis influenciam a percepção dos usuários sobre a 

estética urbana, os usos de espaços abertos públicos e sobre a satisfação 

residencial em edifícios altos. 

9.3.1 Efeitos da presença de edifícios altos no espaço urbano  

Em relação à satisfação com a presença de edifícios altos no espaço urbano em 

Caxias do Sul, os resultados revelaram que apenas uma pequena parte dos 

respondentes está satisfeita, enquanto que uma parcela que não pode desprezada 

de tais respondentes está insatisfeita com a verticalização e a presença de edifícios 

altos na cidade. Tais resultados corroboram outro estudo (GREGOLETTO; REIS, 
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2012) no qual foi revelado que os edifícios altos tendem a ser percebidos pelos 

usuários das cidades como negativos à paisagem urbana e salientam, então, que a 

proliferação de edifícios altos nas cidades médias tende a não ser totalmente 

suportada pelos seus usuários. 

Para as pessoas residentes em diferentes contextos urbanos em Caxias do Sul, 

divididas entre aquelas com curso universitário completo ou em andamento em 

Arquitetura e Urbanismo (arquitetos/estudantes) e aquelas com curso universitário 

completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e 

pessoas sem curso universitário (não arquitetos),  os respondentes que tendem a 

estar mais satisfeitos com a presença de edifícios altos são os não arquitetos, 

associando a presença dos edifícios altos, principalmente, à aspectos simbólicos, 

nomeadamente, status, poder e desenvolvimento para a cidade. A insatisfação com 

a presença de edifícios altos, em ambos os grupos, tende a estar associada a 

efeitos negativos no microclima, tais como sombreamento nas ruas e em edificações 

vizinhas. As diferenças entre as avaliações entre arquitetos/estudantes e não 

arquitetos corroboram os resultados mencionados por autores  (por exemplo, 

DEVLIN; NASAR, 1989; HERSHBERGER; CASS, 1992; GIFFORD et al., 2002; 

GJERDE, 2015) com relação ao fato que os arquitetos podem ter julgamentos 

diferenciados de leigos em relação ao ambiente construído em razão de sua 

formação e experiência.  

Os moradores dos edifícios altos selecionados para a pesquisa que residem em 

andares altos (a partir do 10° pavimento) tendem a estar mais satisfeitos com a 

presença de edifícios altos, do que os moradores de andares médios (do 6° ao 9° 

pavimentos) e baixos (até o 5° pavimento), os quais tendem, claramente, a não estar 

satisfeitos com a presença de edifícios altos. Tais resultados podem estar 

relacionados à familiaridade daqueles que moram em andares mais altos, como 

verificado em estudo (GREGOLETTO; REIS, 2012) no qual pessoas que trabalham 

em edifícios altos tendem a considerar que a paisagem da cidade é afetada 

positivamente pelos edifícios altos, enquanto que aquelas que trabalham em 

edifícios mais baixos ou não trabalham em edifícios consideram que a paisagem 

urbana é afetada negativamente pela presença de edifícios altos. A satisfação, para 

os moradores de andares altos, tende a estar relacionada ao impacto visual positivo 

de tais edifícios na paisagem urbana e a aspectos simbólicos, especificamente, 
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status, poder e desenvolvimento para a cidade. Já a insatisfação, para aqueles que 

vivem em andares baixos e médios tende a estar associada ao impacto visual 

negativo na paisagem urbana, juntamente a efeitos negativos no microclima e 

aumento do tráfego de veículos. 

Para os arquitetos, gestores públicos de planejamento urbano e profissionais ligados 

à construção civil e vinculados à produção de edifícios altos em Caxias do Sul 

entrevistados, o principal aspecto percebido como positivo da verticalização e 

presença de edifícios altos na cidade é o possível aumento da densidade através de 

uma maior concentração de pessoas em uma determinada área, sem a necessidade 

de expandir o território, otimizando a infraestrutura urbana e reduzindo de 

deslocamento das pessoas. Em relação aos aspectos percebidos como negativos, é 

mencionada a falta de pavimentos térreos com interfaces ativas, que possam 

contribuir para os usos mistos e vitalidade das ruas, especialmente nos edifícios 

altos residenciais. Ainda, possíveis efeitos estéticos positivos na paisagem urbana, 

juntamente com uma imagem simbólica de poder e desenvolvimento da cidade, 

através da presença de edifícios altos, tendem a ser percebidos pelos entrevistados 

sem formação acadêmica em Arquitetura e Urbanismo, atuantes como gestores 

públicos ou profissionais ligados à incorporação imobiliária e construção civil, 

enquanto que os arquitetos, tanto aqueles atuantes no setor privado, em 

universidades ou como gestores do planejamento urbano municipal, tendem a 

considerar que a verticalização provoca efeitos estéticos negativos na paisagem 

urbana. Portanto, ficam evidenciadas algumas diferenças nas percepções de 

profissionais atuantes na mesma área, porém com formações acadêmicas distintas, 

confirmando a indicação de alguns autores  (por exemplo, DEVLIN; NASAR, 1989; 

HERSHBERGER; CASS, 1992; GIFFORD et al., 2002; GJERDE, 2015) de que os 

arquitetos, em razão das sua formação acadêmica ligada à arte e estética e seu 

interesse profissional na paisagem da cidade podem ter entendimento diversos de 

pessoas com diferentes formações acadêmicas. 

Portanto, efeitos positivos da verticalização e da presença de edifícios altos tendem 

a ser percebidos pelas pessoas residentes em diferentes contextos urbanos em 

Caxias do Sul, por moradores de edifícios altos e por profissionais ligados à 

arquitetura, construção civil e planejamento urbano, principalmente quando sua 

imagem é associada à aspectos simbólicos, nomeadamente, status, poder e 
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desenvolvimento para a cidade e à possíveis efeitos estéticos positivos na paisagem 

urbana, corroborando com estudos (MACEDO, 1991; GONÇALVES, 1999; 

GREGOLETTO; REIS, 2012) que apontam que tais aspectos podem ser percebidos 

como positivos pelos usuários do espaço urbano. Já entre os principais aspectos 

percebidos como negativos da verticalização e da presença de edifícios altos estão 

o impacto visual negativo na paisagem urbana,  efeitos negativos no microclima tais 

como sombreamento nas ruas e em edificações vizinhas e o aumento do tráfego de 

veículos. Desse modo, fica evidenciado que tais aspectos percebidos como 

negativos tendem a ser coincidentes com aqueles mencionados em estudos 

realizados (GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010; SCUSSEL; SATTLER, 2010; 

GREGOLETTO; REIS, 2012). Ainda são citados, especificamente pelos profissionais 

ligados à arquitetura e planejamento urbano a falta de interfaces ativas nos 

pavimentos térreos de edifícios altos residenciais, corroborando com diversos 

autores (por exemplo, GEHL, 2010, 2011; JACOBS, 2011) que indicam que esta 

tipologia tende a ser nociva para a cidade, principalmente porque rejeita sua relação 

com o espaço aberto público, inibindo a presença de pessoas no local e afetando a 

vitalidade urbana. 

No tocante à verticalização ser a melhor alternativa para promover o aumento da 

densidade populacional em determinada área da cidade, foi revelado que os 

profissionais entrevistados com formação acadêmica em Arquitetura e Urbanismo, 

tendem a refletir sobre outras possibilidades para aumento da densidade 

populacional sem, necessariamente, passar pela verticalização, concordando com a 

indicação de diversos autores (por exemplo, MARTIN; MARCH; ECHENIQUE, 1975; 

GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010; YUEN; YEH, 2011) que demonstram que o 

crescimento em altura não é, necessariamente, uma solução para acomodar um 

maior número de pessoas em determinada área. Mesmo aqueles arquitetos que 

pensam que construir em altura seria a melhor alternativa para atingir maiores 

densidades, associam outros fatores, tais como a eliminação de recuos frontais e 

implementação de fachadas ativas, para minimizar seus os efeitos negativos. Já os 

não arquitetos, sejam eles gestores públicos ou profissionais atuantes construção 

civil, tendem a considerar que verticalizar é sim a melhor forma de se atingir maiores 

densidades, sustentando argumentos ligados a aspectos econômicos (por exemplo, 



 388 

GLAESER, 2011), já que a multiplicação do solo tende a gerar lucro aos 

empreendedores.  

Portanto, fica claro que os processos de verticalização que atuam sobre as cidades 

médias, tal como ocorre em Caxias do Sul, demandam uma reavaliação, uma vez 

que a presença cada vez maior de edifícios altos no espaço urbano de tais cidade 

tende a produzir efeitos considerados mais negativos do que positivos pelos seus 

usuários. 

Em relação à preferência para morar em edifícios altos com diferentes alturas 
em distintos tipos de implantação com a mesma densidade, os resultados 

revelaram que edifícios com menor altura (10 pavimentos), implantados no perímetro 

do quarteirão, com relação direta com a rua e com o entorno, são preferidos como 

local para morar tanto pelos arquitetos e estudantes de arquitetura que responderam 

o questionário, quanto pelos entrevistados ligados ao planejamento urbano e à 

produção de edifícios. A preferência pela simulação que corresponde à forma 

urbana "tradicional" corroborou estudos (MARTIN; MARCH; ECHENIQUE, 1975; 

GONÇALVES; UMAKOSHI, 2010; YUEN; YEH, 2011) que indicam que o 

crescimento em altura não é, necessariamente, uma boa solução para acomodar um 

maior número de pessoas em determinada área, sem perder a relação com o 

contexto urbano adjacente. Tal resultado também corrobora outro estudo 

(ANTOCHEVIZ, 2014) no qual foi identificada uma clara preferência dos 

respondentes por morar em edifícios altos de 10 pavimentos dispostos no perímetro 

do quarteirão.  

Contudo, foi também foi revelado que edifícios bem mais altos (25 pavimentos), 

implantados no interior do quarteirão e sem relação direta com a rua ou com o 

entorno, são os locais preferidos para morar pelas pessoas leigas – não arquitetos - 

que responderam o questionário. A preferência pela simulação, que foi justificada, 

principalmente, pelo fato dos edifícios estarem localizados no interior do quarteirão, 

correspondendo à forma urbana "modernista", pode estar vinculada à familiaridade 

com tal tipo de implantação, que é frequente em condomínios verticais murados, 

sem relação com o espaço urbano adjacente, presentes em áreas residenciais nas 

cidades grandes e médias, conforme apontado por alguns autores (MACEDO, 2015; 

REIS, 2014). Ainda, verificou-se que edifícios altos (18 pavimentos) implantados no 

perímetro do quarteirão e com conexão direta entre os pavimentos térreos e a 
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calçada são os locais menos preferidos para morar tanto pelos arquitetos/estudantes 

de arquitetura, quanto pelos não arquitetos. Desse modo, parece que a maior altura 

(18 pavimentos) quando implantada de forma “tradicional” tende a impactar 

negativamente, uma vez que contrasta com as alturas das edificações do entorno e, 

ainda, confere a percepção de que os edifícios/apartamentos estão mais próximos 

uns dos outros. 

Portanto, embora exista a tendência entre os os arquitetos/estudantes de arquitetura 

e profissionais ligados à produção de edifícios ao entendimento de que maiores 

densidades construídas possam ser alcançadas com a construção de edifícios com 

menor altura, conectados ao espaço aberto público e que estabeleçam uma melhor 

relação com o contexto urbano, o que está sendo produzido e replicado nas cidades 

grandes e médias brasileiras corresponde exatamente à situação oposta, cujos 

edifícios têm grande altura, estão desconectados da rua e sem relação com as 

alturas das edificações do entorno, que tende a ser a situação preferida pelas 

pessoas leigas. 

Em relação aos efeitos estéticos de edifícios altos no skyline em contextos 

urbanos nos quais a vegetação é predominante, os resultados revelam que, embora 

existam algumas diferenças nas intensidades das avaliações de 

arquitetos/estudantes de arquitetura e de não arquitetos, os efeitos estéticos tendem 

a ser percebidos como positivos quando a altura dos edifícios é menor, tanto em 

situações com edifícios isolados, quanto em contextos com maior quantidade de 

edificações. A menor altura dos edifícios (10 pavimentos) parece ser mais adequada 

na relação entre quantidade de vegetação, de edificações e de céu aparente. 

Também verifica-se que os efeitos estéticos tendem a ser percebidos como 

negativos quando a altura dos edifícios é maior, tanto no contexto com edifício 

isolado (com 36 pavimentos), quanto no contexto com maior quantidade edificações 

(com até 20 pavimentos). A maior altura tende a provocar uma relação inadequada 

entre a massa de vegetação e as edificações. Tais resultados vão ao encontro 

daqueles mencionados por vários autores (KAPLAN; KAPLAN; RYAN, 1998; 

NASAR, 1998; REIS; AMBROSINI; LAY, 2004) de que as pessoas tendem a preferir 

cenas com mais elementos naturais em primeiro plano a cenas com mais 

construções. Ainda, corroboram outros estudos realizados (GREGOLETTO, 2013; 

GREGOLETTO; REIS, 2015a) com skylines caracterizados por paisagens 
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compostas por edifícios altos e grande quantidade de vegetação que revelaram que 

o impacto de edifícios mais altos (18 pavimentos), que ultrapassam o perfil 

determinado pelos elementos naturais, tende a ser negativo, havendo uma maior 

valorização estética de paisagens com edifícios mais baixos (10 pavimentos) ou 

inexistentes.  

Desse modo, independentemente do fato do respondente ser arquiteto/estudante de 

arquitetura ou não, o efeito de edifícios mais altos que ultrapassam o perfil 

determinado pelos elementos naturais tende a ser negativo, havendo uma clara 

valorização estética de paisagens naturais sem a interferência de edifícios altos,  

Em relação aos efeitos estéticos de edifícios altos observados a partir de 
diferentes distâncias ao nível da rua, os resultados revelam, independentemente 

do fato do respondente ser arquiteto/estudante de arquitetura ou não, que efeitos 

estéticos positivos somente são percebidos a partir de uma distância de observação 

na qual os edifícios altos podem ser visualizados por completo, a despeito de sua 

altura (10, 17 ou 26 pavimentos), quando existe uma relação adequada entre a 

largura da rua e a altura dos edifícios e quando existe visualização da abóboda 

celeste. Ainda foi revelado, mesmo com algumas diferenças nas intensidades das 

avaliações dos dois grupos de respondentes, que efeitos estéticos negativos são 

percebidos a partir do momento em que os edifícios, independentemente de sua 

altura, não podem ser vistos por completo e a visualização da abóboda celeste vai 

diminuindo ou é totalmente eliminada com a maior proximidade ao edifício. Os 

resultados obtidos corroboram aqueles de estudos (GREGOLETTO, 2013; 

GREGOLETTO; REIS, 2015b)  que verificaram um maior impacto negativo dos 

edifícios mais altos em vias com menor largura do que em vias com uma maior 

largura, pelo fato dos edifícios altos não serem totalmente visualizados. Ainda, 

confirmam outros estudos (CIBSE, 1987; REIS; PEREIRA; BIAVATTI, 2010; 

GREGOLETTO, 2013; GREGOLETTO; REIS, 2015b) que verificaram uma queda 

acentuada nos níveis de satisfação estética com uma cena urbana conforme a 

diminuição ou eliminação da visualização do céu. 

Desse modo, se confirma a necessidade de um maior afastamento para a 

visualização de um edifício alto por completo sem que se seja necessário olhar para 

cima, para que tal visualização seja satisfatória, fato que depende da relação entre o 

local de implantação da edificação e a largura da rua onde está inserida, conforme 
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apontada por alguns autores (FORD, 2000; GEHL; KAEFER; REIGSTAD, 2006; 

GREGOLETTO, 2013; GREGOLETTO; REIS, 2015b). Por exemplo, enquanto que, 

para visualizar um edifício de 10 pavimentos por completo é necessário um 

afastamento de cerca de 30 metros, para visualizar um edifício com 26 pavimentos a 

distância aumenta para aproximadamente 90 metros.  Ainda exemplificando, ao 

considerar que o padrão da largura de ruas predominante em uma cidade média 

seja de 20 metros (vias coletoras em Caxias do Sul), e o recuo frontal mínimo de 

4,00 metros, um edifício somente poderia ser visualizado por inteiro, a partir do lado 

oposto da rua, com altura limite de oito pavimentos. A partir de tal altura, as 

visualizações tenderiam a se tornar insatisfatórias.   

Portanto, com o aumento da quantidade de edifícios altos nas cidades, as 

visualizações dos edifícios mais altos ao nível da rua tendem a ser insatisfatórias em 

função das grandes distâncias necessárias para visualizá-los por completo. 

Desse modo, o Quadro 9.1 apresenta os principais resultados e conclusões relativas 

aos efeitos da presença de edifícios altos no espaço urbano, bem como  

recomendações para elaborações de legislações que abordem as alturas e a 

presença de edifícios altos em cidades médias, tal como Caxias do Sul. 

Quadro 9.1 – Principais resultados, conclusões e recomendações relativas aos efeitos da presença 
de edifícios altos no espaço urbano  

(continua) 
Objetivo Principais resultados Conclusões Recomendações 

1.1 Investigar a 
percepção da 

verticalização e a 
satisfação com a 

presença de 
edifícios altos no 

espaço urbano na 
cidade média de 

Caxias do Sul-RS 

Apenas uma pequena parte (37,4%) 
dos respondentes está satisfeita com 

a verticalização e a presença de 
edifícios altos na cidade. 

Efeitos positivos percebidos: quando 
a imagem é associada à aspectos 

simbólicos - status, poder e 
desenvolvimento para a cidade - e à 
possíveis efeitos estéticos positivos 

na paisagem urbana. 

Efeitos negativos percebidos: 
impacto visual negativo na paisagem 

urbana,  efeitos negativos no 
microclima - sombreamento nas ruas 

e em edificações vizinhas - e o 
aumento do tráfego de veículos. 

A proliferação de edifícios altos 
em cidades médias, tal como 

Caxias do Sul, tende a não ser 
suportada totalmente pelos seus 

usuários. 

 

Os processos de 
verticalização que atuam 
sobre as cidades médias, 

tal como ocorre em 
Caxias do Sul, 

demandam uma 
reavaliação, uma vez que 

a presença cada vez 
maior de edifícios altos no 

espaço urbano de tais 
cidade tende a produzir 

efeitos considerados mais 
negativos do que 

positivos pelos seus 
usuários. 
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(conclusão) 

1.2 Investigar a 
preferência para 

morar em edifícios 
altos de diferentes 

alturas em 
diferentes tipos de 
implantação com 

a mesma 
densidade 
construída; 

Edifícios com menor altura (10 
pavimentos), implantados no 

perímetro do quarteirão: preferidos 
para morar tanto pelos arquitetos e 
estudantes de arquitetura quanto 

pelos profissionais ligados ao 
planejamento urbano e à produção 

de edifícios. 

Edifícios bem mais altos (25 
pavimentos), implantados no interior 
do quarteirão e sem relação direta 

com a rua ou com o entorno: 
preferidos para morar pelas pessoas 

leigas – não arquitetos. 

Edifícios altos (18 pavimentos) 
implantados no perímetro do 

quarteirão:  são menos preferidos 
para morar por todos os grupos, uma 
vez que a maior altura dos edifícios e 
a ausência de recuo contrasta com 

as alturas das edificações do 
entorno. 

Embora exista a tendência entre 
os arquitetos/estudantes de 
arquitetura e profissionais 

ligados à produção de edifícios 
ao entendimento de que maiores 
densidades construídas possam 

ser alcançadas com a 
construção de edifícios com 

menor altura, o que está sendo 
produzido e replicado nas 
cidades grandes e médias 

brasileiras corresponde 
exatamente à situação oposta, 

que tende a ser a situação 
preferida pelas pessoas leigas. 

Maiores densidades 
construídas podem ser 

alcançadas com a 
construção de edifícios 

com menor altura. 

Edifícios com menor 
altura (10 pavimentos), 

podem/devem ser 
implantados no perímetro 

do quarteirão ou sem 
recuos em relação à rua; 

Edifícios com maior altura 
(a partir de 18 

pavimentos) não 
podem/devem ser 

implantados no perímetro 
do quarteirão ou sem 

recuos em relação à rua. 

1.3  Investigar os 
efeitos de edifícios 
altos de diferentes 

alturas quando 
visualizados ao 
nível do skyline 

urbano na estética 
urbana; 

Maior preferência pelos skylines nos 
quais o(s) edifício(s) tem a altura 

reduzida; 

Menor preferência pelos skylines que 
representam a situação real, com os 

edifícios mais altos em contraste 
com a vegetação. 

 

Em áreas da cidade com grande 
presença de elementos naturais, 

efeitos estéticos tendem a ser 
percebidos como positivos 

quando a altura dos edifícios é 
menor, assim como feitos 

tendem a ser percebidos como 
negativos quando a altura dos 

edifícios é maior, tanto em 
situações com edifícios isolados, 
quanto em contextos com maior 

quantidade de edificações. 

Em áreas da cidade com 
grande presença de 

elementos naturais, a 
menor altura dos edifícios 
(que ultrapassam o perfil 

determinado por tais 
elementos) é mais 

adequada na relação 
entre quantidade de 

vegetação, de edificações 
e de céu aparente. 

1.4 Investigar os 
efeitos de edifícios 
altos de diferentes 

alturas quando 
observados a 

partir de 
diferentes 

distâncias ao nível 
da rua na estética 

urbana; 

Maior preferência pelas vistas nas 
quais os edifícios são visualizados 

por inteiro e existe uma maior 
quantidade de céu visível, 

independentemente da altura do 
edifício. 

Menor preferência se dá quando os 
edifícios não podem ser vistos por 
completo e a quantidade de céu 
visível é pequena ou inexistente. 

Necessidade de um maior 
afastamento para a visualização 
de um edifício alto por completo 

sem que se seja necessário 
olhar para cima, para que tal 
visualização seja satisfatória, 
fato que depende da relação 

entre o local de implantação da 
edificação e a largura da rua 

onde está inserida. 

 

Para visualizações 
satisfatórias, considerar o 
padrão da largura de ruas 
predominante da cidade e 

o recuo frontal para o 
cálculo da altura, para 

que o edifício seja 
visualizado por inteiro, a 
partir do lado oposto da 

rua.  

Por exemplo, em ruas 
com 20 metros, 

visualizações satisfatórias 
ocorrem com alturas  até 

1,2 vezes a largura da rua 
somadas ao recuo frontal. 

 

9.3.2 Efeitos da presença de edifícios altos com distintas atividades e 
interfaces térreas na estética e no uso de espaços abertos públicos 

Em relação à percepção estética nos térreos de edifícios altos, com diferentes 

tipos de interfaces e distintas taxas de permeabilidade visual, os resultados 

revelaram como mais satisfatórias e preferidas as interfaces com altas taxas de 

permeabilidade visual (acima de 66%). Tais interfaces são caracterizadas pelo uso 

comercial ou de prestação de serviços, com portas, janelas ou vitrines conectadas 
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diretamente com a rua ou ainda pelo uso residencial, com barreira física formada por 

painéis de vidro com total transparência, possibilitando a visualização da vegetação 

no jardim da edificação. Desse modo, a transparência proporcionada pelas portas, 

janelas e vitrines ou ainda pelos painéis de vidro possibilitam a conexão visual entre 

quem está na calçada e o interior das edificações ou do lote. Tal conexão gera 

estímulo visual, atraindo e retendo a atenção do pedestre, confirmando os 

argumentos em diversos estudos (por exemplo, BENTLEY et al., 1985; GEHL, 2010; 

FIGUEIREDO, 2018; REIS; PANZENHAGEN; GERSON, 2019) que consideram a 

permeabilidade visual um atributo do ambiente construído que pode influenciar 

positivamente a estética dos espaços abertos públicos. Ainda, além da 

permeabilidade visual, a existência de vegetação junto à interface térrea de uso 

residencial, potencializa uma experiência estética estimulante para os pedestres, 

uma vez que a presença de elementos naturais têm implicações positivas no bem-

estar e na satisfação com a aparência dos espaços abertos (por exemplo, KAPLAN; 

KAPLAN, 1982; KAPLAN; KAPLAN; RYAN, 1998; KAPLAN, 2001). 

Os resultados também revelam como interface térrea nitidamente menos satisfatória 

e menos preferida quanto à aparência, aquela caracterizada por baixa taxa de 

permeabilidade visual (abaixo de 33%), presente em edifícios altos residenciais com 

muros ou paredes cegas construídos junto ao alinhamento. Essas características 

provocam poucos estímulos visuais, uma vez que não existe conexão visual entre o 

que acontece no interior das edificações ou dos lotes e a calçada. Tais resultados 

corroboram estudos (por exemplo, BECKER; REIS, 2004; FIGUEIREDO, 2018; 

REIS; PANZENHAGEN; GERSON, 2019) que indicam que interfaces térreas 

caracterizadas predominantemente por muros, paredes cegas ou portas de 

garagens, com baixas taxas de permeabilidade visual, resultam em impacto estético 

muito negativo, não contribuindo para a atração de pedestres e permanência de 

pessoas nos espaços abertos públicos. 

Logo, para qualificar esteticamente os espaços abertos públicos, as legislações 

urbanísticas poderiam estabelecer como valor mínimo de permeabilidade visual nas 

interfaces térreas de edifícios, independentemente da sua altura, taxas iguais ou 

superiores a 66%. Ainda, poderiam ser determinados critérios para o uso do 

pavimento térreo que possibilitem a atração de pessoas para o espaço aberto 

público. 
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No tocante à percepção de segurança quanto à ocorrência de crimes nos 
espaços abertos públicos adjacentes aos térreos de edifícios altos, com 

diferentes tipos de interfaces e distintas taxas de permeabilidade visual e funcional, 

os resultados revelaram como o tipo de interface térrea percebida como mais segura 

e mais preferida, aquela caracterizada por altas taxas de permeabilidade visual 

(acima de 66%) e funcional (mais de 10 portas a cada 100 metros), com uso 

comercial ou de prestação de serviços e presença de portas, janelas ou vitrines 

conectadas diretamente com a rua. Tais características, juntamente com a ausência 

de paredes cegas ou muros justificam a percepção de segurança positiva. Esses 

resultados confirmam a indicação de diversos autores (GEHL, 2010; JACOBS, 2011; 

REIS, 2014; FIGUEIREDO, 2018; ANTOCHEVIZ; FIGUEIREDO; REIS, 2019) de 

que edificações próximas às calçadas e com térreos ocupados com comércio ou 

prestação de serviços que estabelecem conexão visual e funcional com os espaços 

abertos públicos, possibilitam a supervisão natural tanto no interior quanto no 

exterior da edificação e podem contribuir no controle da segurança quanto a à 

ocorrência de crimes.  

Os resultados também mostram, claramente, que o tipo de interface térrea em 

edifício alto percebida como menos segura e menos preferida, é aquela 

caracterizada por baixas taxas de permeabilidade visual (abaixo de 33%) e funcional 

(menos de 5 portas a cada 100 metros), devido à presença de paredes cegas e 

muros construídos junto à calçada. A falta de conexão visual entre o que ocorre no 

interior das edificações ou do lote e a calçada, juntamente com a falta de conexão 

funcional, tendem a aumentar a percepção negativa da segurança quanto à 

ocorrência de crimes, nos espaços abertos públicos adjacentes aos térreos de 

edifícios altos, assim como em tais espaços junto aos térreos de outros tipos de 

edificações com tais características. Esses resultados confirmam outros estudos 

(ANTOCHEVIZ; FIGUEIREDO; REIS, 2019; BECKER; REIS, 2004; FIGUEIREDO, 

2018) que apontam que interfaces desprovidas de conexões funcionais e visuais 

tendem a ser percebidas como inseguras.  

Na percepção de usuários entrevistados nos espaços abertos públicos adjacentes 

aos térreos de edifícios altos selecionados, nas quadras com predomínio de uso 

comercial nos térreos e interfaces com vitrines e portas no alinhamento, a presença 

de pessoas e do comércio que conta com segurança privada, tende a contribuir para 
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a percepção de segurança positiva quanto à ocorrência de crimes na rua. Assim, a 

conexão visual e funcional proporcionada pelas vitrines e acessos às lojas 

possibilitam uma maior vigilância sobre os espaços e tendem a afetar positivamente 

a percepção de segurança (FIGUEIREDO, 2018; GOETTSCH, 2012; REIS, 2014). 

Ainda, o movimento de pessoas em tais quadras, circulando ou entrando e saindo 

dos estabelecimentos comerciais tendem a contribuir com a percepção de 

segurança, uma vez que, conforme já destacado por diversos autores (por exemplo, 

BECKER, 2005; GEHL, 2010, 2011; JACOBS, 2011), os espaços considerados mais 

seguros tendem a ser aqueles mais utilizados pelas pessoas.  

Em relação aos entrevistados nos espaços abertos públicos adjacentes aos térreos 

de edifícios altos com uso predominantemente residencial e afastados das vias, 

cujas interfaces possuem barreiras físicas tais como muros, grades ou painéis de 

vidros, foi revelado que, mesmo que prevaleça a percepção de segurança entre os 

usuários das quadras com tais interfaces térreas, existe um percentual expressivo 

de entrevistados que não considera as quadras seguras, especialmente naquelas 

em cujas interfaces predominam muros ou painéis de vidro. Assim, fica evidenciado 

conforme já verificado em alguns estudos (BECKER; REIS, 2004; BECKER, 2005; 

FIGUEIREDO, 2018; ANTOCHEVIZ; FIGUEIREDO; REIS, 2019) que o nível de 

satisfação com a segurança urbana é claramente reduzido junto à interfaces 

conformadas por barreiras físicas e, principalmente, por barreiras visuais. 

A percepção positiva da segurança junto aos edifícios cujas interfaces térreas são 

constituídas por barreiras físicas é justificada pelo fato do entrevistado nunca ter 

presenciado algum crime ou ter sido assaltado em tais locais, pela presença de 

segurança privada nas portaria ou guaritas dos edifícios e de pessoas na rua. Assim, 

mesmo com a presença de barreiras físicas, a vigilância do espaço aberto público a 

partir do interior das edificações (portarias ou guaritas), pode possibilitar a 

supervisão dos espaços, proporcionando uma sensação de segurança aos 

transeuntes, conforme verificado em outro estudo (QUINTANA, 2013). 

Já a percepção negativa da segurança se dá em razão da ausência de pessoas na 

ruas ou ainda da presença de pessoas consideradas estranhas, como andarilhos ou 

catadores de lixo, confirmando que espaços considerados menos seguros tendem a 

ser os que apresentam menos uso (BECKER; REIS, 2004; GEHL, 2010, 2011; 

JACOBS, 2011). A existência de muros nas quadras também contribui para a 
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percepção negativa da segurança, reforçando a questão apontada por diversos 

autores (ANTOCHEVIZ; FIGUEIREDO; REIS, 2019; BECKER, 2005; GOETTSCH, 

2012) de que a ausência de conexão funcional e visual propiciam uma sensação de 

insegurança em razão da ausência de vigilância. Também é considerado negativo o 

sombreamento provocado pelos edifícios altos, uma vez que pode haver a redução 

da iluminação natural nas ruas, que é um importante elemento para a percepção de 

segurança, segundo alguns autores (por exemplo, BASSO, 2001; JACOBS, 2011; 

LIMA, 2016). 

Desse modo, fica evidenciado que interfaces térreas de edifícios altos que 

constituem relação direta com a rua,  estabelecem alta conexão visual (acima de 

66% de permeabilidade visual) e funcional (mais de 10 portas a cada 100m de rua) e 

são dotadas de uso comercial ou de prestação de serviço, contribuem para 

percepção de segurança do espaço aberto público adjacente.  

Em relação aos efeitos das atividades e da conexão visual e funcional dos 
térreos de edifícios altos nos usos de espaços abertos públicos, os resultados 

revelam, claramente, que nas quadras caracterizadas por edifícios construídos no 

alinhamento, cujas interfaces térreas são dotadas de diferentes tipos de atividades 

comerciais ou de prestação de serviços, a existência de pessoas, tanto em 

movimento, quanto exercendo atividades estacionárias, ocorrem com intensidade 

muito maior em tais quadras do que naquelas onde os edifícios, cuja atividade é 

predominantemente residencial, estão recuados, sem uso no pavimentos térreos e 

com barreiras físicas entre o lote e a calçada. Tais resultados confirmam outros 

estudos (GEHL, 2010, 2011; JACOBS, 2011; FIGUEIREDO, 2018; ANTOCHEVIZ; 

FIGUEIREDO; REIS, 2019) que indicam que a existência de diferentes atividades 

nos pavimentos térreos, especialmente comércio com vitrines, tende a atrair uma 

maior circulação de pessoas nas calçadas.  

Também foi revelado que nas quadras com interfaces caracterizadas pela atividade 

comercial, com portas, janelas ou vitrines conectadas diretamente com a rua, com 

altas taxas de permeabilidade visual e funcional, as atividades estacionárias 

acontecem em maior quantidade junto aos térreos dos edifícios altos considerados 

na pesquisa do que ao longo das quadras, devido às atividades desenvolvidas 

tantos nos pavimentos térreos, tais como as lojas com vitrines, quanto nos andares 

superiores dos edifícios, tais como salas comerciais ou apartamentos. Assim, as 
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atividades desenvolvidas nos pavimentos térreos e nos diferentes andares de tais 

edifícios, aliadas às características físicas (altas taxas de permeabilidade visual e 

funcional) das interfaces térreas atraem mais pessoas e contribuem para uma maior 

utilização do espaço aberto público, que tendem a ser considerados como 

agradáveis para caminhar ou passear pelos usuários entrevistados. Desse modo, se 

confirma que, quando os usos dos pavimentos superiores são distintos do pavimento 

térreo, também impulsionam a presença de novos públicos pelas calçadas  

(MONTGOMERY, 1998b), juntamente com a influência e importância das conexões 

funcionais e visuais entre as edificações e espaços abertos para o uso de tais 

espaços (BECKER; REIS, 2004; GEHL, 2010; JACOBS, 2011). Ainda, a existência 

de locais para sentar ou de recuo em fachadas com vitrines também tende a atrair 

maior número de pessoas, do mesmo modo que identificado em outro estudo 

(FIGUEIREDO, 2018). 

Os resultados ainda revelam que interfaces sem permeabilidade visual e funcional 

presentes em alguns térreos de edifícios altos (vitrines sem uso ou sem conexão 

visual com o interior) existentes nas quadras com predomínio de fachadas 

permeáveis, apresentam menor quantidade de pessoas em atividades estacionárias, 

confirmando, assim o efeito negativo das interfaces visualmente e fisicamente 

impermeáveis para os usos dos espaços abertos públicos adjacentes (BECKER; 

REIS, 2004; GEHL, 2010; JACOBS, 2011). Ainda foi observado que as interfaces 

sem permeabilidade visual e funcional, tais como as vitrines sem uso ou revestidas 

com película opaca, existentes nas quadras com maior movimento de pessoas, 

tendem a atrair vendedores ambulantes (camelôs). 

Nas quadras com interfaces térreas de edifícios altos residenciais dotadas de 

barreiras físicas entre os lotes e calçadas, como grades ou com painéis de vidro, ou 

de barreiras físicas e visuais, como paredes cegas, muros ou portas de garagens, os 

resultados mostram que as atividades estacionárias que ocorrem são pontuais ou 

mesmo inexistentes, tanto ao longo dos trechos, quanto junto aos edifícios altos 

considerados na pesquisa. Nestes tipos de interfaces, a pouca quantidade de 

pessoas em movimento e em atividades estacionárias parece estar relacionada, 

especialmente, à atividade predominantemente residencial ao longo das quadras, à 

inexistência de uso efetivo nos pavimentos térreos e à presença dos recuos dos 

edifícios, que são delimitados por barreiras físicas, mesmo naquelas em que existe 
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permeabilidade visual, tais como grades ou painéis de vidro.  Desse modo, tais 

resultados confirmam que a ausência de usos nos pavimentos térreos que possam 

atrair uma maior quantidade de pessoas, impossibilitada pelo recuos dos edifícios 

em conjunto com a presença das barreiras físicas, promovem o esvaziamento do 

espaço aberto público, uma vez que as pessoas se afastam intuitivamente de 

lugares segregados e sem conexões, conforme indicado por diversos autores (por 

exemplo, CALDEIRA, 2000; ARAGÃO, 2007; JACOBS, 2011; TANSCHEIT, 2016; 

NETTO et al., 2017). 

Ainda foi identificado que, nas quadras onde predominam interfaces com baixa 

permeabilidade visual e funcional, com muros, paredes cegas ou portas de garagens 

junto à calçada, a maior presença de pessoas tanto em atividades estacionárias, 

quanto em movimento, sempre ocorre no lado oposto da rua onde estão localizados 

os edifícios altos com tais interfaces térreas, indicando que as pessoas tendem a 

caminhar ou exercer alguma atividade estacionária nos trechos onde existe maior 

conexão visual e funcional entre a rua e o interior dos edifícios ou lotes. Tais 

resultados corroboram aqueles de diversos estudos (BECKER; REIS, 2004; GEHL, 

2010, 2011; JACOBS, 2011) que citam que interfaces compostas por barreiras 

físicas entre o espaço aberto público e o privado, tais como muros e paredes cegas, 

podem provocar um impacto negativo no espaço urbano ao serem pouco atrativos 

para os usuários e inibir o seu uso.  

Portanto, fica evidenciado que o tipo de uso e a conexão dos pavimentos térreos dos 

edifícios com a rua, independentemente de sua altura, são aspectos fundamentais 

para a qualidade dos espaços abertos adjacentes às edificações. Interfaces térreas 

com uso comercial ou de prestação de serviços, caracterizadas por alta 

permeabilidade visual (acima de 66%) e funcional (mais de 10 portas a cada 100m 

de rua) têm impacto positivo no uso dos espaços abertos públicos e tendem a 

contribuir para a vitalidade urbana. 

 
Em relação aos efeitos do sombreamento no espaço público adjacente a 
edifícios altos, os resultados obtidos através das entrevistas junto aos térreos dos 

edifícios altos selecionados e das observações de comportamento nas quadras 

escolhidas, revelaram que para a maioria dos usuários de tais espaços, o 

sombreamento provocado pelos edifícios tende a ser positivo no período do verão, 
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amenizando a temperatura para que anda ou trabalha na rua. Em relação ao período 

de inverno, uma parte dos entrevistados considera que o sombreamento não 

atrapalha quem anda na rua; contudo, uma parcela que não pode ser desprezada 

considera negativo no inverno, em razão da sombra dos edifícios aumentar a 

sensação de frio e provocar umidade nas calçadas, deixando-as escorregadias. 

Assim, fica evidenciado que os efeitos de edifícios altos sobre o microclima urbano 

podem ser positivos ou negativos, dependendo das condições climáticas locais, o 

que abrange as diferentes estações do ano, conforme apontado por alguns autores 

(por exemplo, CARFAN; GALVANI; NERY, 2010; CAMPOS; CASAGRANDE 

JÚNIOR, 2016). Contudo, em uma cidade na qual predominam as temperaturas 

amenas, tal como Caxias do Sul (temperatura média anual 16,3°C) o efeito negativo 

tende a se sobressair. 

Ainda foi revelado que os entrevistados mais insatisfeitos com o sombreamento 

tendem a ser aqueles que estavam junto aos térreos dos edifícios selecionados mais 

altos, situados nas quadras cujos edifícios, com 19 e 29 pavimentos, são 

construídos no alinhamento, e naquelas onde os edifícios, com 15 e 36 pavimentos, 

possuem muros ou paredes cegas junto ao alinhamento. Desse modo, parece que a 

maior proximidade dos edifícios das calçadas ou ainda as paredes cegas e muros, 

juntamente com a maior altura de tais edifícios potencializa o sombreamento das 

ruas e afeta negativamente a percepção dos usuários. Assim, os efeitos do 

sombreamento provocado por edifícios altos nos espaços abertos depende da 

relação entre a altura de tais edifícios – quanto mais altos maior o sombreamento – 

e o afastamento em relação às ruas – quanto mais próximos da via maior o 

sombreamento, confirmando alguns autores (por exemplo, GONÇALVES; 

UMAKOSHI, 2010; CAMPOS; CASAGRANDE JÚNIOR, 2016) que citam que as 

proporções da forma urbana e características físicas da morfologia urbana 

influenciam nas condições ambientais nas cidades. 

Contudo, o sombreamento dos edifícios não parece impactar efetivamente no uso 

dos espaços abertos públicos, pelos menos, durante a primavera (meses de 

setembro e outubro), tendo em vista que as atividades estacionárias identificadas 

através das observações de comportamento realizadas em tal período, estavam 

localizadas na sombra, tanto dos edifícios ou das suas marquises quanto das 

árvores presente nas calçadas.  



 400 

Desse modo, o Quadro 9.2 apresenta os principais resultados e conclusões relativas 

aos efeitos da presença de edifícios altos com distintas atividades e interfaces 

térreas na estética e no uso de espaços abertos públicos, bem como  

recomendações para elaborações de legislações que abordem os usos dos 

pavimentos térreos de edifícios altos e sua relação com os espaços abertos 

adjacentes. 

Quadro 9.2 – Principais resultados, conclusões e recomendações relativas aos efeitos da presença 
de edifícios altos com distintas atividades e interfaces térreas na estética e no uso de espaços 
abertos públicos 

(continua) 
Objetivo Principais resultados Conclusões Recomendações 

2.1 Investigar a 
percepção estética 

dos térreos de 
edifícios altos, 

com distintos tipos 
de interfaces; 

 

Interfaces térreas mais satisfatórias 
e preferidas: com altas taxas de 
permeabilidade visual (acima de 

66%), com portas e vitrines voltadas 
para a rua. 

Interface térrea nitidamente menos 
satisfatória e menos preferida: com 
baixa taxa de permeabilidade visual 

(abaixo de 33%), presente em 
edifícios altos residenciais com 

muros ou paredes cegas construídos 
junto ao alinhamento. 

A transparência possibilita a 
conexão visual entre quem está 

na calçada e o interior das 
edificações ou do lote, atraindo 

e retendo a atenção do 
pedestre. 

A existência de vegetação, 
potencializa uma experiência 
estética estimulante para os 

pedestres. 

Muros ou paredes provocam 
poucos estímulos visuais, uma 

vez que não existe conexão 
visual entre o que acontece no 
interior das edificações ou dos 

lotes e a calçada, não 
contribuindo para a atração de 
pedestres e permanência de 

pessoas nos espaços abertos 
públicos. 

Estabelecer como valor 
mínimo de 

permeabilidade visual nas 
interfaces térreas de 

edifícios, 
independentemente da 

sua altura, taxas iguais ou 
superiores a 66%. 

2.2 Investigar a 
percepção de 

segurança quanto 
à ocorrência de 

crimes nos 
espaços abertos 

públicos 
adjacentes a 

edifícios altos, 
com distintos tipos 

de interfaces 
térreas; 

Interface térrea percebida como mais 
segura: com altas taxas de 

permeabilidade visual (acima de 
66%) e funcional (mais de 10 portas 

a cada 100 metros), com uso 
comercial ou de prestação de 
serviços e presença de portas, 
janelas ou vitrines conectadas 

diretamente com a rua. 

Interface térrea claramente 
percebida como menos segura: com 

baixas taxas de permeabilidade 
visual (abaixo de 33%) e funcional 

(menos de 5 portas a cada 100 
metros), com paredes cegas e muros 

construídos junto à calçada. 

 

Interfaces térreas de edifícios 
altos que constituem relação 

direta com a rua,  estabelecem 
alta conexão visual e funcional e 

são dotadas de uso comercial 
ou de prestação de serviço, 

contribuem para percepção de 
segurança do espaço aberto 

público adjacente. 

A falta de conexão visual 
juntamente com a falta de 

conexão funcional, tendem a 
aumentar a percepção negativa 

da segurança quanto à 
ocorrência de crimes, nos 
espaços abertos públicos 
adjacentes aos térreos de 

edifícios altos, assim como em 
térreos de outros tipos de 

edificações com tais 
características. 

Estabelecer valores 
mínimos de 

permeabilidade visual 
(taxas iguais ou 

superiores a 66%), e de 
permeabilidade funcional 
(mais de 10 portas a cada 

100m de rua), nas 
interfaces térreas de 

edifícios, 
independentemente da 

sua altura. 
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(conclusão) 

2.3 Investigar os 
efeitos das 

atividades e das 
taxas de conexão 
visual e física dos 

térreos de 
edifícios altos nos 
usos de espaços 
abertos públicos 

Nas quadras com edifícios 
construídos no alinhamento, com 

interfaces térreas dotadas de 
diferentes tipos de atividades, a 
existência de pessoas, tanto em 
movimento, quanto exercendo 

atividades estacionárias, ocorrem 
com intensidade muito maior do que 
naquelas quadras onde os edifícios, 
com atividade predominantemente 

residencial, estão recuados, sem uso 
no pavimentos térreos e com 

barreiras físicas entre o lote e a 
calçada. 

A existência de diferentes 
atividades nos pavimentos 

térreos, especialmente comércio 
com vitrines, tende a atrair uma 

maior circulação de pessoas 
nas calçadas. 

O tipo de uso e a conexão dos 
pavimentos térreos dos edifícios 
com a rua, independentemente 

de sua altura, são aspectos 
fundamentais para a qualidade 

dos espaços abertos adjacentes 
às edificações. 

Incentivar a edificação de 
pavimentos térreos de 
edifícios altos junto ao 

alinhamento do terreno. 

Incentivar o uso misto, 
com atividades diversas, 

tanto nos pavimentos 
térreos, quanto nos 

andares superiores dos 
edifícios altos. 

2.4 Efeitos do 
sombreamento de 
edifícios altos nos 
usos de espaços 
abertos públicos 

Sombreamento percebido como 
positivo no período do verão, 
amenizando a temperatura para que 
anda ou trabalha na rua. 

Sombreamento percebido como 
negativo no inverno, em razão da 
sombra dos edifícios aumentar da 

sensação de frio e provocar umidade 
nas calçadas, deixando-as 

escorregadias. 

A maior insatisfação com o 
sombreamento tende a ocorrer junto 
aos térreos dos edifícios mais altos. 

Os efeitos do sombreamento 
provocado por edifícios altos 

nos espaços abertos dependem 
da relação entre a altura de tais 

edifícios – quanto mais altos 
maior o sombreamento – e o 

afastamento em relação às ruas 
– quanto mais próximos da via 

maior o sombreamento 

Determinar que edifícios 
mais altos (torre) sejam 
afastados em relação à 
rua - conforme a maior 

altura, maior o 
afastamento, enquanto 

pavimentos térreos 
podem ser edificados 

junto ao alinhamento do 
terreno. 

 

 
9.3.3 Usos e satisfação residencial em edifícios altos 

No tocante aos resultados relativos aos usos e satisfação residencial, nos sete 

edifícios altos selecionados para a pesquisa, o reduzido tamanho da amostra em 

razão do baixo retorno de resposta dos questionários, impossibilita a generalização 

dos resultados; contudo, esses resultados tendem a refletir a realidade em tais 

edifícios altos e nos contextos nos quais estão inseridos. 

Em relação às motivações para morar em edifício alto, os resultados mostram a 

localização como o motivo mais citado para a escolha da moradia, seja pela 

proximidade a áreas com comércio, serviços, escolas, praças ou parques, ou seja 

pela acessibilidade, corroborando outros estudos (WHYTE, 1980; GOMES, 2006; 

VILLA, 2008; GREGOLETTO, 2013; ANTOCHEVIZ, 2014; VILLA et al., 2018) que 

apontam que a procura por morar em torres de edifícios é bastante relacionada à 

boa localização na cidade. Tal motivo independe do grupo de respondentes, do 

andar de moradia ou da maior ou menor presença de edifícios altos no entorno 

imediato aos edifícios. A segurança é outra motivação importante, principalmente 

para as famílias com crianças que vivem em andares médios e altos, indo ao 

encontro do que dizem alguns autores (CALDEIRA, 2000; FIGUEIREDO, 2012; 
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GOMES, 2006; VILLA, 2008; VILLA et al., 2018) que a preferência por morar em 

edifícios altos também está relacionada à busca por maior segurança quanto a 

ocorrências de crimes. Alinhada com a questão da segurança, a presença de áreas 

de lazer condominiais aparece como razão para a escolha do edifício, 

principalmente para as famílias com crianças, confirmando a tendência da busca por 

empreendimentos dotados de equipamentos de lazer coletivo (CALDEIRA, 2000; 

VILLA, 2008; MACEDO, 2015). Ainda, a possibilidade de vistas amplas para a 

cidade também tende a ser importante para a escolha da moradia, principalmente 

para aqueles que vivem em andares altos e médios, em edifícios localizados junto a 

parques ou praças ou naquele cujo entorno imediato predominam edificações mais 

baixas. Desse modo, se confirma que as vistas amplas têm sido consideradas como 

um fator significativo, na escolha de morar em edifícios altos, principalmente, em 

andares elevados (ZACHARIAS, 1999; FUNG; LEE, 2012; SECOVI-SP, 2012; 

GREGOLETTO, 2013).  

Portanto, nos edifícios e contextos estudados, a localização, a segurança em 

relação à ocorrência de crimes, a existência de vistas amplas para o exterior do 

edifício e a presença de áreas condominiais de lazer se destacam como as 

principais motivações para morar em edifício alto. 

No tocante à satisfação com andar de moradia, os resultados revelam que a 

maioria dos moradores dos sete edifícios altos estudados tende a estar satisfeita 

com o andar no qual reside, sendo os andares médios aqueles onde existe um maior 

número de moradores satisfeitos ou muito satisfeitos, enquanto os andares baixos 

são aqueles onde existe a menor quantidade de moradores satisfeitos ou muito 

satisfeitos. A privacidade visual em relação ao exterior do edifício aparece como o 

principal motivo para a satisfação com o andar de moradia para aqueles que 

residem em andares altos e médios, principalmente, quando no entorno imediato ao 

edifício predominam edificações mais baixas. Ainda, tal privacidade é a razão mais 

apontada por famílias com idosos, com crianças ou sem idosos ou crianças como 

razão da satisfação com o andar onde vivem. Tal resultado corrobora outros aqueles 

de outros estudos  (CONWAY; ADAMS, 1977; DE CONTO, 2012; ANTOCHEVIZ, 

2014) que indicam que a maior privacidade visual no interior dos apartamentos, 

especialmente nos pavimentos mais altos, é um dos maiores motivos de satisfação 

residencial em edifícios altos. As questões de deslocamento vertical, como a 
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facilidade de deslocamento pela escada ou o pouco tempo necessário para acessar 

o andar de moradia aparecerem como principais motivos de satisfação para os 

residentes em andares baixos e médios e, sobretudo, para as famílias com pessoas 

idosas, confirmando que a satisfação em andares baixos tende a ser relativa à 

acessibilidade, devido à maior proximidade do solo e ao menor deslocamento 

vertical (CONWAY; ADAMS, 1977; GREENBERG; GREENBERG, 1977 

ANTOCHEVIZ, 2014). Já a insatisfação com o andar de moradia que ocorre 

somente em andar baixo, tende a ser relativa ao conforto ambiental, como a pouca 

incidência de sol. Ainda são revelados motivos de desconforto referentes ao andar 

de moradia, principalmente em andares altos, tais como o medo de ficar preso em 

caso de incêndio, a existência de acrofobia e vertigem ao olhar para baixo, 

confirmando a indicação de diversos autores (CAPPON, 1971; ALEXANDER et al., 

1977; GILLIS, 1977; ALI et al., 1995; GIFFORD, 2007; HEMATABADI, 2013; 

GARDINER, 2017) que fatores psicológicos relativos à altura podem interferir na 

satisfação residencial para algumas pessoas. 

Portanto, a satisfação com andar de moradia depende tanto do pavimento no qual o 

apartamento está situado, quanto de questões de deslocamento vertical ou 

desconfortos referentes à altura, e das características físicas do entorno imediato ao 

edifício, que podem determinar maior ou menor privacidade visual, ou mesmo da 

constituição etária das famílias que residem em apartamento situados em edifícios 

altos. 

No tocante à percepção de segurança em relação à possibilidade de incêndio, 

os resultados revelaram que somente cerca da metade dos moradores dos sete 

edifícios altos selecionados se sente segura, enquanto a outra metade se sente 

insegura ou nem segura, nem insegura em relação à eventualidade de incêndios no 

edifício. O fator que mais tende a impactar na percepção de segurança em relação a 

incêndios é o andar nos qual os apartamentos estão situados, uma vez que os 

moradores de andares baixos são aqueles que se sentem mais seguros, enquanto 

que os moradores de andares altos aqueles que se sentem mais inseguros.  Assim, 

a maior altura tende a estar associada à maior insegurança, principalmente quando 

associada ao deslocamento pela escada em um eventual incêndio. Tais resultados 

confirmam a indicação de especialistas de que o risco é maior em apartamentos 

mais elevados, porque os bombeiros levam mais tempo para chegar até os últimos 
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andares e, ainda, em razão da falta de equipamentos que alcancem grandes alturas, 

tal como a ausência de autoescadas mecânicas em funcionamento para uso no 

combate a incêndios em edifícios altos em Caxias do Sul e municípios da Serra 

Gaúcha (RIBEIRO, 2005; GONZATTO, 2013; NOAL, 2019). 

Assim, entre os principais motivos percebidos em relação à segurança quanto a 

incêndios está a questão do deslocamento pela escada, que pode ser muito 

agravado nos andares mais altos e por pessoas com maior dificuldade de 

locomoção, tais como idosos e crianças pequenas, sustentando os argumentos de 

diversos autores (CONWAY; ADAMS, 1977; NAHEMOW; LAWTON; HOWELL, 

1977; ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009). O entendimento por parte dos moradores 

de que o edifício possui ou não sistema de combate à incêndios adequado, incluindo 

a facilidade ou dificuldade de acesso do corpo de bombeiros, também tende a afetar 

percepção da segurança em relação à possibilidade de incêndios, 

independentemente da altura do edifício ou do andar de moradia, confirmando a 

importância da necessidade da existência de sistemas de segurança contra 

incêndios apropriados  (WILLIAMS; HOLLANDER, 1977;  RIBEIRO, 2005). Portanto, 

a percepção de segurança em relação a incêndios depende principalmente do andar 

de moradia associado às características construtivas do edifício e, ainda, da 

constituição etária das famílias que vivem em apartamento situados em edifícios 

altos. 

No tocante à satisfação com a privacidade visual na sala do apartamento com 

relação ao exterior do edifício, os resultados revelaram que a maioria dos 

respondentes dos sete edifícios altos tende a considerá-la satisfatória. Em relação 

ao andar de moradia, a maior satisfação acontece em andares baixos, 

especialmente em edifícios com grandes afastamentos de outros edifícios ou junto a 

praças e parque, e em andares altos enquanto que a menor satisfação acontece em 

andares médios. Assim, se confirmam os estudos que apontam uma maior 

satisfação com a privacidade visual em andares mais elevados (CONWAY; ADAMS, 

1977; ANTOCHEVIZ, 2014), ao mesmo tempo que se verifica a possibilidade de 

satisfação com a privacidade visual também em andares baixos, em contextos 

urbanos privilegiados.   

Desse modo, as avaliações positivas da privacidade visual estão relacionadas à 

ausência de outras edificações que interferem na privacidade e à distância da janela 
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da sala a outros edifícios, confirmando que satisfação com a privacidade visual diz 

respeito ao nível de controle de acesso visual às atividades realizadas no interior da 

habitação e em relação a quem está na rua e nas edificações adjacentes 

(FRANCESCATO et al., 1979). A ausência de outras edificações tende a ocorrer em 

apartamentos localizados em edifício defronte a parque/praça ou distante a mais de 

100 metros de outras edificações. A distância entre a janela da sala e outros 

edifícios, tende a ser considerada satisfatória quando não é inferior a 20 metros no 

momento em que está voltada para edifícios com até 10 pavimentos. Ainda, quando 

a distância não é inferior a 38 metros no momento em que as janelas estão voltadas 

para edifícios bem mais altos (por exemplo, 26 pavimentos). Tais resultados se 

aproximam às distâncias observadas por Gehl (2010; 2011) que indica que em 

afastamentos a partir de 100 metros somente podem ser percebidos movimentos e 

linguagem corporal em linhas gerais e entre 25 e 100 metros pessoas podem até ser 

reconhecidas, porém sem muito detalhes. Portanto tais afastamento aplicados à 

privacidade visual poderiam ser considerados aceitáveis. As avaliações negativas, 

que ocorreram somente em andares médio e alto, ou mesmo aquelas nem 

negativas, nem positivas,  tendem a estar relacionadas à proximidade da janela da 

sala às janelas de outros edifícios (distantes 12 metros ou menos). Assim, se 

confirma que edifícios construídos muito próximos uns dos outros, com janelas 

voltadas para outras janelas, podem influenciar negativamente nos níveis de 

privacidade visual no interior dos apartamentos, mesmo nos pavimentos mais altos 

(ZMITROWICZ; NETO, 1997). 

Portanto, o fator que mais tende a  influenciar, tanto positiva quanto negativamente, 

a privacidade visual a partir da sala de estar do apartamento em relação ao exterior 

do edifício é a distância de outras edificações com janelas voltadas para as janelas 

do apartamento, uma vez que um maior afastamento entre as janelas, ou ainda, a 

ausência de outras edificações, implica em uma maior satisfação com a privacidade 

visual, independentemente do andar de moradia.  

Quanto à satisfação com a privacidade acústica na sala do apartamento com 

relação ao exterior do edifício, os resultados indicam que a maioria dos 

respondentes dos sete edifícios altos tende a considerá-la satisfatória, 

principalmente os moradores de andares médios e altos, independentemente dos 

contextos onde se situam tais edifícios, caracterizados tanto por edificações mais 
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baixas ou pela presença de edificações mais altas. Tais resultados corroboram com 

diversos estudos (BECKER; FRANK, 1974; CONWAY; ADAMS, 1977; COOPER 

MARCUS; HOGUE, 1977 GREENBERG; GREENBERG, 1977; GIFFORD, 2007; 

ANTOCHEVIZ, 2014;) que indicam que quanto mais alto o pavimento em que o 

indivíduo vive maiores seriam os níveis de privacidade acústica no interior dos 

apartamentos. A satisfação com a privacidade acústica tende a estar relacionada, 

principalmente, à distância das janelas do apartamento a outros edifícios (afastados 

a partir de 20 metros), à distância das janelas com a rua (a partir de 12 metros) e à 

distância das janelas com espaços de usos coletivo do edifício (afastados a partir de 

30 metros). A menor satisfação, que pode ocorrer em andares baixos, médios ou 

altos ou, ainda, a insatisfação com a privacidade acústica, que ocorreu somente em 

andar alto, tende a estar relacionada à existência de ruídos externos, tais como o 

trânsito de veículos em vias com maior movimento. Tais ruídos tendem a ser 

percebidos com a maior proximidade da janela da sala com a rua, principalmente em 

edifícios construídos no alinhamento ou com recuo frontal menor do que 12 metros. 

Portanto, embora nos andares superiores exista a tendência a uma maior satisfação 

com a privacidade acústica, além do andar de moradia, o motivo que mais parece 

afetar os níveis de satisfação é a maior ou menor proximidade das janelas do 

apartamento com a rua e os seus ruídos. Assim, em edifícios altos construídos junto 

ao alinhamento em ruas com tráfego mais intenso de veículos, tais ruídos tendem a 

se propagar para os andares mais altos, provocando insatisfação.  

Em relação à satisfação com a ventilação natural no interior do apartamento, os 

resultados revelaram que a maioria dos respondentes dos sete edifícios altos tende 

a considerá-la satisfatória, principalmente pela possibilidade de manter as janelas 

abertas em função de velocidades aceitáveis dos ventos, verificada principalmente 

em andares baixos. O fato de não ser necessário o uso de climatização artificial, que 

ocorre especialmente nos andares médios e altos, também aparece como motivo de 

satisfação. A insatisfação com a ventilação natural no apartamento aparece somente 

em andares altos (a partir do 15° pavimento) em razão da maior velocidade e 

pressão dos ventos que geram ruídos e a impossibilitam a abertura das janelas. Tais 

resultados corroboram outros estudos (GONÇALVES; MARCONDES-CAVALERI, 

2015; ROAF; CRICHTON; NICOL, 2009) que citam que a intensidade dos ventos em 

andares muito altos pode causar desconforto acústico e dificuldade em manter as 
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janelas abertas. Contudo, mesmo satisfeitos com a ventilação natural, alguns 

moradores de andares baixos, médios ou altos relatam ruídos e impossibilidade de 

abertura das janelas. Ainda, os resultados revelaram que podem existir diferenças 

nas percepções de moradores de um mesmo edifício, com janelas voltadas para a 

mesma orientação e em andares similares. 

Portanto, se confirma que existem maiores níveis de ventilação natural em andares 

mais altos dos edifícios (GONÇALVES; MARCONDES-CAVALERI, 2015; YUEN; 

YEH, 2011), contudo a satisfação com a ventilação natural tende a ser menos 

satisfatória em tais andares devido à maior intensidade dos ventos que podem 

causar desconfortos, tais como os ruídos e a impossibilidade de manter as janelas 

abertas.  

Quanto ao uso das áreas abertas condominiais, os resultados revelam que a clara 

maioria dos moradores dos edifícios altos, independentemente do andar de moradia 

utiliza tais áreas. Desse modo, a utilização das áreas abertas de lazer nos edifícios 

altos selecionados por parte dos moradores confirma os resultados de pesquisa 

(ANTOCHEVIZ, 2014) na qual as áreas de lazer existentes nos edifícios estudados 

são utilizados pela maioria dos moradores. Contudo, não confirma os resultados de 

outros estudos (VILLA, 2008; VILLA et al., 2018) nos quais os adultos fazem pouca 

utilização de tais áreas frequência. O maior uso tende a ocorrer quando os espaços 

são percebidos com seguros em relação à assaltos, uma vez que são controlados e 

restritos aos moradores. Assim, se sustentam os argumentos de autores 

(CALDEIRA, 2000; VILLA, 2008; MACEDO, 2015) que indicam que a presença de 

áreas de lazer junto à edifícios altos pode estar alinhada à procura pela segurança. 

Ainda, a existência de locais para sentar, a presença de vegetação e, 

consequentemente, de áreas sombreadas contribuem para o maior uso das áreas 

abertas condominiais. Já a preferência por utilizar os espaços abertos públicos 

próximos ao edifício e a ausência de vegetação tendem a ser os principais motivos 

para que as áreas abertas dos edifícios não sejam utilizadas pelos moradores. 

Portanto, assim como indicado em diversos estudos (por exemplo, WHYTE, 1980; 

BASSO, 2001; GEHL, 2010, 2011) e da mesma forma que ocorre em espaços 

abertos públicos como praças ou parques, a combinação entre a existência de 

vegetação, de áreas com sombra e de locais adequados para sentar potencializam o 
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uso e permanência nas áreas abertas condominiais, e a ausência de tais elementos, 

especialmente da vegetação, tende a restringir sua utilização. 

Os resultados também mostram que as áreas abertas de lazer condominiais são 

utilizadas por grande parte das crianças (até 12 anos) que vivem nos edifícios altos 

selecionados, indicando o uso mais acentuado de tais áreas por este grupo etário do 

que pelos adultos. Esses resultados corroboram outros estudos (ANTOCHEVIZ, 

2014; VILLA, 2008) que revelam um uso intenso das áreas de lazer e equipamentos 

coletivos de edifícios altos por crianças. Tal uso tende a ocorrer com mais frequência 

quando os apartamentos possuem janelas voltadas para as áreas de lazer e os pais 

podem enxergar as crianças brincando ou, ainda, no momento em que as crianças 

maiores (acima de 9 anos) já podem circular pelo edifício ou brincar 

desacompanhadas. Desse modo, se confirma a importância da supervisão e contato 

visual por parte de adultos nos apartamentos em relação à atividades externas das 

crianças, principalmente aquelas menores de 6 anos, já salientada por Pollowy 

(1977). No entanto, quando as áreas abertas de lazer do edifício não são 

consideradas adequadas, o uso não acontece, especialmente pelas crianças 

maiores (com 11 ou 12 anos), que preferem brincar no apartamento ou em espaços 

abertos públicos (parques e praças) próximos ao edifício. Tais espaços também 

tendem as ser utilizados por uma parcela expressiva das crianças (entre 4 e 10 

anos) que utilizam as áreas condominiais. Assim, no tocante às crianças que 

preferem brincar no apartamento, diversos autores (GIFFORD, 2007; NUCCI, 2008; 

POLLOWY, 1977) citam tal aspecto como negativo ligado à moradia em edifícios 

altos. Já a utilização dos espaços abertos públicos próximas ao edifícios é 

considerada positiva, uma vez que é necessário que a crianças vivenciem os lugares 

da cidade (BARBON, 2019).  

Em relação às áreas abertas públicas próximas, os resultados revelam a 

utilização pela metade dos moradores dos edifícios altos estudados. Assim se 

constata um certa tendência do abandono da esfera pública, especialmente das ruas 

e calçadas, dando preferência aos espaços privados e semiprivados para as 

atividades sociais e recreativas, como consequência da construção dos edifícios 

cercados ou murados, conforme apontado por alguns autores (ARAGÃO, 2007; 

CALDEIRA, 2000; MACEDO, 2015). A utilização das áreas abertas públicas tende a 

ocorrer quando são percebidas como agradáveis devido à presença de áreas 
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sombreadas e de áreas verdes, tais como parques e praças ou mesmo os jardins 

dos edifícios, reforçando a relevância da vegetação na estética e no usos do espaço 

urbano conforme apontado em vários estudos (por exemplo, WHYTE, 1980; NASAR, 

1992a; BASSO, 2001; MONTELLI, 2008). A percepção de segurança em relação a 

assaltos também aparece como justificativa para aqueles que utilizam as áreas 

abertas públicas. Contudo, quando tais áreas não são consideradas agradáveis e, 

ainda, inseguras em relação à assaltos, seu uso tende a ser reduzido ou inexistente. 

Desse modo, se confirma que a segurança também está associada ao uso do 

espaço urbano e, ainda, pode estar relacionada diretamente com as conexões entre 

os edifícios altos e os espaços abertos públicos  (ANTOCHEVIZ; FIGUEIREDO; 

REIS, 2019; FIGUEIREDO, 2018; JACOBS, 2011). 

 

Desse modo, o Quadro 9.3 apresenta os principais resultados e conclusões relativas 

aos aos usos e satisfação residencial em edifícios altos. Em razão da 

impossibilidade de generalizações devido ao reduzido tamanho da amostra, não são 

efetuadas recomendações para elaborações de legislações ou novos projetos.  

Quadro 9.3 – Principais resultados e conclusões relativas aos usos e satisfação residencial em 
edifícios altos. 

(continua) 
Objetivo Principais resultados Conclusões  

3.1 Investigar as 
motivações para 
morar em edifício 

alto; 

Localização do edifício;  

Segurança, especialmente para as 
famílias com crianças; 

Vistas amplas, principalmente para 
aqueles que vivem em andares altos e 

médios; 

Presença de área de lazer para as 
famílias com crianças. 

Nos edifícios e contextos estudados, a localização, a 
segurança em relação à ocorrência de crimes, a existência 
de vistas amplas para o exterior do edifício e a presença de 

áreas condominiais de lazer se destacam como as 
principais motivações para morar em edifício alto. 

3.2 Investigar a 
satisfação com 

andar de moradia; 

Andares médios  - maior satisfação; 

Andares baixos – menor satisfação; 

Motivos para a satisfação:  
privacidade visual em relação ao 

exterior do edifício  - andares altos e 
médios; deslocamento vertical - 

andares baixos e médios. 

Motivos de desconforto; 
principalmente em andares altos: 
medo de ficar preso em caso de 
incêndio, acrofobia e vertigem ao 
olhar para baixo. 

A satisfação com andar de moradia depende tanto do 
pavimento no qual o apartamento está situado, quanto de 

questões de deslocamento vertical ou desconfortos 
referentes à altura, e das características físicas do entorno 
imediato ao edifício, que podem determinar maior ou menor 

privacidade visual. 
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(continua) 

3.3 Investigar a 
percepção de 
segurança em 

relação à 
possibilidade de 

incêndios; 

Somente cerca da metade dos 
moradores dos sete edifícios altos 

selecionados se sente segura, 
enquanto a outra metade se sente 

insegura ou nem segura, nem 
insegura em relação à eventualidade 

de incêndios no edifício. 

Moradores de andares baixos são 
aqueles que se sentem mais seguros, 

enquanto que os moradores de 
andares altos aqueles que se sentem 

mais inseguros. 

A maior altura tende a estar associada à maior insegurança, 
principalmente quando associada ao deslocamento pela 

escada em um eventual incêndio. 

Portanto, a percepção de segurança em relação a incêndios 
depende principalmente do andar de moradia associado às 

características construtivas do edifício. 

3.4 Investigar a 
satisfação com a 
privacidade visual 

em relação ao 
exterior do edifício; 

Avaliações positivas: ausência de 
outras edificações que interferem na 
privacidade (em edifícios defronte a 
parque/praça ou distante a mais de 
100 metros de outras edificações); 
distância da janela da sala a outros 

edifícios – acima de 20 metros  
(quando voltadas para edifícios com 

até 10 pavimentos) ou 38 metros 
(quando voltadas para edifícios bem 

mais altos  - 26 pavimentos). 

Avaliações negativas: ocorreram 
somente em andares médio e alto - 

proximidade da janela da sala às 
janelas de outros edifícios (distâncias 

menores de 12 metros). 

O fator que mais tende a influenciar a privacidade visual é a 
distância de outras edificações com janelas voltadas para as 

janelas do apartamento, uma vez que um maior 
afastamento entre as janelas, ou ainda, a ausência de 

outras edificações, implica em uma maior satisfação com a 
privacidade visual, independentemente do andar de 

moradia. 

Desse modo, a maior quantidade de edifícios altos nas 
cidades, com menor espaçamento entre eles, tende a afetar 

negativamente a privacidade visual, que é considerada a 
principal motivação de satisfação residencial para 

moradores de edifícios. 

3.5 Investigar a 
satisfação com a 

privacidade 
acústica em 

relação ao exterior 
do edifício; 

Avaliações positivas: distância das 
janelas do apartamento a outros 
edifícios (afastados a partir de 20 

metros); distância das janelas com a 
rua (a partir de 12 metros) e distância 

das janelas com espaços de usos 
coletivo do edifício (afastados a partir 

de 30 metros). 

Avaliações negativas: existência de 
ruídos externos, devido à a maior 

proximidade da janela da sala com a 
rua, principalmente em edifícios 

construídos no alinhamento ou com 
recuo frontal menor do que 12 metros. 

Embora nos andares superiores exista a tendência a uma 
maior satisfação com a privacidade acústica, o motivo que 

mais parece afetar os níveis de satisfação é a maior ou 
menor proximidade das janelas do apartamento com a rua e 

os seus ruídos. 

3.6 Investigar a 
satisfação com a 
ventilação natural 

no interior do 
apartamento; 

Avaliações positivas : em andares 
baixos - possibilidade de manter as 

janelas abertas em função de 
velocidades aceitáveis dos ventos; em 

andares médios e altos - não ser 
necessário o uso de climatização 

artificial; 

Avaliações negativas: somente em 
andares altos (a partir do 15° 

pavimento) - maior velocidade e 
pressão dos ventos geram ruídos e a 
impossibilitam a abertura das janelas. 

Embora existam maiores níveis de ventilação natural em 
andares mais altos dos edifícios, a ventilação natural tende 

a ser menos satisfatória em tais andares devido à maior 
intensidade dos ventos que podem causar desconfortos, tais 

como os ruídos e a impossibilidade de manter as janelas 
abertas. 
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(conclusão) 

3.7 Verificar o 
usos das áreas 
condominiais e 

públicas próximas 
ao edifício; 

Usos de áreas abertas de lazer 
condominiais: a maioria dos 
moradores dos edifícios altos 

estudados que possuem áreas 
abertas de lazer, utiliza tais áreas. A 
utilização tende a ocorrer quando os 

espaços são percebidos como 
seguros, com locais para sentar, 

presença de vegetação e de áreas 
sombreadas. 

A não utilização ocorre com a 
preferência por utilizar os espaços 

abertos públicos próximos ao edifício 
e pela a ausência de vegetação. 

Se confirma a importância da supervisão e contato visual 
por parte de adultos nos apartamentos em relação à 

atividades externas das crianças, principalmente aquelas 
menores de 6 anos. 

Se constata um certa tendência do abandono da esfera 
pública, dando preferência aos espaços privados para as 
atividades recreativas, como consequência da construção 

dos edifícios cercados ou murados. 

Usos de áreas de lazer 
condominiais especificamente por 
crianças: são utilizadas por grande 
parte das crianças (até 12 anos) que 

vivem nos edifícios altos selecionados 
–tende a ocorrer com mais frequência 

quando os apartamentos possuem 
janelas voltadas para as áreas de 
lazer e os pais podem enxergar as 

crianças brincando e quando as 
crianças maiores (acima de 9 anos) já 
podem circular pelo edifício ou brincar 

desacompanhadas. 

Usos das áreas abertas públicas 
próximas ao edifício: são utilizadas 

pela metade dos moradores dos 
edifícios altos estudados -  tende a 

ocorrer quando são percebidas como 
agradáveis devido à presença de 

áreas sombreadas e de áreas verdes, 
tais como parques e praças ou 

mesmo os jardins dos edifícios e 
também quando são percebidas como 

seguras em relação a assaltos. 

 

 

9.3.4 Satisfação e preferência por vistas a partir de edifícios altos 

Em relação à satisfação com a qualidade das vistas a partir da janela da sala de 
apartamentos, para ambas as amostras de respondentes - residentes em edifícios 

situados em distintos bairros ou nos sete edifícios altos selecionados – os resultados 

mostram que as vistas amplas e com grande visualização da abóboda celeste são 

as mais satisfatórias. Esses resultados corroboram aqueles obtidos em outros 

estudos (por exemplo, KAPLAN; KAPLAN, 1982; REIS; AMBROSINI; LAY, 2004; 

REIS; BARCELOS; LAY, 2008; REIS; PEREIRA; BIAVATTI, 2010; GREGOLETTO, 

2013), que indicam que os campos visuais amplos tendem a caracterizar as vistas 

mais apreciadas. Tais características ocorrem, principalmente, em andares médios e 

altos, cuja janela da sala do apartamento está afastada de outras edificações pelo 

menos 38 metros. 
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A presença de vegetação é outro fator que contribui para a satisfação com a vista, 

especialmente quando os seus detalhes podem ser percebidos, fato que ocorre 

somente em andares baixos e médios. Estes resultados vão ao encontro daqueles 

citados por alguns autores (por exemplo, KAPLAN; KAPLAN, 1982; KAPLAN; 

KAPLAN; RYAN, 1998; KAPLAN, 2001) de que elementos naturais na vista a partir 

da janela de apartamentos promovem uma resposta estética positiva e, 

consequente, bem-estar de seus residentes. Ainda, a possibilidade de visualização e 

percepção de detalhes e de elementos mais definidos, tais como os da vegetação, 

também é sustentada pela literatura (KAPLAN, R.; KAPLAN, S.; RYAN, 1998; 

KAPLAN, R., 2001; GEHL, 2010; GREGOLETTO, 2013) como fator de apreciação 

de uma vista. 

Os resultados ainda indicam que as vistas menos satisfatórias são aquelas com 

redução da profundidade do campo visual, com pouca quantidade ou inexistência de 

céu visível, que acontecem, principalmente, em andares baixos ou médios, 

dependendo do contexto no qual o edifício está inserido. Esses resultados reforçam 

aqueles obtidos em outros estudos (CIBSE, 1987; REIS; PEREIRA; BIAVATTI, 

2010; GREGOLETTO, 2013) que revelam uma queda acentuada nos níveis de 

satisfação quando o céu é parcialmente obstruído, especialmente quando é 

eliminado da vista. A ausência de vegetação também contribui para a avaliação 

negativa de uma vista, assim como a presença de edificações próximas, que podem 

bloquear a vista. Tais constatações confirmam as indicações de alguns autores 

(NASAR, 1992a; REIS; AMBROSINI; LAY, 2004; REIS; PEREIRA; BIAVATTI, 2010) 

de que vistas esteticamente não atraentes ou desagradáveis tendem a estar 

associadas a outros edifícios muito próximos, paredes cegas e muros. A insatisfação 

devido à proximidade entre edificações pode ocorrer tanto em andares baixos, 

quanto em médios ou mesmo em andares altos, quando a janela da sala do 

apartamento está voltada para outras edificações localizadas a uma distância menor 

de 27 metros.  

Assim, fica evidente a tendência das pessoas estarem satisfeitas com vistas amplas 

(com distâncias entre edifícios maiores que 38 metros) e vistas com presença de 

vegetação, e a não estarem satisfeitas com vistas bloqueadas por edificações 

próximas (com distâncias entre edifícios menores que 27 metros), o que tende a 

ocorrer nas vistas a partir de apartamentos nos andares baixos. 
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Em relação ao contexto urbano no qual os edifícios estão inseridos, os resultados da 

amostra de moradores em distintos bairros revelam que aqueles residentes em 

bairros com predomínio de  edificações mais baixas, tendem a estar mais satisfeitos 

com a qualidade da vista a partir da sala do apartamento do que aqueles que 

residem em bairros com presença de edificações mais altas.  Do mesmo modo, para 

a amostra de moradores dos sete edifícios altos selecionados, os residentes em 

edifícios em cujo entorno imediato (raio de 200 metros) é caracterizado pelo 

predomínio de edificações mais baixas, tendem a estar mais satisfeitos com a 

qualidade da vista a partir da sala do apartamento do que aqueles que residem em 

entornos com presença de edificações mais altas. Portanto, fica constatado que o 

contexto urbano no qual os edifícios estão localizados afeta a satisfação com a vista 

a partir de apartamentos, onde contextos caracterizados pelo predomínio de 

edificações mais baixas tendem a proporcionar vistas mais satisfatórias.  

Para ambas amostras, as vistas a partir de apartamentos localizados nos andares 

baixos tendem a ser as menos satisfatórias ou, ainda, insatisfatórias. Já as vistas 

mais satisfatórias tendem a ser aquelas a partir da janela principal da sala de estar 

dos apartamentos situados nos andares médios (para moradores de edifícios com 

diferentes alturas) e nos andares altos (para moradores de edifícios altos). Portanto, 

a qualidade das vistas que os respondentes moradores dos contextos urbanos 

avaliados na cidade de Caxias do Sul, tende a ser mais positiva do que negativa, 

principalmente em andares altos ou médios. Em andares baixos a qualidade das 

vistas tende a ser mais negativa do que positiva. Desse modo, pode-se inferir que o 

andar de moradia, ou o andar de observação, afeta a satisfação com a vista a partir 

de apartamentos nos contextos considerados, caracterizados por edificações mais 

baixas ou pela presença de edificações mais altas. Contudo, os resultados mostram 

uma queda na satisfação com a qualidade da vista em andares altos, quando o 

entorno imediato ou o bairro no qual o edifício está inserido possui um maior número 

de edifícios altos, podendo, inclusive gerar vistas insatisfatórias em razão de 

bloqueio por outros edifícios, o que tenderá a se agravar com a continuação do 

processo verticalização em Caxias do Sul. Ainda,  este estudo revela que tanto em 

andares baixos e médios, quanto em andares altos, ainda que em menor proporção, 

as vistas podem ser bloqueadas ou parcialmente bloqueadas por outras edificações. 

Assim, a intensificação da verticalização através do aumento da quantidade de 
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edifícios altos ou muito altos (a partir de 13 pavimentos) tenderá, claramente, a gerar 

mais vistas bloqueadas, inclusive, a partir de apartamentos em andares médios e 

altos. 

Em relação à preferência por vistas a partir da janela da sala de apartamentos 
situados em edifícios altos em diferentes pavimentos e contextos urbanos, 
quando tais vistas estão voltadas para um parque sem edificações próximas, a maior 

preferência se dá em razão da existência de vegetação e da amplitude da vista, 

independentemente do andar de observação da vista. Já a menor preferência 

acontece com redução do campo visual, em andares mais próximos ao solo, e com 

a menor quantidade de vegetação e impossibilidade de visualização de elementos 

próximos em andares mais altos.  

Quanto à preferência por vistas a partir da janela da sala de apartamentos situados 

em edifícios altos, em diferentes pavimentos, com bloqueio parcial por edificações à 

uma distância média (a partir de 70 metros), a maior preferência acontece devido à 

existência de vegetação e possibilidade de visualização de elementos próximos, 

juntamente com a amplitude da vista, independentemente do andar de observação. 

Já a menor preferência ocorre com a redução do campo visual devido à existência 

de edificações que bloqueiam parcialmente a vista, em andares altos mais próximos 

ao solo ou ainda, quando não se podem identificar os elementos próximos, o que 

acontece em andares mais altos. 

Em relação à preferência por vistas a partir da janela da sala de apartamentos 

situados em edifícios altos em diferentes pavimentos, com bloqueio parcial por 

edificações próximas (17 metros), a maior preferência ocorre quando a vista é ampla 

e as edificações próximas à janela do apartamento já não podem ser visualizadas 

devido à maior altura de observação da vista. Já a menor preferência se dá quando 

existe a redução do campo visual devido à existência de edificações muito próximas 

que bloqueiam, mesmo que parcialmente a vista em andares mais próximos ao solo, 

juntamente com a impossibilidade de visualização de elementos próximos, o que 

acontece em andares mais altos. 

Portanto, fica evidenciado que a preferência por vistas a partir da janela da sala de 

apartamentos situados em edifícios altos, observadas a partir de diferentes 

pavimentos e voltadas para contextos urbanos diversos, acontece quando tais vistas 
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são amplas e sem edificações próximas, independentemente do andar de 

observação. A existência de vegetação também é um importante motivo para a 

preferência por uma vista, a despeito do andar de observação. Tais resultados vão 

ao encontro dos estudos de diversos autores (KAPLAN; KAPLAN, 1982; REIS; 

AMBROSINI; LAY, 2004; REIS; BARCELOS; LAY, 2008; REIS; PEREIRA; 

BIAVATTI, 2010; GREGOLETTO, 2013), que indicam que vistas amplas 

principalmente quando associadas a elementos naturais tendem a ser aquelas mais 

apreciadas, promovendo uma resposta estética positiva. Ainda, a possibilidade de 

visualização de elementos próximos tende a contribuir positivamente na preferência 

pela vista, fato que ocorre em andares mais próximos ao solo. Esse resultado 

corrobora aqueles citados na literatura (KAPLAN, R.; KAPLAN, S.; RYAN, 1998; 

KAPLAN, R., 2001 GEHL, 2010; GREGOLETTO, 2013) sobre a preferência por 

vistas com elementos ou foco de interesse mais definidos. 

Já a menor preferência por vistas a partir da janela da sala de apartamentos 

situados em edifícios altos, acontece quando existe uma redução do campo visual e 

consequente diminuição da visualização do céu. Tal fato pode ocorrer em andares 

mais próximos ao solo ou mesmo em andares mais altos, quando existem outras 

edificações próximas que bloqueiam, mesmo que parcialmente, a vista. Esses 

resultados reforçam aqueles obtidos em outros estudos (CIBSE, 1987; REIS; 

PEREIRA; BIAVATTI, 2010; GREGOLETTO, 2013) que revelam uma queda 

acentuada nos níveis de satisfação quando o céu é parcialmente obstruído ou 

eliminado de uma vista. Os resultados evidenciam que a menor preferência também 

está atrelada à impossibilidade de visualização de elementos próximos, que 

acontece em andares mais altos, corroborando outro estudo (GREGOLETTO, 2013) 

que identificou uma menor preferência por vistas contendo elementos com menos 

definição, obtidas a partir de andares altos. 

Assim, é possível inferir que os fatores que efetivamente impactam na satisfação e 

preferência por uma vista a partir da janela da sala de apartamentos situados em 

edifícios altos são as características do entorno imediato do edifício e a orientação 

para pontos de interesse.  Vistas amplas, com grande visualização da abóboda 

celeste e ausência de edificações próximas, com presença de elementos naturais e, 

ainda, com a possibilidade de reconhecimento de elementos próximos, são mais as 

satisfatórias e/ou preferidas. Do mesmo modo, vistas reduzidas, com menor 
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visualização do céu, com edificações próximas ou aquelas sem elementos definidos 

são menos satisfatórias ou preferidas. Vistas positivas ou negativas podem ocorrer a 

partir de andares baixos, médios ou altos de edifícios, dependendo da altura da qual 

a vista é observada e da altura das edificações do entorno, do afastamento entre 

elas e da presença ou ausência de elementos naturais. Contudo, com a proliferação 

de edifícios altos nas cidades, as vistas a partir de apartamentos situados em 

andares baixos ou médios tendem a se tornar cada vez mais negativas, bem como 

aquelas a partir de andares altos. Assim, o Quadro 9.4 apresenta os principais 

resultados e conclusões relativas à satisfação e preferência por vistas a partir de 

edifícios altos. 

Quadro 9.4 – Principais resultados e conclusões relativas à satisfação e preferência por vistas a partir 
de edifícios altos  

Objetivo Principais resultados Conclusões 

 3.8 Investigar a 
satisfação com a 

qualidade das 
vistas a partir de 

apartamentos  

 

3.9 Investigar a 
preferência por 

vistas a partir de  
edifícios altos em 

diferentes 
pavimentos e 

contextos urbanos; 

Vistas mais satisfatórias e preferidas:  
amplas e com grande visualização 

da abóboda celeste – tendem a 
ocorrer em andares médios e altos, 
com janela da sala do apartamento 
afastada de outras edificações pelo 

menos 38 metros; com presença de 
vegetação - quando os detalhes 

podem ser percebidos em andares 
baixos e médios. 

Vistas menos satisfatórias e 
preferidas: com redução da 

profundidade do campo visual, com 
pouca quantidade ou inexistência de 
céu visível – tendem a ocorrer, em 

andares baixos ou médios; sem 
vegetação e com edificações 

próximas (distâncias menores de 27 
metros), que podem bloquear, mesmo 

que parcialmente, a vista. 

Fica evidente a tendência das pessoas preferirem e estarem 
satisfeitas com vistas amplas e vistas com presença de 

vegetação. 

Assim como a não preferirem e nem estarem satisfeitas com 
vistas bloqueadas por edificações próximas, que tende a 
ocorrer nas vistas a partir de apartamentos nos andares 

baixos. 

Vistas positivas ou negativas podem ocorrer a partir de 
andares baixos, médios ou altos de edifícios, dependendo 

da altura da qual a vista é observada e da altura das 
edificações do entorno, do afastamento entre elas e da 

presença ou ausência de elementos naturais. 

Com a presença cada vez maior de edifícios altos nas 
cidades médias, tal como Caxias do Sul, as vistas a partir de 

apartamentos situados em andares baixos ou médios 
tendem a se tornar cada vez mais negativas,assim como 

aquelas a partir de andares altos. 

 

 

Portanto, através dos resultados obtidos na investigação acerca dos efeitos de 

edifícios altos na estética urbana, nos usos dos espaços abertos e na satisfação 

residencial, especificamente na cidade média de Caxias do Sul, pode-se inferir que 

se faz necessária uma reavaliação dos processos e legislações que envolvem a 

presença cada vez maior de edifícios altos no espaço urbano da cidade, uma vez 

que existe a tendência de que tais edificações produzam efeitos considerados pelos 

seus usuários como mais negativos do que positivos. Em relação aos efeitos na 

estética urbana, a menor altura (por exemplo, 10 pavimentos) em edifícios altos 

tende a ser suportada pelos usuários do espaço urbano tanto no tocante à 

preferência para morar em edifícios altos, em diferentes tipos de implantação com a 
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mesma densidade construída, tanto quando visualizados ao nível do skyline ou ao 

nível da rua, enquanto que maiores alturas (a partir de 18 pavimentos) tendem a ser 

menos aceitas ou mesmo rejeitadas. A presença de edifícios altos, 

independentemente de sua altura, somente contribui efetivamente para a vitalidade 

urbana quando tais edifícios estão construídos no alinhamento do terreno, ou pelo 

menos seus pavimentos térreos fazem interface diretamente com a calçada, e são 

dotados de uso adequado (por exemplo, comercial ou de prestação de serviços), 

com alta permeabilidade visual (transparência) e funcional (acessos para a rua),  

fatores que atraem e retêm a atenção do pedestre. Contudo, edifícios muito altos, 

quando construídos no alinhamento, provocam sombreamento no espaço público 

adjacente, provocando efeitos negativos em determinadas regiões e estações do 

ano (por exemplo, inverno na região Sul). Portanto, uma vez que os pavimentos 

térreos (ou a base da edificação) estiverem conectados ao espaço público e 

construídos no alinhamento e as torres (ou corpo da edificações) estiverem 

recuadas, os efeitos do sobreamento no espaço público tende a ser minimizado, 

sem prejuízo à vitalidade das ruas. Ainda, este “modelo” – térreo no alinhamento e 

torre recuada – pode contribuir para a satisfação residencial nos andares superiores, 

visto que tal recuo tende a aumentar os níveis de privacidade visual e acústica, bem 

como a amplitude das vistas a partir de apartamentos. 

 

9.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Como limitação desta pesquisa pode-se citar o baixo retorno dos questionários 

aplicados via internet (Questionário 1), onde somente um terço daqueles que 

iniciaram o preenchimento responderam todas as questões. Tal fato pode estar 

atrelado ao número elevado de questões e, ainda, ao fato da dependência de um 

computador ou tablet para o preenchimento, uma vez que não era recomendado o 

uso de celulares, devido à presença de diversas imagens para avaliação, que seria 

dificultada em telas menores. Contudo, o retorno dos questionários aplicados 

pessoalmente foi bastante eficiente como forma de amenizar a questão da exclusão 

digital. 

Outra limitação relaciona-se à aplicação dos questionários (Questionário 2) para os 

moradores dos edifícios altos selecionados para o estudo. Foram encontradas 



 418 

dificuldades ao contatar administradores, responsáveis ou moradores  por edifícios 

que se dispusessem a distribuir o link dos questionários via e-mail para os 

moradores dos edifícios, fazendo com que se optasse, em alguns edifícios, pela 

distribuição de questionários impressos. Tal fato demandou um maior tempo, uma 

vez que os questionários eram deixados na portaria dos edifícios e recolhidos 

posteriormente, além do custo de impressão.  Também houve baixo retorno das 

respostas daqueles questionários que efetivamente foram distribuídos com grande 

parte dos moradores não se dispondo a colaborar com a pesquisa. Tal fato afetou a 

possibilidade de generalização dos resultados. Também foi possível constatar ao 

longo do desenvolvimento do trabalho, que dados composicionais, tais como a faixa 

de renda dos respondentes residentes e a indicação de propriedade do imóvel, 

teriam contribuído para explicar questões relativas à importância do status social na 

escolha do imóvel.  

Ainda, em função do tempo limitado para a coleta de dados, não foi possível realizar 

as observações de comportamento e entrevistas nos espaços abertos públicos 

adjacentes aos térreos de edifícios altos em estações distintas/opostas 

(verão/inverno), optando-se então por realizar o trabalho de campo em uma época 

do ano de temperaturas intermediárias (primavera). 

 

9.5 IMPORTÂNCIA DOS RESULTADOS E SUGESTÕES PARA FUTURAS 

INVESTIGAÇÕES 

Os resultados desta pesquisa vão ao encontro de estudos que indicam que edifícios 

altos podem produzir efeitos significativos nas áreas onde estão inseridos, 

produzindo efeitos que podem ser percebidos pelos usuários de cidade média na 

estética urbana e nos usos de espaços abertos públicos adjacentes. Também 

corroboram que a satisfação com a moradia em tais edifícios pode ser afetada pela 

altura do edifício, pelo andar de moradia, bem como pela maior ou menor presença 

de outros edifícios altos no entorno imediato. Os procedimentos metodológicos 

adotados mostraram-se adequados aos principais objetivos traçados, abordando as 

percepções de diferentes usuários do espaço urbano de uma cidade média, sendo 

possível serem reproduzidos para outras situações semelhantes de investigação. 

Desse modo, espera-se que os resultados dessa investigação sejam úteis para as 
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discussões acerca dos efeitos que os edifícios altos produzem no espaço urbano e 

na qualidade da habitação em tais edifícios, tanto em cidades médias, quanto em 

outras categorias de cidade, de maneira a qualificá-las e adaptá-las às preferências 

de seus usuários. Também espera-se estimular discussões acerca dos efeitos das 

interfaces térreas de edifícios altos na estética, segurança e uso dos espaços 

abertos adjacentes. 

Ainda, deseja-se que as conclusões dessa tese possam contribuir para o 

planejamento urbano na discussão e elaboração de legislações urbanísticas que 

regulamentam a presença dos edifícios nas cidades, para uma melhor adequação 

das alturas, dos afastamentos entre as edificações, dos afastamentos frontais e dos 

usos destinados aos pavimentos térreos, a fim de tornar o espaço urbano mais 

agradável e seguro para os usuários. 

Dentre os possíveis desdobramentos desse estudo, está a investigação dos efeitos 

da presença de edifícios altos em outras cidades médias que apresentem outras 

realidades físicas, econômicas e culturais ou, ainda, em cidades pequenas nas quais 

as legislações urbanísticas tendem a não estabelecer parâmetros em relação às 

alturas das edificações. Ainda, se sugere para futuros trabalhos a verificação de 

dados sócio-econômicos, tal como a faixa de renda dos respondentes e a indicação 

de propriedade do local de moradia. Ainda, a realização coleta de dados em 

estações do ano opostas, por exemplo, verão e inverno, a fim de verificar se existem 

diferenças nos usos dos espaços abertos públicos adjacentes a edifícios altos, bem 

como na percepção dos usuários de tais espaços, com a variação de temperatura e 

sombreamento provocado pelos edifícios altos. 
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PESQUISA AOS MORADORES DE EDIFÍCIOS ALTOS 
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Prezado morador do Edifício Vêneto, 

Você está convidado a participar de estudo sobre os edifícios altos (com 10 ou mais 

pavimentos) de diferentes alturas em Caxias do Sul, através da percepção de seus 

moradores. A pesquisa é desenvolvida no Programa de  Pós-Graduação em 

Planejamento Urbano e Regional - Faculdade de Arquitetura – UFRGS. 

O seu edifício foi selecionado para participar do estudo, que consiste na aplicação 

deste questionário para os moradores.  

Se você decidir colaborar com a pesquisa, por favor responda o questionário 
em anexo e deixe na portaria aos cuidados do síndico Sr. Alexandre até o dia 
08/11/18. 

Ainda, se você preferir, pode responder via internet acessando o link: 
https://goo.gl/NEHPS6. 

Sua opinião é muito importante para o desenvolvimento deste trabalho, bem como a 

oportunidade de expressão e reflexão sobre a experiência de morar em edifício e a 

relação com o espaço urbano da sua cidade. 

 

Contamos com sua colaboração!!! 

 

 

 

Débora Gregoletto 

Arquiteta e Urbanista 

Doutoranda PROPUR/UFGRS 

e-mail: debora.gregoletto@ufrgs.br  

fone ou Whatsapp: 51 999711031 

 

 



Convite distribuido impresso nas caixas de correspondênica de todos os moradores dos sete edifícios 
altos seleciondados para a pesquisa

Convite digital para envio via Whatsapp (pelos síndicos ou moradores)

Debora Gregoletto
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Tabela D1 - Distribuição dos respondentes do Questionário 2 conforme o edifício e andar de moradia  

 Andar Total 

Configuração urbana com edificações mais 
baixas 

Configuração urbana com 
presença de edificações mais 
altas 

Edifício 
1 

Edifício 
2 

Edifício 
3 

Edifício 
4 

Edifício 
5 

Edifício 
6 

Edifício 
7 

A
nd

ar
es

 
ba

ix
os

 2º 3 (5,5) 1 (20) 1 (25) 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 1 (12,5) 
3º 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
4º 3 (5,5) 0 (0) 0 (0) 1 (6,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (25,0) 
5º 3 (5,5) 1 (20) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (11,1) 1 (12,5) 

A
nd

ar
es

 
m

éd
io

s 

6º 3 (5,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (11,1) 1 (25,0) 1 (11,1) 0 (0) 
7º 4 (7,3) 0 (0) 1 (25) 3 (18,8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
8º 3 (5,5) 1 (20) 0 (0) 0 (0) 1 (11,1) 0 (0) 1 (11,1) 0 (0) 

9º 6 
(10,9) 1 (20) 1 (25) 3 (18,8) 0 (0) 1 (25,0) 0 (0) 0 (0) 

A
nd

ar
es

 a
lto

s 

10º 2 (3,6) 1 (20) 0 (0) 1 (6,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
11º 3 (5,5) - 0 (0) 1 (6,3) 0 (0) 1 (25,0) 1 (11,1) 0 (0) 
12º 1 (1,8) - 1 (25) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
13º 1 (1,8) - - 0 (0) 0 (0) 1 (25,0) 0 (0) 0 (0) 
14º 1 (1,8) - - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (12,5) 
15º 1 (1,8) - - 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (11,1) 0 (0) 
16º 4 (7,3) - - 2 (12,5) 1 (11,1) - 0 (0) 1 (12,5) 
17º 2 (3,6) - - 2 (12,5) 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 
18º 1 (1,8) - - 0 (0) 0 (0) - 1 (11,1) 0 (0) 
19º 2 (3,6) - - 0 (0) 0 (0) - 1 (11,1) 1 (12,5) 
20º 1 (1,8) - - 1 (6,3) 2 (22,2) - 0 (0) 0 (0) 
21º 2 (3,6) - - 0 (0) 0 (0) - 0 (0) 0 (0) 
22º 1 (1,8) - - 0 (0) 0 (0) - 1 (11,1) 0 (0) 
23º 2 (3,6) - - 1 (6,3) 0 (0) - 1 (11,1) 0 (0) 
24º 0 (0) - - 0 (0) 0 (0) - - 0 (0) 
25º 2 (3,6) - - 1 (6,3) 1 (11,1) - - 0 (0) 
26º 1 (1,8) - - 0 (0) 0 (0) - - 1 (12,5) 
27º 0 (0) - - - 0 (0) - - 0 (0) 
28º 0 (0) - - - 0 (0) - - 0 (0) 
29º 0 (0) - - - 0 (0) - - 0 (0) 
30º 1 (1,8) - - - 1 (11,1) - - - 
31º 0 (0) - - - 0 (0) - - - 
32º 0 (0) - - - 0 (0) - - - 
33º 1 (1,8) - - - 1 (11,1) - - - 
34º 1 (1,8) - - - 1 (11,1) - - - 

 Total 55 
(100) 5 (100) 4 (100) 16 (100) 9 (100) 4 (100) 9 (100) 8 (100) 

Nota: Andares baixos - até o 5° pavimento; andares médios - entre o 6° e 9° pavimentos; andares altos - a 
partir do 10° pavimento; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada edifício. 
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Tabela E1 - Distribuição dos respondentes do Questionário 2 conforme o edifício, o andar de moradia 
e o grupo etário dos respondentes 

Edifício 1 (10 pavimentos) 

 
Andar de moradia 

Andares baixos Andares 
médios 

Andares 
altos Total 

Grupo de 
respondentes 

Famílias com idosos 1 (20,0) 0 (0) 1 (20,0) 2 (40,0) 
Famílias com 

crianças 1 (20,0) 1 (20,0) 0 (0) 2 (40,0) 

Famílias sem idosos 
ou crianças 0 (0) 1 (20,0) 0 (0) 1 (20,0) 

Total 2 (40,0) 2 (40,0) 1 (20,0) 5 (100) 
Edifício 2 (12 pavimentos) 

Grupo de 
respondentes 

Famílias com idosos 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Famílias com 

crianças 0 (0) 1 (25,0) 1 (25,0) 2 (50,0) 

Famílias sem idosos 
ou crianças 1 (25,0) 1 (25,0) 0 (0) 2 (50,0) 

Total 1 (25,0) 2 (50,0) 1 (25,0) 4 (100) 
Edifício 3 (26 pavimentos) 

Grupo de 
respondentes 

Famílias com idosos 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Famílias com 

crianças 0 (0) 3 (18,8) 5 (31,3) 8 (50,0) 

Famílias sem idosos 
ou crianças 1 (6,3) 3 (18,8) 4 (25,0) 8 (50,0) 

Total 1 (6,3) 6 (37,5) 9 (56,3) 16 (100) 
Edifício 4 (36 pavimentos) 

Grupo de 
respondentes 

Famílias com idosos 0 (0) 2 (22,2) 3 (33,3) 5 (55,6) 
Famílias com 

crianças 0 (0) 0 (0) 1 (11,1) 1 (11,1) 

Famílias sem idosos 
ou crianças 0 (0) 0 (0) 3 (33,3) 3 (33,3) 

Total 0 (0) 2 (22,2) 7 (77,8) 9 (100) 
Edifício 5 (16 pavimentos) 

Grupo de 
respondentes 

Famílias com idosos 0 (0) 1 (25,0) 1 (25,0) 2 (50,0) 
Famílias com 

crianças 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Famílias sem idosos 
ou crianças 1 (25,0) 0 (0) 1 (25,0) 2 (50,0) 

Total 1 (25,0) 1 (25,0) 2 (50,0) 4 (100) 
Edifício 6 (23 pavimentos) 

Grupo de 
respondentes 

Famílias com idosos 0 (0) 1 (11,1) 1 (11,1) 2 (22,2) 
Famílias com 

crianças 0 (0) 1 (11,1) 2 (22,2) 3 (33,3) 

Famílias sem idosos 
ou crianças 2 (22,2) 0 (0) 2 (22,2) 4 (44,4) 

Total 2 (22,2) 2 (22,2) 5 (55,6) 9 (100) 
Edifício 7 (29 pavimentos) 

Grupo de 
respondentes 

Famílias com idosos 2 (25,0) 0 (0) 1 (12,5) 3 (37,5) 
Famílias com 

crianças 0 (0) 0 (0) 2 (25,0) 2 (25,0) 

Famílias sem idosos 
ou crianças 2 (25,0) 0 (0) 1 (12,5) 3 (37,5) 

Total 4 (50,0) 0 (0) 4 (50,0) 8 (100) 
Nota: Andares baixos - até o 5° pavimento; andares médios - entre o 6° e 9° pavimentos; andares altos - a 
partir do 10° pavimento; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada edifício 
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APÊNDICE F - ENTREVISTAS COM PROFISSIONAIS LIGADOS AO 

PLANEJAMENTO URBANO, À CONSTRUÇÃO CIVIL E À PRODUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS ALTOS 
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Entrevistas com Arquitetos e Urbanistas atuantes no setor privado, no setor público, docentes 
nas faculdades de Arquitetura de Caxias do Sul; Gestores públicos ligados ao planejamento 
urbano da cidade 

Perguntas: 

• Quais aspectos da verticalização que você considera positivos e negativos para as 
cidades? Por quê?  

 

• E em relação à cidade de Caxias do Sul, como percebes a verticalização? Consideras 
positiva ou negativa? Por quê? 

 

Entrevistado 1 

É uma questão que se discute com os alunos – a procura do equilíbrio… a cidade está muito 
espraiada e não tem para onde expandir, está conurbada com municípios vizinhos e já invadindo 
áreas de preservação ambiental; acaba sendo insustentável continuar expandindo a área urbana. 

Um exemplo é o caso do Campus da Serra, loteamento que está no limite do perímetro urbano, que é 
uma proposta definida pelas políticas públicas municipais de habitação, mas tem muito problema de 
deslocamento daquela população em função da distância e da disponibilidade de transporte coletivo. 

Então a verticalização viria para suprir a necessidade de crescimento/desenvolvimento, pois a 
população cresce, não tanto como em anos anteriores, mas viria para suprir demandas habitacionais 
em algumas áreas. 

Ao mesmo tempo, as áreas que poderiam ser passíveis de verticalização (áreas próximas ao centro) 
nem todas têm infraestrutura preparada para receber maior população. Por exemplo, em terrenos ou 
áreas com 3 casas se transforma em 3 condomínios, aumentando em 10, 20 até 30 vezes o número 
de unidades e usuários, gerando novas demandas e a infra não tem acompanhado isso, nem o 
sistema viário. (Exemplo do Panazzolo; Exposição) 

Tem também as questões de ventilação e insolação. Antigamente você podia comprar seu 
apartamento votado para a melhor orientação, mas agora não se sabe o que vai 
acontecer...provavelmente o vizinho da frente vai ser substituído e vai gerar um impacto na tua 
ventilação e insolação. 

Para os alunos – peço para verificar o que acontece não só no terreno, mas no entorno, pois de 
repente tu não verticaliza, mas o teu vizinho verticaliza e gera um impacto inesperado. 

Nas disciplinas de projeto: pensar também nos impactos que a edificação gera no entorno, não só 
questões/relações de altura, mas dos impactos de insolação na vizinhança gerada pela 
verticalização. Então, sim, a verticalização seria uma solução em função das questões de 
sustentabilidade da cidade, mas teria que ser muito bem estudado a área onde poderia acontecer, 
sem gerar impactos negativos e sim impactos positivos, trabalhando térreos com fachadas mais 
ativas e usos misto e áreas que são remanescentes do parcelamento do solo; a gente tem áreas que 
ainda podem ser ocupadas e ainda edificações existentes que podem receber novos usos. Então tem 
que pensar no que a gente tem e pensar em cada área, não pode ser um conceito de verticalização 
imposto aplicado igual para toda a cidade sem pensar nos impactos gerados. 

 

Entrevistado 2 

Eu tenho considerado negativo no geral pela curta duração da vigência dos planos diretores. Então a 
alternância das regulações, grandes e drásticas, geram uma cidade deformada, tu consegues ler pela 
volumetria do prédio a época em que foi construído. Então para a cidade isso é horrível. A 
verticalização pode ser interessante se ela for pensada para isso, se a cidade tenha sido pensada 
para ter uma determinada “cara”. Me parece que aquela lógica que verticalizar para liberar o térreo 
para ampliar o espaço da rua não funciona, já que as pessoas se preocupam muito com a segurança 
e acabam murando tudo, então não se tem o fluxo de ar nas ruas e não tem fachada ativa. Os 
prédios muito altos não fazem térreo. Uma parte da norma permite que até 7 metros se construa no 
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alinhamento, mas o senso comum da população não permite que seja utilizado como comercial no 
prédio no qual vão morar, assim eles não acabam tendo um térreo utilizável e nem a fachada viva 
para a rua nem os pilotis, mas acaba tendo só a altura, que soma todos os pontos negativos da 
verticalização junto. Somando isso ao fato de que, a cada 8 ou 10 anos mudam os planos e isso é 
péssimo para a cidade. 

Como positivo, vejo sob o ponto de vista do usuário dos edifícios, quando se verticaliza e se aplicam 
os recuos laterais que favorecem a insolação e de vista muito melhor. Sob ponto de vista da pessoa 
que vai morar eu vejo só vantagens. 

Desvantagens sob o ponto de vista da cidade e da paisagem urbana. Mas quantos usuários vão estar 
podendo usufruir desses lugares e quantos vão estar olhando de fora? Essa conta não fecha! 

 

Entrevistado 3 

Sim percebo que verticalizou muito nos últimos temos. Sempre penso a verticalização como positiva 
porque tu densifica áreas que já tem infraestrutura e tu traz vida para aquele lugar, tem que se pensar 
isso, diminuir deslocamento, não só moradia. Por outro lado, em alguns lugares isso é muito ruim, 
principalmente essa relação com o urbano: as ruas ficam escuras e gera canal de vento, e isso é 
muito ruim, principalmente nessa região mais fria. A verticalização vem para a valorização de áreas, 
principalmente aqui nas vistas, a valorização agora de áreas de vistas…mas ela vem muito para a 
valorização de bairros que antes que eram mais residenciais, de unidades de habitação, que estão se 
transformando muito rápido. Então o lado bom é que está densificando, mas o lado ruim é que tem 
toda uma transformação de cultura nesses lugares, que a gente não reconhece mais, e acaba tirando 
essas pessoas que eram de uma certa classe e trazendo outras, então isso gera um outro 
deslocamento dessas pessoas para algum lugar, a maioria não fica ali. Então isso eu vejo de 
negativo, porque a verticalização não vem também para trazer uma homogeneização das classes, ela 
vem muito para valorizar, daí que compra o mais alto é quem tem maior poder aquisitivo. Outra coisa 
que eu acho ruim são os condomínios-clubes, que além da verticalização oferecem algumas coisas 
que tiram as pessoas desse contato com a rua, com as outras pessoas essas trocas que tem que 
acontecer mais no espaço público e que acaba não acontecendo. 

 

Entrevistado 4 

O que eu acho positivo da verticalização, quanto tu consegues concentrar a verticalização numa área, 
tu consegues otimizar questões públicas, de infraestrutura pública, mas acho que é única vantagem, 
porque o resto… claro que é o que não esta acontecendo em Caxias, isso que tem ser muito bem 
planejado no plano diretor… 

Eles tinham concentrado a verticalização no centro e depois começaram ampliar para os bairros, daí 
aconteceu a verticalização em locais não planejados/esperados, como no caso da Colina Sorriso, que 
era super valorizado, a pessoas construíram casas super boas e depois estavam competindo com 
prédios sombreando as suas casas – foi erro de gestão – novo plano diretor volta atrás. 

A verticalização sim, é boa no aspecto de otimizar a infra porém deve ser planejada para pontos 
estratégicos da cidade e outros não 

A questão de conforto que não é legal: sombreamento para quem anda na rua 

Por outro lado, fico pensando se não houvesse a verticalização a cidade ficaria muito espalhada, 
muito território, questão da mobilidade urbana e segurança – cidade concentrada mais segura. 

Patrimônio – questão muito complicada – quando chega lá está em última instância - falta politica de 
preservação – uma casa antiga no meio de dois edifícios altos, como e para que preservar? A 
morfologia da rua já foi alterada…. 

Relação do patrimônio – destruição dos imóveis (com menos de 50 anos não precisa aprovação da 
COMPAHC) para substituição por edifício alto para aproveitar o máximo os índices construtivos do 
terrenos, que geralmente estão muito bem localizados. 

Mas também tem bons exemplos de preservação, principalmente quando se faz um uso comercial 

(Fábrica no bairro Lourdes; Firenze em São Pelegrino) 
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A percepção da copas das árvores no Parque do Sol foi muito impactante, na cobertura achamos ok, 
então porque construir edifício alto? 

 

Entrevistado 5 

No meu trabalho, ligado, principalmente à mobilidade urbana e rede de transporte, a gente nota que 
tem uma relação muito forte, não só da verticalização mas da densidade demográfica com o uso do 
espaço da forma que tu oferta o deslocamento das pessoas naquele espaço. Quanto maior a 
densidade demográfica, maior é o deslocamento das pessoas naquele espaço e maior a tendência do 
uso do transporte coletivo naquela região. Aí entra o raio de 400m, de 800m, vai diminuindo a 
densidade até tu ter um outro tipo de uso do solo. Eu acho que a verticalização, além de estar ligada 
com a forma de transporte, de como as pessoas se deslocam, ela precisa ter uma relação muito forte 
com a qualidade do espaço no qual ela está inserida. Aí entra uma relação muito forte com a 
edificação, com os índices urbanísticos, mais especificamente com o afastamento lateral, 
dependendo da relação com o espaço, se tem ou não afastamento frontal, com a taxa de ocupação e 
com a permeabilidade. Então, acho que o equilíbrio ou a harmonia destes fatores é o condiciona ou 
não a verticalização de um espaço ou cidade. 

Quando nós discutimos o plano diretor de 2007, eu era o secretario de planejamento e coordenei o 
processo, nós inserimos algumas diretrizes – trabalhar o zoneamento e uso do solo com a rede de 
transporte com sistemas viário e com estrutura. Na época não se tinha um sistema nacional de 
mobilidade urbana, mas sabíamos que um dia os planos precisariam incluir mais as influências das 
estruturas viárias, dos deslocamentos e o modo que as pessoas se locomovem com as outras 
informações que um PD exige. Então se tu avaliares o PD, a formação de alguns corredores, 
zoneamentos diferenciados para melhorar a densificação, aumentando a qualidade do espaço e, ao 
mesmo tempo, naquele plano aumentamos a taxa de permeabilidade. Então nos atrelamos a 
verticalização ou a possibilidade de aumento do IA com a taxa de permeabilidade. No senso comum 
as pessoas não associam isto, mas é muito importante que essa harmonia exista. Então nos 
conseguimos avançar, de alguma forma, essa diretriz. A dificuldade que Caxias tem, que algumas 
“literaturas” falam muito sobre isso, que ter um plano diretor é ter um processo de planejamento. 
Então Caxias  absorveu a ideia de ter um PD, afirmando que não precisaria ter um processo 
permanente de planejamento. Então, de 2007 prá cá passamos 10 anos sem avaliar 
sistematicamente o resultado daquilo que nós tínhamos projetado à época. Então qual é a 
consequência, se tu fores avaliar qual foi o numero de projetos [de edifícios altos] que foram 
aprovados de 2007 prá cá, depois do PD, eu não acredito que seja impactante no uso do solo ou nas 
percepções das pessoas. Acho que a percepção das pessoas é muito daquilo que já estava 
consolidado na cidade antes do PD. 

 

Entrevistado 6 

O que tem acontecido aqui em Caxias, algumas situações em alguns bairros, é que na medida que se 
tem uma situação de afastamentos para poder crescer em altura, e se está remembrando lotes que 
originalmente eram residenciais para poder fazer edificações em altura, existe um afastamento dos 
edifícios em relação à calçada, o que implica justamente na questão da vigilância passiva e ou das 
fachadas ativas… claro que se outras alternativas dentro da edificação em altura, mas não tem sido 
aplicadas aqui em Caxias do Sul. 

Em alguns bairros como Panazzolo / Exposição, o que está acontecendo: a cidade murada, com 
guaritas, até existe uma mistura de edifícios residenciais e comercias, principalmente próximo ao 
fórum, está um pouco mais interessante quanto à essa situação… mas se pegarmos o Exposição 
propriamente dito, ele tem essa coisa de guaritas…então isso é muito perigoso para Caxias. 

Por outro lado, eu morador do edifício Parque do Sol, me apaixonei quando entrei no apartamento, 
abri as janelas e tive esse horizonte. Moro no 14o. Pavimento, bem no meio. É maravilhoso do ponto 
de vista da iluminação, da insolação, das vistas, para o morador é fantástico! Tem também a questão 
financeira, de se morar em um edifício com um grande número de condôminos para poder ratear os 
custos de manutenção. Mas o ônus realmente fica para a cidade….no projeto original do edifício se 
previa uma galeria comercial, isso seria uma solução legal para a cidade, pois ele é todo murado para 
cidade, onde em pelo menos 3 (das 4) esquinas tem grupos de prostituição, justamente em função do 
muro…se tivesse uma fachada ativa isso não aconteceria. 
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Então no sentido de se continuar adotando a tipologia da torre, seria necessário que o PD tenha 
alguma diretriz para as bordas, para bordas ativas, com uma área comercial até para viabilizar e 
bancar alguns custos do edifício, até se tem alguns edifícios que tem esse equilíbrio um pouco 
melhor.  

Então, do meu ponto de vista, eu adoro altura, eu acho lindas as torres, o edifício fica esguio, dá para 
trabalhar bem o edifício. As vezes num edifício menor, fica meio troncudo, com arquitetura difícil de 
trabalhar. Mas precisa essa solução para a cidade. Então tem que se pensar em como verticalizar. 
Tem gente que é contra altura, colegas e professores, mesmo nos PD que estamos auxiliando na 
região, quando se fala em limitação de altura, eu digo que de repente não, depende como se vai 
fazer. 

 

Entrevistado 7 

Eu acho que a primeira coisa na questão da verticalização é a cidade compacta, comprovada por 
diversos estudo como sendo positiva para a cidade, a gente conseguir ter uma cidade mais eficiente 
e mais eficaz através da compactação, e aí se necessita de um determinado nível de verticalização. 
Então eu acho que até um certo limite ela é um fator positivo para a cidade, pois a gente consegue 
densificar sem onerar, sem fazer com que ela fique tão espalhada em termos de território, de espaço. 

Eu entendo como ponto negativo, que já até lugar comum, a questão de que se começa a verticalizar 
tanto sem estudo específico das questões de ventilação e insolação, todas as questões de conforto 
ambiental. Tem também a questão dos efeitos de viver em altura, não tenho conhecimento sobre 
isso, depois de um determinado nível o viver em altura traria algum efeito na percepção da pessoa e 
como ela sente os ambientes, da  relação que ela tem com a cidade. Então eu sempre penso tanto no 
limite de densificação a partir da verticalização, quanto no limite da questão da altura, até que ponto 
isso seria salutar tanto para a cidade, quanto para a pessoa que está vivendo no edifício alto.  

Tenho um relato pessoal, de quando era mais nova, e morava em casa, uma noite fui dormir na casa 
de uma amiga no ed. Parque do Sol, no 13o. Andar, e não consegui dormir, pois sentia o prédio se 
movimentar e o vento (que estava forte) fazendo barulho nas esquadrias, e achei bem desagradável. 

Sobre Caxias, acho que a gente ainda não sofre as consequências de uma verticalização absurda, 
nem na região central, pois existem poucos edifícios mais altos, mas estão isolados, mesmo no 
centro estão um em cada quadra, então não se percebe tanto as questões/problemas de conforto 
ambiental, por isso ainda acho que Caxias não chegou em um limite como Porto Alegre, talvez no 
centro alguns apartamentos já não tenham insolação. No nosso clima a insolação é um fator muito 
importante. 

 

Entrevistado 8 

Negativo – impacto na infraestrutura e no trânsito – sobrecarga de peso dos veículos sobre a 
infraestrutura existente, no centro histórico 

Impacto no ambiente construído versus ambiente natural – paisagem urbana 

Estacionamentos acima do solo – aumentam as alturas dos edifícios e impactam na estética da 
cidade (ao nível da rua) 

Afastamentos – calçadas com 4,00m de largura, sem fachada ativa e com muros fechados 

Acho que junto aos corredores de transporte coletivo justifica-se a inserção de edifícios altos e suas 
portas de garagens, já que fica difícil ter fachada ativa nesses locais 

Em Caxias se usa o solo criado de bens tombados para aumentar a altura dos edifícios 

 

Entrevistado 9 

Na minha percepção, a verticalização tem aspectos positivos, mas também tem aspectos BEM 
negativos. A questão da orientação solar em termos de entorno e vizinhança eu acho que 
compromete bastante onde não se tem um planejamento disso, a questão das distâncias, recuos, 
aquela coisa que vai simplesmente verticalizando demais e vai criando maciços, cheios, é um fato 
bastante negativo. A questão da concentração dessas alturas na área central que faz um 
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esgotamento nessa área, com muito barulho de trânsito e fica negativo para a habitação, mas positivo 
para o comércio. Ajuda a criar centros menores, menos expansão, isso eu acho positivo porque as 
pessoas acabam buscando expandir cada vez mais os limites urbanos e rurais e isso é complicado 
em termos de serviços, de distancias, de fluxo, de mobilidade. Então eu vejo que tem aspectos 
positivos e negativos bem equilibrado, mas quando não se tem planejamento e não há controle acaba 
ficando muito negativo. Quando é mais planejado, com centro de serviços, como está previsto no 
novo plano diretor, tende a ser bem positivo, pois concentra opções de verticalidade e ao mesmo 
tempo tem horizontalidade. A questão de agregar o serviço, tem muitos prédios novos agora com 
partes residenciais e partes comerciais, também é uma novidade e particularidade que pode ser 
positiva. As pessoas têm cada vez mais buscado novas dinâmicas de moradia, mais perto do 
trabalho. Aqui em Caxias, em função da topográfica acentuada, acabam dependendo muito do 
veículo particular. Isso acaba fazendo com que a mobilidade urbana fique prejudicada. Isso também 
pode ser um fato que faça com que a área central seja mais verticalizada, o desejo das pessoas de 
estarem mais perto dos serviços e não dependerem do automóvel. Mas na realidade isso não ocorre, 
pois, a pessoa tem que levar um filho à escolha ou faz curso na universidade que é mais distante e 
acaba saindo de carro. O fato do relevo faz com que a cidade seja bastante usuária do veículo. Mas a 
verticalidade tende a ajudar nesse sentido, das pessoas estarem mais próximas dos serviços. 

Hoje acredito que a verticalização em Caxias está em um ponto negativo. O centro está num 
esgotamento de verticalidade. Comportaria muito mais? Comporta, mas compromete muito mais. É a 
parte mais antiga da cidade com infraestrutura que foi montada para residências e hoje prédios de 30 
andares fazendo com que haja esgotamento das infraestruturas e isso é prejudicial. A questão da 
vizinhança, da orientação solar para os vizinhos. No plano anterior a 2007, a gente montava um 
gráfico da orientação solar e os prédios terminavam em “ pontas” para que os vizinhos também 
recebessem sol, era positivo para a cidade em termos de insolação, mas se criou uma estética que 
não era desejável e isso foi retirado da legislação. Hoje se tem alguns recuos previstos para 
minimizar isso, mas não são suficientes porque conforme o índice se tem condições de construir uma 
torre fazendo fachada de outra e isso prejudica bastante.   

 

Entrevistado 10 

A questão da altura das edificações ela traz uma percepção de pujança de uma cidade. Então isso é 
um lado que puxa bastante, como planejamento urbano você analisar por esse sentido também. 
Tanto é que você olha Caxias que tem 500.000 habitantes e você vê que existem prédios 
relativamente altos  na região central e um pouco na região periférica ao centro. 

Um outro ponto que a gente observa, falando em aspectos  mais visuais, um outro ponto que também 
é bastante interessante, é que as pessoas preferem morar em locais mais altos do que mais baixos. 
Isso é uma coisa até difícil de lidar, porque, pegando o exemplo da revisão do PD, nós fomos em 
determinadas regiões para entender qual era a característica da população daquele local, o que eles 
querem, o que eles preferem para o futuro do desenvolvimento daquela região. Isso foi feito por 
setores, dividiu a cidade em 11 setores. E nos 11 nós questionamos isso, mas é obvio que em alguns 
eram mais críticos e a gente tinha uma atenção um pouco maior, que são aquelas regiões mais 
próximas ao centro da cidade e que tinham uma característica mais baixa, povoado por casas e 
poucos prédios baixos – 4/5 andares. E quando a gente questiona isso, a população da região 
normalmente, é uma revolta ao  chamado “espigão”. – ah eu não sei o tamanho do espigão que vai 
vir… - que é justamente esse prédio alto que vai ser construído ali do lado dele. E aí, claro, isso gera 
para aquela população ali uma série de problemas para a qualidade de vida dela, tanto pelo o volume 
que você tem de população ali, de carros, transporte público, etc., quanto problema, as vezes, de 
sombreamento. Então você tem essa característica local. Apesar das pessoas preferirem morar em 
locais, você tem ali aqueles pequenos centros que não querem mudar. Pela pesquisa que fizemos, 
normalmente são pessoas mais idosas, que não vão se mudar dali, não tem interesse em negociar 
seus terrenos, tem um vínculo com aquele local, mas, em geral, as pessoas preferem morar em 
locais altos, principalmente os mais jovens. 

Então, visualmente, é um mercado muito interessante, essa questão de fazer edifícios mais altos para 
que os valores sejam mais atraentes para o empreendedor. E aí acho que está a grande briga. 

Mas enfim, em termos de pontos positivos, nesse sentido, que permeia um pouco a questão do 
mercado também, mas visualmente acho que a gente enxerga bem isso, que existe essa demanda 
do mercado, de querer morar em locais mais altos e, ao mesmo tempo, existe a também essa 
questão visual da pujança da cidade, então quanto um investidor vem aqui, ele tem uma percepção 
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diferente, se quer construir um shopping ou grande loja, passa essa percepção, o tipo do prédio 
também importa. 

Então, olhando por esse ângulo, a gente tem esses dois pontos de vista. Por outro ângulo, que eu 
acho que seria um ângulo um pouco mais técnico, existe uma série de dificuldades para você 
conseguir ter prédios mais altos, que é justamente a forma com que ele interage com o entorno dele. 
Essa interação, a gente agora na revisão do PD nós tentamos até mudar um pouco ela aqui em 
Caxias do Sul. No plano vigente a gente tinha, pela própria fórmula de cálculo: você tem aqui a rua, 
então você tinha que levar o prédio até o fundo do terreno para ganhar altura, poder construir ele 
mais alto. E isso é um negócio que a gente deu uma barrada, porque a gente estava distanciando 
muito as edificações da via. Então você tinha essa demanda de mercado, e ela estava gerando esse 
lado negativo desse distanciamento onde acaba havendo um isolamento daquela calçada para a 
pessoa que está passando. Então a gente tentou evitar isso, mudando um pouco a fórmula e 
colocando alguns afastamentos com outras referências (de fundos) forçando com que você tivesse 
um terreno maior para poder construir aquela edificação com aquela altura que era projetada. Isso aí 
traz um conforto para quem vai morar alto, e ao mesmo tempo, para quem está ali, frequentando 
aquele local. Na verdade ele elimina um desconforto, pois a gente não tem nenhuma garantia sobre 
essas implementações, então o que acaba acontecendo é a gente não forçar uma condição. Mas, de 
qualquer forma, os prédios mais altos eles acabam trazendo algum isolamento para quem está ali, 
eles tem uma estruturação maior dentro daquela área dele, então ele cria uma área de lazer toda 
completa ali, você não precisa sair, ir numa pracinha ali perto. Então tudo isso são condições que 
você acaba tendo dentro da área quando você tem um prédio muito alto. Quando tem um prédio mais 
baixo isso acaba não acontecendo, a quantidade de moradores é menor, o terreno é menor e não 
tem como colocar toda essa área de lazer. Então é interessante porque você acaba trazendo aquela 
comunidade de dentro da edificação para fora dela, buscando áreas de lazer que sejam públicas. 
Então, acho que tem essa questão que envolve a parte técnica de lidar com as alturas dos prédios e, 
por outro lado, a gente tem também a percepção de que edificações altas, que acabam levando uma 
quantidade grande de pessoas para uma área muito pequena aumenta muito a percepção de 
segurança de quem passa ali também, você pode estar passando de carro por um prédio alto, um 
condomínio etc. te dá uma sensação de segurança muito maior do que quando você entra naquela 
região com prédios baixos, até pela iluminação e esses prédios altos tem mais gente olhando para a 
rua, então causa essa percepção de segurança maior quando você tem um prédio mais alto. Tem 
também, que aí eu acho que gera essa interferência toda, isso é muito causado quando você tem 
uma área alta,  uma área baixa e depois uma área alta, e você tem aquela sensação… então isso é 
mais acentuado quando você tem essa situação. Se você vai se afastando da cidade ao ponto de 
começar a ver aquilo ali, não gera tanto impacto… 

E claro, associado um pouco a isso também, a largura das ruas ela também influencia muito. No 
momento que você tem ruas muito estreitas e edificações muito altas, você acaba também gerando 
uma condição de determinada insegurança, porque essas pessoas normalmente andam de carro, 
não andam a pé para ir ao seu trabalho, então acho que tudo isso é um conjunto de coisas que é até 
difícil de organizar… 

Então eu acho que por um lado isso positivo, por um outro gera um ponto negativo do mesmo tema 
ele pode ser positivo ou negativo dependendo de como ele está sendo olhado. Então existe um 
cuidado muito grande com relação às alturas dos prédios. E nós, nessa revisão do PD, a gente, 
apesar de todo o desenvolvimento da cidade, nós tentamos conformar a cidade de uma forma que 
onde se tem mais infraestrutura – o próprio centro – e as interligações de mobilidade da cidade, nós 
colocamos essas regiões como propícias a ter edificações mais altas e fora daquilo ali nós 
começaríamos a baixar gradativamente os edifícios até você ter o nível de casas e etc. então a ideia 
é basicamente, que vem um pouco dos países grandes – não desenvolvidos, mas grandes – que 
você tem comum as pessoas não quererem morar em edifícios em países grandes, com USA, 
Austrália, a Rússia talvez, são países grandes que tem a característica das pessoas quererem morar 
em casas. Então eles fazem aqueles centros altos, e de lá vão afastando prá lá… é claro que nós 
poderíamos fazer isso em diversas cidades, mas esses grande países são desenvolvidos e não é o 
caso do nosso, que é um país subdesenvolvido. Então acaba que o crescimento é menos planejado e 
menos organizado e aí as vezes você não consegue aplicar isso exatamente dessa forma. Você vai 
encontrar núcleos de casas ali no centro,  mas ás vezes é uma invasão, algo irregular, que não 
acontece nesses países. Mas a gente tentou conformar mais ou menos nessa direção pelo menos 
para o desenvolvimento dos empreendimentos. E claro, que dentro disso, a tentar focar toda a parte 
de infraestrutura e mobilidade porque Caxias do sul ainda é excelente nesse sentido, apesar da maior 
parte da população reclamar, aquela reclamação mais natural, mas não dá para comparar com Porto 
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Alegre, aqui o transtorno causado pelo trânsito é muito pontual e somente em determinados horários, 
mas queremos evitar de virar uma caos a cidade, pois isso é muito mais rápido do que a gente 
imagina.  

Então a gente tentou segurar um pouco mais esses crescimentos onde tivesse mais vazios, onde já 
tem infraestrutura, que a gente pudesse ter mais condições de transporte público, e não ter que levar 
transporte público tão distante.  

 

Entrevistado 11 

Positivo, em algumas regiões eu diria que para o acesso aos serviços e equipamentos públicos que 
acaba sendo melhor. Mas para acessar os serviços e equipamentos públicos é mais interessante, 
claro que tem que ter uma proporção disso, porque também não dá para verticalizar ao ponto que os 
serviços e equipamentos não atendam, assim como a infraestrutura e saneamento não comportem 
essa verticalização, então na verdade tem que ter esse equilíbrio. 

Eu já fui muito mais contrária à questão da verticalização, mas comecei avaliar a questão dos 
serviços, porque a cidade horizontal acaba sendo uma cidade extremamente cara, pois como é que 
tu levas a infraestrutura e tudo para toda a cidade? Então tem que ter esse equilíbrio. A questão da 
densificação também vai prejudicar a questão do trânsito, porque essa nossa estrutura viária aqui de 
Caxias ela é antiga, pega a parte mais central que não comporta tanto trânsito assim e isso acaba 
sendo prejudicial. 

A questão da verticalização, por exemplo, se a gente for analisar o Campos da Serra, que é um 
loteamento popular verticalizado – fica depois de São Luiz da 6a légua – então tu densificou uma 
coisa lá longe, longe do serviços e dos equipamentos, só que tem que levar os serviços lá né? Tem 
transporte… mas habitação popular verticalizada e longe dos serviços não tem justificativa‼! O direito 
à moradia vai além do acesso à moradia em si, inclui o acesso aos serviços também. Então tem que 
ter esse tipo de avaliação, tem que ter equilíbrio… 

Mas o que eu vejo hoje em Caxias que tem pessoal que é contrário à verticalização, como no caso da 
Colina Sorriso, onde teve manifestação contrária à verticalização pois são casas, sobrados de padrão 
alto, onde o pessoal quer, claro, a insolação, ventilação, a vista… Teve um momento em que foram 
liberados alguns prédios e teve toda uma mobilização e foi mudado o PD para não ter mais. Então 
tem isso, a qualidade de vida. Mas com preço da terra que tem hoje e com o custo de uma cidade, a 
verticalização vai ter que acontecer… 

O que sempre me incomodou em Caxias são os prédios construídos nos morros, os prédios maiores 
em cima dos morros que aquilo vira uma muralha e tu não enxerga a cidade isso é uma coisa de 
paisagem. Claro que para quem mora lá é fantástico, mas isso é privatizar uma vista que é da cidade 
inteira. Isso pra mim não é democratizar a cidade, me incomoda muito isso, até porque aqui tem 
bastante morro… 

A construção vai verticalizar para lucrar… 

 

Entrevistado 12 

Primeiro quero dizer que nasci no interior, no meio do mato mesmo (no Paraná perto de Pato 
Branco), e meu maior sonho era ir para a cidade grande para ver a beleza dos edifícios. A maior 
cidade que eu fui quando criança era São Lourenço do Oeste, uma cidade pequena, mas tinha 
edifícios de 10/12 andares, pra mim aquilo era a coisa mais linda!. Quando cheguei em Caxias 
também achei tudo lindo, nunca tinha ido a uma cidade tão grande. Mas hoje a realidade é outra, nós 
vemos que junto que com a cidade bonita, as pessoas moram/residem muito mais aglomeradas aqui 
e hoje temos bairros distantes, e Caxias tem bairros bem distantes. Então vamos falar de serviços 
públicos (já que eu sou vereador). Hoje o nosso maior debate é falta de escolas, quando surge um 
bairro novo, daqui a 2/3/4 anos a expectativa é te tenha serviço públicos (parquinho, escola, praça) e 
isso sai caro e difícil para o poder público. No caso de morar num edifício aqui no centro tem tudo 
perto, tem “postão”, hospital, praça. Então a vantagem de morar em um prédio alto aqui é que ele 
aglomera as pessoas, as pessoas residem todas aglomeradas, ali próximas, mas são poucas as 
pessoas que trocam morar no bairro com toda a tranquilidade para vir morar no centro. No bairro, 
como toda a dificuldade, tem a tranquilidade. Eu vejo o problema do centro, é que é tudo muito caro, 
os apartamento, os terrenos para residir, sem contar a especulação imobiliária. Lá no bairro, em 
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questão de valores, é mais fácil comprar uma casinha para a família morar, mas depois começam a 
querer calçamento na rua, creche para o filho, vaga na escola, posto de saúde, tudo isso é problema, 
tudo isso é divergente entre essa gente mesmo… 

A gente fala assim que bom a cidade bonita, o prédio todo de espelho é bonito. Um tempo atrás um 
vereador chamou atenção em uma sessão que os pássaros vinham, batiam no vidro e caiam. Tudo 
isso a gente tem que conviver com isso também. Essa história de ter prédios altos, é bonito, mas eu 
não acho que é bom para a cidade. Eu acho que a cidade tinha que limitar. Eu acho que os planos 
diretores das cidades de porte médio, como Caxias tinha que ser limitado. Por exemplo na zona 
central poderiam construir prédios de até 12 andares, mas aqui atrás da Câmara tem prédio de 36 
andares (Parque do Sol). 

Se tu me perguntas se eu sou a favor ou sou contra, tenho divergências…. 

Negativo tem a especulação imobiliária, se a pessoa tem dinheiro para comprar um terreno no centro, 
comprar, deixa ali guardado alguns anos e rende milhões… 

Positivo é isso a cidade fica bonita, prédio alto é bonito, quem nunca chegou no Parque do Sol e ficou 
olhando pra cima e achando bonito… mas morar, muitas pessoas que eu conheço nunca iriam 
moram num prédio desses, e nem é por medo. Aglomeração da cidade é outro ponto positivo. Outro 
ponto positivo, para o poder público, é a concentração da infraestrutura. Se todas as pessoas de 
Caxias pudessem morar na área central não era preciso fazer posto de saúde e escola nos bairros. 
Mas também procuram morar próximas do seu trabalho, em Caxias o polo metal mecânico é muito 
forte, daí tem empresas como a Marcopolo que fica no bairro Ana Rech e muitas pessoas preferem 
morar lá que não tem prédios altos mas para ficar perto do trabalho. 

 

Entrevistado 13 

Considero positivo o aspecto de densificar a cidade. A verticalização é uma forma de densificar, 
principalmente pela redução do deslocamento das pessoas e principalmente a redução da 
necessidade de expandir a infraestrutura, tanto de serviços de esgoto, água e também o transporte, 
mobilidade urbana – esses seriam os principais aspectos positivos. Como negativo, principalmente o 
sombreamento nas edificações vizinhas que vem como consequência da verticalização. 

Aqui em Caxias há uma tendência às pessoas morarem mais próximas da área central, para reduzir o 
tempo para transporte. Por exemplo, há alguns anos muitas pessoas se mudaram para os 
condomínios fechados, que estão longe. Hoje se percebe que várias pessoas estão voltando para a 
cidade, justamente em função da valorização do tempo (de deslocamento), que nunca foi tão 
valorizado. 

Considero isso uma oportunidade de mercado, priorizando a localização, não só para classe alta. 
Caxias do Sul está acompanhando essa tendência de localização mais centralizada e compacta. O 
perímetro da cidade foi ampliando em 2007 e nessa revisão se está propondo diminuir o perímetro 
em função de se pensar em uma cidade mais compacta  

 

Entrevistado 14 

Eu acho que o atual plano diretor é o melhor que eu trabalhei até agora, pois ele deixou verticalizar, 
mas obrigou a ter recuos, porque há um tempo atrás, naqueles prédios como o JC enormes, um do 
lado do outro, com sombra, acho negativo. Eu acho que hoje, eu gosto dos prédios grandes, teria 
duvida dos limites para não ficar muito diferentes dos outros – uns com 20 e outros com 12 
pavimentos. Eu gosto da verticalização, mas quando deixa espaços, por exemplo a TO limitada a 20 / 
30% do terreno, daí isso dá luz, garante a iluminação dos andares de baixo, para os vizinhos. Assim 
essa atual legislação é melhor para isso, para dar esse respiro. 

A cidade é muito concentrada – o grande centro  - tem muito morro e não tem uma extensão muito 
grande, então acho bom verticalizar, para concentrar as pessoas. Mas acho bom criar zonas somente 
de casas, para realmente não fazer prédios, para quem não quer morar em edifícios, como o bairro 
Cinquentenário. Acho que tem que haver esse diálogo. 

Assim com o crescimento da cidade não tem muito como fugir da verticalização, mas tem que ver 
como fazer. 
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Hoje eu penso mais na questão urbana, leio um pouco, acompanho quando faço uma viagem. Aí tu 
começa a ver a importância do urbanismo, a questão de chamar as pessoas para dentro do prédio, 
tem mais comércio, isso gera mais ocupação, é uma coisa nova que eu não via antigamente, eu só 
via o prédio individualmente, agora eu já vejo que ele tem que se comunicar com o entorno para criar 
essa ocupação urbana, as pessoas circularem senão fica muito frio. Também penso em misturar 
prédio comercial com residencial como em outro prédio que fiz e nesse agora… 

Sobre o Júlio Eberle, foi meio agressivo, mas a legislação permitia…. Quando questionado sobre o 
edifício em frente, disse que: sempre avisei sobre a possibilidade de se construir em frente, mas cita 
que a distância entre os dois edifícios [nas salas] é 48 metros, que é mais que uma avenida, então 
em um primeiro momento foi chocante e polêmico, mas as pessoas tem que entender que podem 
perder a vista, mesmo morando em andar alto. 

 

 

 

• Você pensa que verticalizar é a melhor alternativa para promover o aumento da 
densidade populacional em determinada área da cidade?  

 

Entrevistado 1 

Aumentar a densidade, não necessariamente através da verticalização existem outras formas de 
aumento de densidade, que é o que se almeja, mas sem a necessidade de se verticalizar, mas ao 
mesmo tempo aumentar a densidade, seja da forma que for, acaba gerando novas demandas para a 
cidade. 

Entrevistado 2 

Sob o ponto de vista do usuário da edificação sem dúvida de que que é. A verticalização é a melhor 
forma de se densificar dando qualidade a essas habitações, principalmente em um clima como o 
nosso no qual a fachada Sul é inútil. Se tem praticamente só 3 fachadas para trabalhar, daí tu perdeu 
25% das fachadas com o sol, daí se não verticalizar potencializa demais. Acredito que sim, do ponto 
de vista dos usuários, desde que o PD nos seu parâmetros e capítulos de regulação faça uma 
previsão disso e gere uma cidade mais uniforme e equilibrada e não tão disforme como se tem hoje. 
Então me parece só uma questão de ensaiar e simular isso antes e colocar no plano aquilo que 
possa transformar numa cidade mais adequada. Não acho a verticalização ruim, mas a forma como 
ela é feita aqui, por essa alternância da legislação 

 

Entrevistado 3 

Sim, se isso vier junto com o uso misto…penso que só residência ainda vai continuar gerando 
deslocamento. Mas tem que ter alguns cuidados no PD dessa densificação, aqui a gente ainda 
constrói por causa do PD a base com garagens e a torre lá isolada, então isso é muito ruim. Se tu 
conseguisse trazer vida e também densificar e trazer usos eu acho que seria uma solução viável. 
Quando a gente fala em alturas aqui a gente não está falando de grandes altura, a gente está muito 
longe de ter os arranha-céus….mas eu acho que pode ser interessante, porque tu traz múltiplos usos 
e diferentes pessoas vivendo no lugar e isso pode não só melhorar em termos de densificação, mas 
de usos daquele lugar. Tu precisas ter diferentes funções em diferentes turnos que funciona com o 
uso misto. 

Eu morava no Panazzolo, que era esse bairro de lotes relativamente grandes e com casinhas 
isoladas e agora ele está totalmente transformado e super valorizado. A rua que eu morava que era 
só residencial e hoje já foi construído um edifício comercial ao lado, já que é perto do Fórum, da 
Prefeitura e do Centro e perto das ruas com mais comércios. Então os usos estão se 
misturando…mas que ainda é mito estranho de ver, pela rapidez de como está acontecendo…...pois 
não tem mais espaço aberto. Essa é uma crítica a Caxias é que não tem espaço verde, então é uma 
cidade que não proporciona e quem constrói quer tirar as árvores a todo o custo…não existe árvore 
na rua porque a prioridade são os prédios e não existe espaço verde, não existe mais praça. Porto 
Alegre tem praça em todo o canto e Caxias não tem….esse é lado super negativo da  verticalização 
aqui…não te tem uma preocupação com o espaço aberto e não se te uma preocupação com a 
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história da cidade, então são duas coisas que não existem na cultura local e podem sim ser 
valorizados. 

 

Entrevistado 4 

Respondeu junto com as primeira pergunta 

 

Entrevistado 5 

Pra agregar densidade, tu aumenta o no. de habitantes, tu acaba verticalizando. O que e uma 
densidade baixa, media ou alta? P. Ex. em algum plano tu pode verticalizar não contando os índices 
de aproveitamento de garagens, ou contando eles misto, então tu podes verticalizar mais ou menos, 
mas tu podes verticalizar só com ocupação física, mas não com ocupação de automóveis, os prédios 
hoje, os primeiros 4 andares são somente de garagens – são 12 metros de altura . 

Então usar o termo verticalizar, está atrelado  primeiro à função do que está verticalizando, depois às 
diferentes atividades que proporcionam diferentes comportamentos ao longo do dia.  

A densidade é o acumulo de pessoas, para ter acúmulo de pessoas tu precisas verticalizar. Mas 
sozinha ela não pode ser uma diretriz,  mas o que eu acredito que é possível afirmar é que tu podes 
verticalizar se preocupando com um território sustentável e uma relação harmônica, que se dá em 2 
fases: diferentes atividades, ou atividades mistas e relação do público e do privado, que é o segredo 
que o Gehl trabalha muito, que infelizmente não conseguimos avançar por causa da questão da 
segurança. Em diversos locais aqui na cidade a segurança inibe com que vitrines sejam abertas, 
espaços verdes não sejam preservados na frente dos prédios, que não tenha uma extensão da 
calçada que vai para o privado. 

 

Entrevistado 6 

Não necessariamente. Eu acho que tu tens outros modos de densificar a cidade. Então para algum 
tipo de bairro, de perfil, ela é interessante. Para outras situações existem outras modalidades que 
podem geram igual densidade e mais inter-relacionamento entre os moradores. Existem outros 
modelos de cidade que também são interessantes para densificar, mas a torre eu acho uma boa 
saída para quem gosta de perspectiva, vistas iluminação e ventilação. Nova Iorque mesmo é um caso 
de cidade fundada basicamente na ideia de torres e que dá certo, então eu não queimaria a tipologia 
torre. 

 

Entrevistado 7 

Eu não seria a favor de edifícios muito altos na cidade, acho que teria aquele limite  nisso, e não 
enxergar as pessoas como formiguinhas lá em baixo, distante da rua (o apartamento), de não perder 
a escala, além de ter insolação ventilação adequados. Teria que ter um estudo de afastamento, do 
PD prever edificações dentro desse limite de conforto ambiental, de insolação e ventilação 
adequadas.  

Caxias já teve a questão do envelope solar, que era uma situação bem elaborada de insolação, mas 
teve resultados estéticos bem questionáveis. 

 

Entrevistado 8 

Desde que combinando com questões ambientais / paisagem urbana acho ok. O que está 
acontecendo em Caxias é uma área mais densificada fora da área central sem cuidado com a 
paisagem urbana. 

 

Entrevistado 9 

Não necessariamente. Pelo fato de estar aqui dentro da prefeitura e ter acesso aos dados e mapear a 
questão da ocupação, pode-se verificar que o adensamento não passa pela verticalização e sim pela 
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ocupação de todos os lotes. O problema é o custo do solo é alto, daí acaba sendo mais fácil o acesso 
a um apartamento do que um terreno e por isso a gente tem muitos vazios. Se a condição fosse mais 
equilibrada, a gente teria muito mais adensamento nesse contexto que já existe sem verticalizar 
tanto, construindo prédios mais baixos, de 4 andares por exemplo. Existe muita área desocupada 
principalmente entre o segundo e terceiro anéis onde se poderia ocupar se verticalizar tanto na área 
central. 

 

Entrevistado 10 

Eu acho que, na peculiaridade de Caxias, é mais no sentido de verticalizar mesmo. Nem todas as 
cidades tenham as mesmas características que forçam Caxias a verticalizar mais. Eu acho que 
Caxias tem uma tendência forte em relação a isso, por causa do mercado, é uma das razões. 
Cidades em desenvolvimento isso daí costuma acontecer – às vezes o cara mora em uma casa que é 
uma maravilha, mas aparece a oportunidade de morar em um prédio com toda a área de lazer e vai 
para lá – tem a questão do status, que em cidades em desenvolvimento isso é mais evidente; em 
capitais você não vê isso tanto… lá as pessoas estão querendo aqueles condomínios mais 
distantes… 

 

Entrevistado 11 

Eu tenho pensado sobre isso… até porque se está debatendo em função da revisão do PD. Ao 
mesmo tempo que tem gente dizendo que não tem densificar e reduzir índices. 

Eu acho, que uma altura média seria melhor, mas não tenho muita certeza quanto à isso. Acho que 
não teria porque ter alturas tão grandes em alguns pontos. Na verdade se tu liberar alguma região 
para prédios realmente altos teria muita gente ali e não sei até que ponto se conseguiria atender com 
infraestrutura. 

 

Entrevistado 13 

A minha visão é muito clara: verticalizar é a solução para as cidades. 

(Tu achas que para essa verticalização teria algum limite de altura?) 

Eu acho que limite de altura na região central, não vejo necessidade. Claro que a cidade tem que ter 
um formato….mas aqui em Caxias na região central (dentro do 2o. Anel) não vejo necessidade de 
limite. Fora (do 2o anel) acho que sim, tem que haver uma limitação. 

E o novo plano está justamente prevendo limitação de altura na área central… 

 

 

 

• O que você pensa sobre os dispositivos de controle das edificações e as alterações 
sugeridas na revisão (em andamento) do Plano Diretor de Caxias do Sul, tais como a 
limitação de altura? 

 

Entrevistado 1 

Acho que na verdade o PD de Caxias continua com equívocos muito complexos no sentido de que, 
por exemplo, os índices acabam sempre dando margem para especulação em algumas áreas, 
inevitavelmente nas áreas que são as mais infra estruturadas. Enquanto alguns lugares (cidades) 
estão adotando os parâmetros únicos, o parâmetro 1 e a partir daí aplicam os parâmetros do Estatuto 
da Cidade, Caxias continua com aquela ideia do índice de aproveitamento 2.4, então acho que se 
deveria não revisar o que tem, mas utilizar como parâmetro o que se está fazendo em outros 
municípios que podem ser tomadas como referência, claro de dentro do contexto. Mas limitação de 
altura normalmente é uma solicitação que vem da própria comunidade. A Colina Sorriso é um 
exemplo: no plano anterior se queria deixar colocar mais altura e houve uma mobilização da 
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comunidade para preservar a altura existente. Mas é uma outra condição enquanto comunidade, eles 
têm acesso à informação. 

Mas outros locais, os movimentos sociais e centro comunitários tem surgido, mas não tem força 
suficiente para auxiliar na questão da revisão do PD. A própria Câmara de Vereadores tem 
influenciado muito fortemente / muito agravante sobre a equipe técnica. Eles são influenciados pelo 
setor da construção civil. 

Equilíbrio – tentar ver onde seria possível verticalizar para não expandir tanto a cidade e não se deve, 
tem várias expansões exageradas que geram especulação. 

Os dispositivos poderiam vir no sentido do controle, mas efetivamente não acontece.... 

A classe dos arquitetos poderia ser mais atuante.... 

 

Entrevistado 2 

A restrição é para inglês ver, é mais para dar uma satisfação para o público. Nos lugares onde foi 
limitado em 75 metros não se tinha como construir mais alto em função dos recuos. Mas em algumas 
áreas foi reduzido para 52 metros. 

Eu participei do CONSEPLAN como conselheiro do PD e também pelo SINDUSCON em uma 
comissão que estudou isso antes. Acho que o plano foi muito democrático, eles ouviram muito, os 
técnicos da prefeitura deram opiniões, mas foi uma colcha de retalhos de interesses desses e 
daqueles. Não foi feito um estudo, dizendo e mostrando o que esse plano vai gerar no futuro e esse é 
caminho que se deve seguir. Teve modificações importantes, onde diminuiu índice e alturas de áreas 
que tem capacidade de infraestrutura consolidada e potencial para construir 2.4 e passar para 1.5 
acho um retrocesso. Falta o profissionalismo, de fazer simulações e ter gente que entende, de fazer 
parceria com as universidades, para ver por exemplo, como ficaria uma rua com as regulações as 
piores hipóteses. 

O plano é um “remendo”, só corrigiu algumas falhas do plano anterior e adaptou o texto ao Estatuto 
da Cidade. 

Nada de importante foi acrescido!!!! 

 

Entrevistado 3 

Eu estou um pouco por fora do novo plano….. Sobre o atual, não acho o plano bom, porque os 
planos espalham demais a cidade, colocam a habitação de interesse social lá longe e leva a 
infraestrutura e toda essa questão da especulação imobiliária, que acho ruim, principalmente pelas 
questões de deslocamento e coisas que a gente não precisa mais talvez até de depender de meios 
de transportes, se a gente conseguisse concentrar e descentralizar e criar outros meios, pensando 
em termos de mobilidade. Tenho a crítica à base, na base tu tens outros índices construtivos e é 
usada como garagem; se tu dá outros usos ok, mas que separa muito o habitante da cidade. Acho 
legal ter algum controle, até dos índices tinha alguma coisa de índice I. A=1, acho legal porque 
exatamente melhora essas relações que se perde quando se coloca tudo isolado e a interface com a 
cidade é uma parede cega, um muro e isso é muito ruim. Então, não concordo muito com espalhar, 
acho que a gente está invadindo muita área verde, área rural que não sei se precisa… 

Tem um outro olhar que tenho feito, pois eu caminho muito pela cidade e tem muita coisa fechada, 
para alugar, então eu acho que essas políticas publicas também poderiam pensar em a gente dar 
usos àquilo que está ficando desocupado em função da crise, sem promover outras coisas novas… 
isso é uma coisa que me preocupa bastante… a gente está com muito espaço vazio. Então se está 
promovendo que se espalhe mais e se construa em novas áreas da cidade e se isso não for ocupado 
logo pode haver uma degradação dessas construções e de algumas áreas da cidade, acho que essa 
deveria se uma preocupação à longo prazo… 

 

Entrevistado 4 

Dispositivos de controle: não são eficientes 
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Revisão do PD: feita nos 45 min do 2o. tempo, quando ira terminar o prazo de 10 anos e em 3 meses 
se reuniram e tentaram “resolver” a cidade, que deveria ter sido feito durante esses 10 anos. As 
pesquisas acadêmicas poderiam ser utilizadas para embasar essas alterações… 

Erro grave não ter preservado o centro histórico (década de 70); a Júlio não comporta esse tipo de 
prédio, como o JC 

Podia ter mantido o centro….como uma área mais baixa e verticalizar ao redor… aconteceu ao 
contrário…relação negativa para a cidade 

 

Entrevistado 5 

Acho que eles estão incompletos, pois o PD de 2007 não trabalhou a influência da estrutura viária, 
ele trabalhou num nível, pois na época não se faziam simulações para verificar se a estrutura viária 
carrega a densidade. 

Então trabalhamos em determinados corredores, com vias de 20 ou 30 metros, que teriam, em tese, 
condições de trabalhar faixas de rolamento para carros e ônibus e calcular, de acordo com o gabarito, 
tu tem condições de densificar mais, porque a via induz essa estruturação. Hoje em dia nós teríamos 
que simular de forma diferente isso, teríamos que simular o fator da densidade demográfica, junto 
com os modos de transporte, porque são estes que podem influenciar. Também entra a questão 
ambiental, por exemplo tu não pode densificar em área de cota baixa (áreas alagadiças), que precisa 
de taxa de permeabilidade alta; não tem instrumentos a respeito disso. 

Não vejo problemas de verticalizar em algumas áreas estratégicas, como nos centros de bairros (por 
exemplo no bairro Cruzeiro) 

Então, instrumentos tem, mas não se tem um acompanhamento do que realmente está acontecendo 
na cidade. 

 

Entrevistado 6 

Eu tenho uma visão de PD em função da minha experiência como presidente do conselho do PD, sou 
representante da UCS. 

Eu vejo o PD como um grande acordo social. Foi muito bonito ver os diversos órgãos de classe junto 
com as secretarias sentar junto para debater e houveram varias negociações. 

Então, Caxias tem um histórico de planejamento grande. Nos tínhamos na época do Vazquez a ideia 
do envelope solar, que era muito boa, um recurso excelente para determinar afastamento e insolação 
principalmente dos espaços públicos. Era muito elaborado, foi o momento auge da especialização no 
sentido da higienização das rua em uma cidade com invernos muito rigorosos, na categoria do clima 
mundial estamos igual a Londres e Berlin, mais ou menos com esse grupamento de cidade. Então 
temos invernos rigorosos, frios e tem que pensar diferente de outras cidade do brasil, até de Porto 
Alegre. E ai acontece que vão gerando diversos dispositivos, escolhe a esquina, se a rua tem ou não 
largura e começamos a perder um pouco da qualidade do ambiente publico, nem do afastamento 
entre os edifícios, mas do espaço publico. Então acho que a revisão foi boa, mas foi uma revisão, 
enfim, essa limitação de altura de 75, 54 metros se tentou no PD, porque  tinha uma ideia de centro 
de setores mas como a capacidade construtiva muito parecida com outros setores da cidade. Então a 
secretaria de planejamento quis diminuir as densidades desse outro tecido e mantendo as 
densidades dos centros de setor e isso enlouqueceu o mercado imobiliário, mas isso foi negociado e 
anda esta sendo mexido pela câmara dos vereadores. Então a intenção do governo, dos técnicos é 
boa, mas vamos chegando em um tal nível de complexidade que nem se entende mais…então fica 
uma queda de braço entre construção civil, CIC, proprietários, investidores e a área técnica fica 
tentando se manter nessa situação. 

Então acredito que não se consiga fazer, nesse contexto, mudanças muito drásticas no status quo, 
porque se criou toda uma cultura. Então se negociam pequenas coisas, como colocar guarita e gás 
no recuo de jardim, 2 metros pra cá e prá lá, rampas, todas as coisinha miúdas, mas não se mexe na 
essência. Também não temos nenhum parâmetro novo de sustentabilidade nesse PD, ninguém fez 
nenhuma proposta consistente. Então teria muito a evoluir, mas depende de muitos estudos e de uma 
área técnica mais empoderada para fazer coisas, Não que vá voltar o envelope solar, mas que que 
olhe para a qualidade do espaço publico.  
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Então acho que se fez uma boa negociação, acho que a ideia dos limites de altura é boa, pois antes o 
limite era o infinito, desde que se conseguisse remembrar terrenos. Acho que se avançou um pouco 
com essa limitação mas não tem, por exemplo, nenhum dispositivo de bordas ativas, que é uma 
fragilidade que a gente tem ainda, até porque não brotou de nenhuma entidade. 

 

Entrevistado 7 

Então eu acho que os dispositivos são eficientes, o que não é eficiente é a fiscalização. [citou 
exemplos de fechamentos de sacadas e áreas após habite-se] uma ineficiência do poder público, de 
garantir que a legislação seja cumprida, além das construtoras que fazem acordos em relação ao solo 
criando, para construir mais. Além disso, existem muitos vazios, dentro do 1o. Anel. Ainda existe a 
questão de loteamentos irregulares, que acabam expandido a cidade, já que historicamente os 
loteamentos eram feitos e depois regularizados, fazendo com que a prefeitura leve infraestrutura para 
esses locais, isto chega a ser quase uma questão cultural. 

 

Entrevistado 8 

No histórico dos índices de aproveitamento, já chegaram até a 7.0 (!). O advento do Plano físico 
urbano foi muito importante para a cidade – foi elaborado pelos técnicos da SEPLAN (que não 
participaram do plano de 2007). 

Existem muitos projetos de infraestrutura engavetados 

Na revisão do PD não foram mexidos nos índices (aproveitamento). Muitos empreendimentos estão 
inacabados “esperando” uma alteração nos índices 

O PD aponta diretrizes – acho que são suficientes. 

 

Entrevistado 9 

Acho que a nova proposta do plano, se aprovada, é eficaz. Há determinados controles de índices, em 
vários locais para que justamente tenha essa condição, aí sim é positivo e o plano contribui muito 
para isso. Não que ele tenha que ficar estático, ele pode ir evoluindo no momento que a gente 
perceber essa mudança e ir revendo para melhorar.  

Eu vejo que a gente ainda tem uma condição muito boa e plano ajuda muito nisso. Fazendo um 
comparativo, se tu olhares Camboriú, por exemplo, que tem uma verticalidade descontrolada, é aí 
que a gente tem que repensar. Agora estamos em um momento de focar. O plano já vem há muito 
tempo tentando descentralizar esse megacentro (fala da área central) que a gente tem, onde se 
concentra tudo (comércio, serviços, administração). Se torna uma concentração muito grande e já se 
fez tentativas de descentralizar e outras que já existem e tem independências, como os bairros 
Cruzeiro e Desvio Rizzo, mas são exceções. 

Isso o plano ajuda, para que os bairros tenham vida próxima e as torres não se concentrem no 
centro. 

Tendência das pessoas a morar fora em função do sossego.... As incorporadoras aproveitam isso, 
mas acaba expandindo a área urbana e tem que levar infra para essas áreas. 

Sobre a limitação de altura, no meu entendimento poderia ter reduzido mais, mas encontraria muita 
resistência do setor da construção civil. Acredito que a gente precisa olhar como um todo, não só a 
questão da altura a gente tem de buscar uma melhor condição de entorno, que não fique um prédio 
de cada lado e crie maciços, isso muda clima. Por exemplo, tem determinados lugares que a gente já 
percebe o fato de tem corrente ventos mais fortes que outros pelo fato de estar em um corredor e isso 
em Caxias faz diferença, pelo clima muito úmido. 

 

Entrevistado 10 

Dentro do conselho de planejamento, foi unanimidade de nós precisávamos conformar cidade de uma 
forma diferente, então pretende-se justamente fazer isso no âmbito do consenso da cidade. Dentro do 
conselho ficou bem claro que as ferramentas que nós implementamos como a redução de índice, 
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redução de compra de índice, tudo isso de alguma forma colabora para que a gente tenha essa 
questão das alturas mais sob controle. Se a gente pensar que a gente saiu de uma situação que não 
se tinha limitação – você estava no céu se quisesse – e hoje a gente já conseguiu colocar um limite 
para todos eles, então não adianta a gente vislumbrar um contexto – uma Dubai por exemplo – mas 
gerando consequências para toda uma região que não se desenvolve da mesma forma. Então as 
pessoas fazem comparativos com Camboriú, por exemplo,  mas a gente vê as consequências disso 
tudo, então tem limite para tudo, tudo demais é sobra. Então as ferramentas que nós colocamos 
dentro das condições em que a cidade tinha sido planejada antes, eu não tenho dúvida de que foi um 
grande passa para enxergar a cidade de uma forma diferente e, claro, nós estamos diminuindo o 
perímetro urbano, além de diminuir as alturas dos prédios, então isso passa pela condição econômica 
do país, nós estamos pós-crise, o últimos PD era de 2007, que era uma situação de auge e que a 
expectativa era de crescimento e, na verdade isso não aconteceu. Agora estamos indo, ou já fomos 
para um limite extremo negativo, que o país não cresce há anos e gente sabe que o município não 
vai mais crescer daquela forma que estava crescendo. Então aquelas previsões todas – vamos 
aumentar o perímetro urbano, vamos manter sem limite, todas as áreas da cidade você tem índices – 
tudo isso daí mudou com a realidade  da economia do país, então você não tem tanta necessidade 
de vislumbrar um crescimento. Então fica fácil de implementar determinadas propostas…se viu que 
agora era bastante oportuno de conseguir implementar essas limitações de altura e excluir compra de 
índices em determinadas regiões muito distantes. Eu acho que isso, pelo menos para a nossa 
realidade, foi bem suficiente. É claro que isso é um planejamento, e gente vai ver como isso vai 
realmente se comportar, mas a gente tem a sensação de que a precisão muito maior do que quando 
você não tem nenhum tipo de limitação, para altura, para nada disso, quando tudo pode, tudo é 
possível…então a nosso ideia, para hoje que a implementação é suficiente para, no futuro, conseguir 
trabalhar ainda mais questões que a gente nem conseguia trabalhar antes, porque, enfim os índices 
muito elevados e tal. 

 

Entrevistado 11 

Não…não.. não são eficazes, ainda mais da questão dos índices (solo criado) da forma como está é 
muito difícil, na verdade tua acaba burlando qualquer regra. Aí a Prefeitura, como se não bastasse os 
índices que já estão no mercado, quando precisa de caixa faz leilão de índices e cria, ela mesmo 
burla a sua regra. Aqui é muito difícil, quem paga tem direito! Hoje a questão da verticalização e dos 
instrumentos em geral não estão regrados, a gente não tem estudo de impacto de vizinhança, hoje tá 
mais à vontade do mercado. 

Essa revisão é mais do mesmo, não se colocou a mão de verdade nisso, então enquanto a questão 
dos índices (solo criado) dessa forma sem regramento, se faz o que quer, é bem complicado. Cada 
ano que passa eu vejo mais políticas para aumentar a criação de mais índices… por exemplo, os 
prédios agora tombados no interior (do município) também tem direito a índice, as políticas só vão 
para essa linha. 

 

Entrevistado 12 

O PD que está em votação tem muita divergência. Cada um pensa de uma forma. Aqui na Câmara o 
nosso trabalho é político, o técnico é lá na Secretaria do Planejamento, nós somos políticos, daí cada 
um tem seu entendimento. Agora vão chegar aqui e perguntar: o que vocês acham de ter uma 
aglomeração cada vez maior no centro da cidade? Um vereador vai dizer que é contra…. Eu moro no 
bairro Planalto e jamais vou morar no centro da cidade, já que vim do interior, acho bonito então para 
morar, primeiro lugar porque tenho medo de altura. 

Então o PD tem muitas emendas - em torno de 139 - muitas mudanças entre elas a diminuição das 
alturas das edificações e diminuição do perímetro urbano, que tem muitas divergências, pois existem 
loteamentos aprovados em área que hoje é urbana e que passaria para rural…. 

Outros assuntos críticos são os índices construtivos e áreas de preservação permanente (APP) nos 
cursos d’água, que precisamos de mais explicações de técnicos e arquitetos e ainda vai ter muita 
discussão. 

 

 



 508 

Entrevistado 13 

A gente (SINDUSCON) foi contrário à limitação dentro do 2o. Anel, porém a gente teve que ceder em 
termos de negociação, então a gente estabeleceu alturas, juntamente com o executivos. Eles tinham 
sugeridos novas alturas e e gente ficou desesperado com as alturas propostas, porque era contrária a 
essa ideia de densificação e verticalização. Então a gente propôs novas alturas e tem regiões que 
não tem limitação, que são as ZC (zonas de centro), e outras foram limitadas, como a ZR3 que limitou 
em 75 metros, mas que era para ser 18 metros. 

Mas acho que ficou bem construída a solução. Tem alguns pontos que a gente ainda discorda em ter 
limitação, como no casa do bairro Exposição, mas a gente entrou em um consenso. 

 

Entrevistado 14 

Sobre a questão de limitar as alturas, acho que tem que limitar mesmo, só não saberia dizer 
exatamente quanto, acho que uns 30 andares, o máximo que construí foi 23 andares e já foi 
bastante…já fizemos um estudo até com quarenta andares no centro de um grande terreno, mas 
acho que uns 30 andares ficaria bem, mas tudo dependendo dos espaços abertos e recuos. 
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APÊNDICE G - ENTREVISTAS COM USUÁRIOS DOS ESPAÇOS ABERTOS 

PÚBLICOS JUNTO AOS TÉRREOS DE EDIFÍCIOS ALTOS 
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Quadro G.1 - Síntese das entrevistas relativas à agradabilidade do espaços abertos públicos junto 
aos térreos dos edifícios altos 
Tipo de 
interface/
quadra 

Você acha este local 
agradável para 
caminhar ou passear?  

Por quê? 

1A Sim Tem várias pessoas, vitrines para olhar, tem movimento 
1A Não Muitas atividades de prostituição mesmo de dia e abordagem das 

pessoas na rua 
1A Não . Muitas pessoas circulando. Em dias de chuva muito desagradável pois 

as pessoas são mal educadas… 
1A Não Acha muito tumultuado (bastante pessoas) e complicado para 

caminhar. Acha que este trecho deveria ser exclusivo para pedestres. 
1B Sim É melhor que a Júlio de Castilhos que tem muita poluição visual, 

vendedores ambulantes, pessoas que oferecem cursos; prostituição 
1B Sim Pois é menos movimentado do que a av. Júlio de Castilhos. 
1B Sim bastante agradável, pois tem movimentos de pessoas e veículos e 

lojas. 
1C Sim Devido ao movimento de pessoas, pessoas paradas conversando, 

vitrines das lojas 
1C Não Nada agradável. Calçada com buracos, calçamento ruim. Mais calma 

(menos movimento) que as demais ruas do entorno. Ficou mais triste 
com o fechamento da loja Fedrizzi. 

1D Sim Bastante árvores, lojas, academia. O empreendimento com lojas no 
térreo trouxe mais gente para o local. A área é agradável e o público da 
cidade (“de fora”) pode usufruir 

1D Sim Local é plano para caminhar, tem lojas, supermercado, lotérica, interface com o 
parque. Mas achava mais agradável quando a rua era com “mão dupla”, o carros 
andavam mais devagar….Quando questionada sobre a nova área comercial e 
edifícios altos na mesma quadra (Casa Rosa), disse que não gosta, que era 
muito melhor antes 

2A Sim A rua é arborizada; a área é “legal” devido ao parque. 
2A Sim Pela presença de árvores e do parque 
2A Não Não é agradável. Muito escuro devido ao sombreamento do prédio e da 

presença das árvores. 
2D Sim O local é arborizado e limpo  e os prédios são interessantes. Mas 

considera os muros “impessoais” 
2D Sim Espaço amplo; boa visual; bem ventilado, mas prefere andar do outro 

lado da rua, sem muros 
2D Sim Devido à sombra (mesmo no inverno) 
2D Sim Pois está acostumado (familiaridade). Vê como problema o “morro” 

para caminhar (subida íngreme) 
2D Mais ou menos Muito movimento de veículos, dificultando a travessia da rua. Acha o 

trecho mais agradável do que “mais para baixo”(se referindo à parte 
plana da rua mais próxima ao centro da cidade) 

2D Não Muita “chinelagem” = muitas pessoas de diferentes níveis sociais 
3A Sim Considera o local muito tranquilo. 
3A Sim Pela presença de árvores e a rua tem calçada regular. 
3A Sim Pela sombra das árvores e tranquilidade da rua. 
3B Sim Pela rua ser plana. Devido à classe social das pessoas que circulam. 
4A Sim Devido ao movimento de carros e pessoas 
4A Não Muito movimento de carros; rua com paralelepípedo; sem árvores. Só 

serve de passagem para moradores a pé ou pessoas de carro que vão 
ao Fórum. Prefere caminhar/correr no Parque dos Macaquinhos 

4A Não A rua não é bem cuidada, ou bem ajardinada. Presença de muros 
(outro lado da rua) e áreas não calçadas; presença de mato. 

4B Sim Muito agradável! Devido aos novos edifícios e principalmente ao 
paisagismo 

4B Sim Porque é plano e com boas calçadas e também devido à vegetação 
dos jardins dos edifícios / paisagismo 
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Quadro G.2 - Síntese das entrevistas relativas à percepção de segurança do espaços abertos 
públicos junto aos térreos dos edifícios altos 
Tipo de 
interface/
quadra 

Como você percebe 
este local em relação à 
segurança quanto à 
ocorrência de crimes 
na rua? 

Por quê? 

1A Segura   Estou sempre segurando a bolsa! Acho seguro pois é centro….lojas e 
bancos com segurança. O movimento das pessoas me deixa mais 
segura do que lugares sem movimento ou deserto. 

1A Segura Sim, pois nunca foi assaltada. Também devido às lojas, às pessoas e 
policiamento. 

 Segura Sim. Nunca viu nada acontecer às pessoas. Sabe de eventos 
(assaltos) à lojas. Acha que muita gente circulando impede os assaltos. 
Muitas lojas tem segurança particular. A partir das lojas se pode 
visualizar os acontecimentos na rua e isso inibe os assaltos. 

1A Inseguro Não existe policiamento. As pessoas que andam na rua (ingênuas e 
com pressa) não percebem, mas tem muito assalto (roubo de 
celulares) e tráfico de drogas. 

1B Seguro Tranquilo, pois tem menos tumultos (= pessoas) do que a av. Júlio de 
Castilhos 

1B Mais ou menos… tem 
que se cuidar – todo o 
centro é inseguro 

Evita as paradas de ônibus pois consideram menos seguro. Porém 
acha o local mais seguro do que as praças. 

1B Inseguro Não acha seguro em nenhum lugar, mas nunca teve problemas. 
Motivo da insegurança – “passa todo o tipo de gente”. 

1C Seguro Nunca aconteceu nada na rua. Comerciantes unidos mantém 
comunicação sobre pessoas estranhas. 

1C Seguro Nunca viu nada. Devido ao movimento de pessoas e olhar atento dos 
lojistas e das pessoas dos prédios comerciais. Citou também a união 
dos lojistas. 

1D Seguro Devido à segurança particular do edifício e ao movimento gerado pelo 
comércio. O público que circula é “diferenciado”= nível econômico = 
classe média alta 

1D Inseguro Acha inseguro, assim como toda a cidade. Acha que as lojas trazem 
insegurança pois atraem pessoas… 

2A Seguro Considera seguro, pois nunca viu nada acontecer, no entanto já ouviu 
falar de assaltos na rua. 

2A Nem seguro / nem 
inseguro 

Depende do horário. Pela manhã (cedo) é deserto e à noite também. À 
tarde considera seguro pois há mais pessoas na rua. O muro do 
edifício contribui para insegurança e traz “frieza”. 

2A Inseguro Apesar de não costumar andar pela rua, não percebe como segura 
devido ao sombreamento (à tarde)  e à pouca presença de pessoas e 
ao muro do edifício. 

2D Seguro Devido à segurança do clube Juvenil (acima) e à padaria (abaixo). 
Acha o lado da rua do clube mais seguro pois tem menos muros. 

2D Seguro Acha tranquilo durante o dia, pois nunca soube ou viu nenhum 
episódio. Ã noite considera muito inseguro. Acha que as grades dão 
segurança para quem anda na rua devido à “transparência”. 

2D Seguro Percebe como seguro, pois nunca viu nada acontecer 
2D Seguro Nunca viu acontecer nada e também devido à segurança do clube. 
2D Inseguro Pois por ali passa “todo o tipo de pessoa”. 
2D Inseguro Durante o dia é mais ou mais ou menos, mas à noite inseguro. Em 

função dos muros  e da proximidade com a “vila”. 
3A Seguro Pois anda pela rua todos os dia e nunca viu nada acontecer e também 

devido aos edifícios possuírem portaria. 
3A Seguro Considera a rua segura, pois nunca percebeu nada que fizer achar 

insegura e o tipo de pessoas que circula faz com que a rua pareça 
segura. 

3A Seguro Por enquanto acha a segurança “regular”. Acha que a rua não é rota de 
fuga para os bandidos. 

3A Inseguro Acha perigosa, pois é deserta, existem muitos andarilhos/catadores e 
assaltos a automóveis. 
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4A Seguro Considera seguro durante o dia em função do movimento de pessoas e 
carros (Fórum), mas à noite é deserto. 

4A Seguro Porque não é caminho/rota de fuga para “marginais”. Quanto à 
interface tipo “vidro”, considera bom, que a transparência dá segurança 
para quem caminha na rua. 

4A Inseguro A rua não é segura. Proximidade ao Fórum traz movimento de pessoas 
que vão para audiências e ficam observando e deixa a rua mais 
vulnerável. 
 

4B Seguro Devido à transparência dos vidros dos edifícios e pela presença de 
pessoas caminhando com cachorros. 

4B Inseguro Nunca me sinto segura na rua….No caso desta rua, a interface com 
vidro, deixa mais segura as pessoas que estão dentro do edifício, mas 
a transparência pode ajudar a visualização de assaltos na rua. 

 

Quadro G.3 - Síntese das entrevistas relativas ao sombreamento provocado pelos edifícios altos 
Tipo de 
interface/quadra 

O que você acha do sombreamento provocado pelo edifício no verão e no 
inverno? 

1A No verão é muito bom, mas no inverno é frio e a calçada fica úmida e a pessoa pode 
escorregar. 

1A Neste local sempre tem sol (orientação norte). Sombreamento é provocado pelo edifício 
do outro lado da rua. No inverno prefere sempre este lado da rua (face Norte) 

1A Acha o sombreamento bom no verão (procura andar sob as marquises), mas frio no 
inverno. Também relata aumento de ventos, principalmente junto à galeria (o vento 
emboca na galeria”….. 

1A Não acha que incomoda no inverno e acha bom no verão. 
1B este local tem sempre sombra / marquise) No verão acha bom. No inverno frio. Percebe 

a presença de vento, mas na rua Garibaldi o vento é mais intenso 
1B Bom no verão – fica sempre fresquinho. Ruim no inverno 
1B Para morar acha ruim (cita apartamentos voltados para o sul), mas para andar na rua 

não sente incômodo, nem mesmo no inverno. No verão acha bom andar pela rua 
Sinimbú que é sombreada. 

1C Acha bom, principalmente a sombra das árvores. 
1C No inverno o vento incomoda. No verão “bem fresco”. 
1D Não atrapalha. Nem percebe o sombreamento. 
1D Acha ruim, especialmente no inverno. 
2A Considera negativo pois provoca frio, mesmo em dias não tão frios. No dia da entrevista 

fazia 19 graus e sentia sensação de frio no local. 
2A No verão considera positivo. No inverno causa umidade – as pessoas escorregam e 

caem na rua. Mas não considera que atrapalhe. 
2A No verão acha bom. No inverno considera ruim e também relata que encana vento. 
2D Considera todo edifício alto como negativo, pois deixa a rua fria e causa aumento dos 

ventos. Não simpatiza com os edifícios altos, acha que só deveriam permitir a 
construções até 4 pavimentos. 

2D Acha muito ruim no frio (no momento da entrevista estava 15 graus e o entrevistado 
estava com frio). 

2D Faz parte” do desenvolvimento 
2D Nada a declarar. 
2D Gosta da sombra; mas no inverno o piso fica liso. 
2D Gosta de sombra, mas prefere caminhar do outro lado pois é mais agradável 
3A Não percebe como negativo. 
3A No verão acha bom, principalmente para quem trabalha na rua. No inverno considera 

ruim e vai se aquecer no sol, mas no geral considera, para sua profissão (varredora de 
rua), mais positivo que negativo. 

3A No verão melhora a temperatura para quem anda na rua. No inverno não acha que 
incomode. 

4A O prédio não faz sombra na rua. (Devido à posição solar – frente norte) 
4A Não considera que atrapalhe quem caminha na rua. Acha bom no verão. 
4A Não percebe como negativo, pois dá sombra no verão. 
4B As pessoas precisam de sol, mas depende o momento…Para quem caminha na rua, 

principalmente no verão o sombreamento é bom. 
4B No verão é bom. No inverno a calçada fica úmida e perigoso para escorregar. 
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APÊNDICE H - MAPAS COMPORTAMENTAIS DE ATIVIDADES EM MOVIMENTO 
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Tabela I.1 -Justificativas para a satisfação com a presença de edifícios altos em Caxias do Sul 

Indique as principais razões que justifiquem a resposta: 
Arquitetos e 
estudantes de 
arquitetura 

Não arquitetos  

Avaliação positiva ou muito positiva 
Provoca impacto visual positivo na paisagem urbana 9 (52,9) 24 (35,3) 
Provoca impacto visual negativo na paisagem urbana 2 (11,8) 3  (4,4) 
Representa uma imagem de poder e desenvolvimento para a cidade 13 (76,5) 48 (70,6) 
Promove aumento da densidade populacional 7 (41,2) 27 (39,7) 
Promove otimização da infraestrutura urbana – redes de água, esgoto, 
luz 14 (82,4) 40 (58,8) 

Promove sobrecarga na infraestrutura urbana– redes de água, esgoto, 
luz 1 (5,9) 3  (4,4) 

Provoca aumento do tráfego de veículos  4 (23,5) 13 (19,1) 
Provoca alteração no microclima local – sombreamento e ventos 3 (17,6) 9 (13,2) 
Promove valorização dos imóveis da região 11 (64,7) 31 (45,6) 
Promove desvalorização dos imóveis da região 0 (0) 1 (1,5) 
Promove sustentabilidade no meio ambiente / diminui impacto ambiental 
pois mais pessoas cabem no mesmo espaço de terra 0 (0) 1 (1,5) 

Total 17 (100) 68 (100) 
Avaliação negativa ou muito negativa 
Provoca impacto visual positivo na paisagem urbana 0 (0) 1 (2,0) 
Provoca impacto visual negativo na paisagem urbana 11 (64,7) 37 (72,5) 
Representa uma imagem de poder e desenvolvimento para a cidade 0 (0) 4 (7,8) 
Promove aumento da densidade populacional 5 (29,4) 18 (35,3) 
Promove sobrecarga na infraestrutura urbana– redes de água, esgoto, 
luz 13 (76,5) 31 (60,8) 

Provoca aumento do tráfego de veículos  12 (70,6) 25 (49,0) 
Provoca alteração no microclima local – sombreamento e ventos 14 (82,4) 41 (80,4) 
Promove valorização dos imóveis da região 1 (5,9) 3 (5,9) 
Promove desvalorização dos imóveis da região 2 (11,8) 11 (21,6) 
A cidade fica feia 0 (0) 1 (2,0) 
Pouco sol 0 (0) 1 (2,0) 
Diminui o bem estar social e a qualidade de vida pra quem vive ou 
transita à margem destes edifícios. 0 (0) 1 (2,0) 

Provoca o aumento do valor de troca (dos lugares, no caso), não 
atentando para a redução do valor de uso. 1 (5,9) 0 (0) 

Total 17 (100) 51 (100) 
Notas: Arquitetos e estudantes de arquitetura: respondentes com curso universitário completo ou em andamento 
em Arquitetura e Urbanismo; Não arquitetos: respondentes com mais de 18 anos com curso universitário 
completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso universitário; 
os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes de cada grupo. 
 
 
Tabela I.2 - Justificativas para a satisfação com a presença de edifícios altos em Caxias do Sul, por 
moradores de sete edifícios altos selecionados para a pesquisa, conforme o andar de moradia 

(continua) 

Indique as principais razões que justifiquem a resposta: 
Moradores 
de andares 

baixos 

Moradores 
de andares 

médios 

Moradores 
de andares 

altos 
Provoca impacto visual positivo na paisagem urbana 1 (33,3) 1 (50,0) 9 (60,0) 
Representa uma imagem de poder e desenvolvimento para a 
cidade 1 (33,3) 0 (0) 9 (60,0) 

Promove aumento da densidade populacional 1 (33,3) 0 (0) 1 (6,7) 
Promove otimização da infraestrutura urbana – redes de água, 
esgoto, luz 0 (0) 2 (100) 8 (53,3) 

Promove sobrecarga na infraestrutura urbana– redes de água, 
esgoto, luz 1 (33,3) 0 (0) 1 (6,7) 

Provoca aumento do tráfego de veículos  1 (33,3) 0 (0) 1 (6,7) 
Provoca alteração no microclima local – sombreamento e 
ventos 0 (0) 0 (0) 3 (13,3) 
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(conclusão) 
Promove valorização dos imóveis da região 0 (0) 0 (0) 9 (60,0) 
Promove desvalorização dos imóveis da região 1 (33,3) 0 (0) 0 (0) 
A cidade não tem para onde se expandir 0 (0) 0 (0) 1 (6,7) 
Diminui impacto ambiental ao ocupar menores áreas de mata 0 (0) 0 (0) 1 (6,7) 
Propicia mais pessoas morarem em locais melhores 0 (0) 1 (50,0) 0 (0) 
Total 3 (100) 2 (100) 15 (100) 
Provoca impacto visual negativo na paisagem urbana 2 (50,0) 5 (83,3) 2 (66,7) 
Representa uma imagem de poder e desenvolvimento para a 
cidade 0 (0) 2 (33,3) 0 (0) 

Promove aumento da densidade populacional 1 (25,0) 3 (50,0) 3 (100) 
Promove sobrecarga na infraestrutura urbana– redes de água, 
esgoto, luz 1 (25,0) 3 (50,0) 2 (66,7) 

Provoca aumento do tráfego de veículos  3 (75,0) 1 (16,7) 3 (100) 
Provoca alteração no microclima local – sombreamento e 
ventos 2 (50,0) 4 (66,7) 1 (33,3) 

Total 4 (100) 6 (100) 3 (100) 
Notas: andares baixos  - até o 5°pavimento; andares médios - do 6° ao 9° pavimento; andares altos - a partir do 
10° pavimentos; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes de 
cada grupo. 
 
 
Tabela I.3 - Justificativas para a maior preferência de cenas com simulações de diferentes situações 
de implantação de edifícios altos 

Justificativas 
Cena A  

(25 pav.) 
Cena B  

(10 pav.) 
Cena C  

(18 pav.) 
Cena D 

 (14 pav) 
A NA A NA A NA A NA 

Os edifícios são baixos  1 (5,6) 0 (0) 24 (82,8) 43 (89,6) 0 (0) 0 (0) 3 (42,9) 0 (0) 

Os edifícios são altos  7 (38,9) 44 (52,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (14,3) 0 (0) 
Proximidade entre os 
edifícios  4 (22,2) 3 (3,6) 3 (10,3) 2 (4,2) 1 (33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Distância entre os edifícios  9 (50,0) 29 (34,5) 9 (31,0) 20 (41,7) 0 (0) 0 (0) 5 (71,4) 0 (0) 
Existe relação direta entre os 
edifícios e a rua  4 (22,2) 11 (13,1) 22 (75,9) 16 (33,3) 3 (100) 0 (0) 1 (14,3) 0 (0) 

Não existe relação direta 
entre os edifícios e a rua  5 (27,8) 23 (27,4) 2 (6,9) 1 (2,1) 0 (0) 0 (0) 1 (14,3) 0 (0) 

Os edifícios estão 
implantados no perímetro do 
quarteirão  

1 (5,6) 3 (3,6) 16 (55,2) 19 (39,6) 2 (66,7) 1 (100) 1 (14,3) 0 (0) 

Os edifícios estão 
implantados no interior do 
quarteirão  

9 (50,0) 60 (71,4) 1 (3,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Impacto visual positivo 0 (0) 1 (1,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Melhores vistas para a 
cidade 0 (0) 3 

(3,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Boa incidência solar 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (6,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Circulação de ar 0 (0) 1 
(1,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Menor sombreamento na rua 0 (0) 1 
(1,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Menor sombreamento nas 
edificações vizinhas 0 (0) 0 (0) 1 

(3,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Familiaridade com o tipo de 
edificação/implantação 0 (0) 1 

(1,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Edifícios individuais 0 (0) 1 
(1,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Miolo de quadra que poderia 
ser público 0 (0) 0 (0) 1 

(3,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total da amostra  18 
(100) 

84 
(100) 

29 
(100) 

48 
(100) 

3 
(100) 

1 
(100) 

7 
(100) 0 (0) 

Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos  
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Tabela I.4 - Justificativas para a menor preferência de cenas com simulações de diferentes situações 
de implantação de edifícios altos 

Justificativas 
Cena A  

(25 pav.) 
Cena B  

(10 pav.) 
Cena C  

(18 pav.) 
Cena D 

 (14 pav) 
A NA A NA A NA A NA 

Os edifícios são baixos  0 (0) 0 (0) 3 (42,9) 9 (42,9) 2 (8,7) 9 (14,8) 0 (0) 5 (25,0) 
Os edifícios são altos  14 (82,7) 33 (86,8) 3 (42,9) 3 (14,3) 9 (39,1) 20 (32,8) 2 (66,7) 5 (25,0) 
Proximidade entre os 
edifícios  10 (58,8) 20 (52,6) 1 (14,3) 8 (38,1) 12 (52,2) 21 (34,3) 2 (66,7) 1 (5,0) 

Distância entre os 
edifícios  0 (0) 2 (5,3) 0 (0) 1 (4,8) 4 (17,4) 4 (6,6) 0 (0) 1 (5,0) 

Existe relação direta entre 
os edifícios e a rua  0 (0) 1 (2,6) 2 (28,6) 4 (19,0) 4 (17,4) 21 (34,4) 0 (0) 7 (35,0) 

Não existe relação direta 
entre os edifícios e a rua  12 (70,6) 13 (34,2) 2 (28,6) 3 (14,3) 5 (21,7) 11 (18,0) 1 (33,3) 1 (5,0) 

Os edifícios estão 
implantados no perímetro 
do quarteirão  

1 (5,9) 2 (5,3) 4 (57,1) 10 (47,6) 12 (52,2) 32 (52,2) 1 (33,3) 9 (45,0) 

Os edifícios estão 
implantados no interior do 
quarteirão  

6 (35,3) 12 (31,6) 1 (14,3) 1 (4,8) 1 (4,3) 2 (3,3) 1 (33,3) 1 (5,0) 

Falta de familiaridade com 
o tipo de implantação 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (4,8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Vista interna dos edifícios / 
apartamentos muito 
próximos 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (4,8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (5,0) 

Impacto visual negativo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (4,8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Posição solar ruim 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (4,9) 0 (0) 0 (0) 
Maior sombreamento na 
rua 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (4,3) 0 (0) 0 (0) 1 (5,0) 

Maior sombreamento nas 
edificações vizinhas 3 (17,7) 1 (2,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Sensação de sufocamento 
(semelhança com presídio) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(1,6) 0 (0) 1 (5,0) 

Total da amostra  17 (100) 38 (100) 7 (100) 21 (100) 23 (100) 61 (100) 3 (100) 20 (100) 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo. 
 
 
Tabela I.5 - Justificativas para a maior preferência estética de vistas para o skyline com edifício alto 
isolado 

(continua) 

Justificativas 
Vista A 
(14 pav) 

Vista B 
(36 pav) 

Vista C 
(10 pav) 

Vista D 
(18 pav) 

A NA A NA A NA A NA 
Altura adequada das 
edificações 6 (75,0) 10 (90,9) 2 (28,6) 8 (19,5) 10 (35,7) 21 (32,3) 2 (40,0) 15 (93,8) 

Maior altura das edificações 0 (0) 1 (9,1) 6 (85,7) 26 (63,4) 0 (0) 1 (1,5) 0 (0) 0 (0) 
Menor altura das 
edificações 3 (37,5) 5 (45,5) 0 (0) 1 (2,4) 12 (42,9) 36 (55,4) 0 (0) 0 (0) 

Relação adequada entre 
quantidade de vegetação e 
edificações 

7 (87,5) 6 (54,5) 2 (28,6) 11 (26,8) 22 (78,6) 36 (55,4) 2 (40,0) 12 (75,0) 
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(conclusão) 
Relação adequada entre 
quantidade de vegetação e 
céu visível 

7 (87,5) 6 (54,5) 2 (28,6) 7 (17,1) 12 (42,9) 33 (50,8) 0 (0) 5 (31,3) 

Mais bonito  0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Apenas vegetação 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,6) 2 (3,5) 0 (0) 0 (0) 

Marco visual 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (20,0) 0 (0) 

Total da amostra 8 (100) 11 (100) 7 (100) 41 (100) 28 (100) 65 (100) 5 (100) 16 (100) 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo 
 

Tabela I.6 - Justificativas para a menor preferência estética de vistas para o skyline com edifício alto 
isolado 

Justificativas 
Vista A 
(14 pav) 

Vista B 
(36 pav) 

Vista C 
(10 pav) 

Vista D 
(18 pav) 

A NA A NA A NA A NA 
Altura inadequada das 
edificações 1 (33,3) 3 (50,0) 18 (52,9) 40 (54,1) 0 (0) 6 (15,0) 2 (40,0) 5 (38,5) 

Maior altura das edificações 0 (0) 1 (16,7) 21 (61,8) 37 (50,0) 1 (16,7) 4 (10,0) 3 (60,0) 2 (15,4) 

Menor altura das edificações 0 (0) 1 (16,7) 0 (0) 2 (2,7) 3 (50,0) 18 (45,0) 1 (20,0) 2 (15,4) 
Relação inadequada entre 
quantidade de vegetação e 
edificações 

2 (66,7) 0 (0) 17 (50,0) 37 (50,0) 2 (33,2) 14 (35,0) 4 (80,0) 5 (38,5) 

Relação inadequada entre 
quantidade de vegetação e 
céu visível 

0 (0) 1 (16,7) 17 (50,0) 28 (37,8) 1 (16,7) 7 (17,5) 3 (60,0) 1 (7,7) 

Aparece só uma pequena 
porção do edifício 0 (0) 1 (16,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (7,7) 

Somente vegetação 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Sensação de vazio 0 (0) 1 (16,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Muito alto e sem sol 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (7,7) 
Prédio agressivo à paisagem 0 (0) 0 (0) 1 (2,9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Vista para o parque 
reservada a poucas pessoas 0 (0) 0 (0) 1 (2,9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total da amostra 3 (100) 6 (100) 34 (100) 74 (100) 6 (100) 40 (100) 5 (100) 13 (100) 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo. 
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Tabela I.7 - Justificativas para a menor preferência estética de vistas para o skyline com edifícios de 
diferentes alturas 

Justificativas 
Vista A 
(14 pav) 

Vista B 
(10 pav) 

Vista C 
(20 pav) 

A NA A NA A  NA 

Altura inadequada das edificações 1 (33,3) 5 (25,0) 3 (75,0) 6 (12,5) 20 (50,0) 23 (34,8) 

Maior altura das edificações 2 (66,7) 6 (30,0) 0 (0) 5 (10,4) 13 (32,5) 41 (62,1) 
Menor altura das edificações 0 (0) 3 (15,0) 2 (50,0) 20 (41,7) 2 (5,0) 2 (3,0) 
Relação inadequada entre quantidade 
de vegetação e edificações 0 (0) 4 (20,0) 3 (75,0) 7 (14,6) 11 (27,5) 18 (27,3) 

Relação inadequada entre quantidade 
de vegetação e céu visível 0 (0) 1 (5,0) 1 (25,0) 7 (14,6) 13 (32,5) 23 (34,8) 

Similaridade entre as alturas das 
edificações 0 (0) 1 (5,0) 1 (25,0) 19 (39,6) 1 (25,0) 5 (7,6) 

Diferença entre as alturas das 
edificações 1 (33,3) 9 (45,0) 0 (0) 5 (10,4) 31 (77,5) 39 (59,1) 

Aparência “bagunçada” / 
desconformidade nas alturas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,1) 1 (2,5) 1 (1,5) 

Total da amostra  3 (100) 20 (100) 4 (100) 48 (100) 40 (100) 66 (100) 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo. 
 

 
Tabela I.8 - Justificativas para a maior preferência de vistas ao nível da rua, em diferentes distâncias, 
para edifício com 10 pavimentos  

Indique as principais razões que justificam 
a vista com a aparência menos preferida: 

Vista A (20m) Vista B (30m) Vista C (eixo) 

A NA A NA A NA 
Relação adequada entre a altura da 
edificação e largura da rua  1 (25,0) 10 (55,6) 11 (36,7) 31 (40,8) 5 (55,6) 8 (42,1) 

Relação adequada da base da edificação 
com o passeio público  1 (25,0) 7 (38,9) 6 (20,0) 13 (17,1) 5 (55,6) 6 (31,6) 

Distância adequada para visualização da 
edificação  3 (75,0) 13 (72,2) 25 (83,3) 61 (80,3) 4 (4,44) 7 (36,8) 

Quantidade adequada de céu visível  0 (0) 4 (22,2) 21 (70,0) 31 (40,8) 0 (0) 1 (5,3) 
Jardins entre grades e passeio 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1,3) 0 (0) 0 (0) 
Mais bonito 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (5,3) 

Total da amostra  4 (100) 18 (100) 30 (100) 76 (100) 9 (100) 19 (100) 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo. 
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Tabela I.9 - Justificativas para a menor preferência de vistas ao nível da rua, em diferentes distâncias, 
para edifício com 10 pavimentos  

Indique as principais razões que justificam 
a vista com a aparência menos preferida: 

Vista A (20m) Vista B (30m) Vista C (eixo) 

A NA A NA A NA 
Relação inadequada entre a altura da 
edificação e largura da rua  7 (77,8) 6 (28,6) 1 (25,0) 2 (15,4) 11 (36,7) 24 (30,4) 

Relação inadequada da base da 
edificação com o passeio público  0 (0) 4 (19,0) 2 (50,0) 4 (30,8) 7 (23,3) 18 (22,8) 

Distância inadequada para visualização 
da edificação  5 (55,6) 10 (47,6) 3 (75,0) 6 (46,2) 22 (73,3) 61 (77,2) 

Quantidade inadequada de céu visível  5 (55,6) 5 (23,8) 3 (75,0) 2 (15,4) 17 (56,7) 33 (41,8) 

Não visualiza o prédio inteiro 0 (0) 1 (4,8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2,6) 

Total da amostra  9 (100) 21 (100) 4 (100) 13 (100) 30 (100) 79 (100) 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo. 
 

Tabela I.10 - Justificativas para a maior preferência de vistas ao nível da rua, em diferentes 
distâncias, para edifício com 17 pavimentos  

Indique as principais razões que justificam 
a vista com a aparência menos preferida: 

Vista A 
(65m) 

Vista B 
(Eixo) 

Vista C 
(30m) 

A NA A NA A NA 
Relação adequada entre a altura da 
edificação e largura da rua  13 (38,2) 24 (40,0) 1 (25,0) 5 (31,3) 3 (60,0) 13 (35,1) 

Relação adequada da base da edificação 
com o passeio público  4 (11,8) 10 (16,7) 4 (100) 2 (12,5) 1 (20,0) 11 (29,7) 

Distância adequada para visualização da 
edificação  24 (70,6) 43 (71,7) 1 (25,0) 9 (56,3) 3 (60,0) 22 (59,5) 

Quantidade adequada de céu visível  17 (50,0) 22 (36,7) 0 (0) 1 (6,3) 1 (20,0) 8 (21,6) 
Ângulo da foto 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (6,3) 0 (0) 0 (0) 

Total da amostra  34 (100) 60 (100) 4 (100) 16 (100) 5 (100) 37 (100) 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo. 
 

Tabela I.11 - Justificativas para a menor preferência de vistas ao nível da rua, em diferentes 
distâncias, para edifício com 17 pavimentos  

(continua) 

Indique as principais razões que justificam 
a vista com a aparência menos preferida: 

Vista A 
(65m) 

Vista B 
(Eixo) 

Vista C 
(30m) 

A NA A NA A NA 
Relação inadequada entre a altura da 
edificação e largura da rua  3 (50,0) 6 (27,3) 8 (28,6) 16 (21,9) 2 (22,2) 3 (16,7) 

Relação inadequada da base da 
edificação com o passeio público  1 (16,7) 7 (31,8) 8 (28,6) 17 (23,3) 2 (22,2) 1 (5,6) 

Distância inadequada para visualização 
da edificação  5 (83,3) 10 (45,5) 23 (82,1) 49 (67,1) 6 (66,7) 13 (72,2) 

Quantidade inadequada de céu visível  1 (16,7) 0 (0) 14 (50,0) 34 (46,6) 4 (44,4) 4 (22,2) 
Não visualiza o prédio inteiro 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1,4) 0 (0) 0 (0) 
Presença de veículos 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1,4) 0 (0) 0 (0) 
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(conclusão) 
Prédios vistos de longe 0 (0) 1 (4,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Revela pouca informação sobre as 
edificações vizinhas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1,4) 0 (0) 0 (0) 

Vegetação esconde parte da edificação 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (11,1) 0 (0) 

Total da amostra  6 (100) 22 (100) 28 (100) 73 (100) 9 (100) 18 (100) 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo. 
 

Tabela I.12 - Justificativas para a preferência de vistas ao nível da rua, em diferentes distâncias, para 
edifício com 26 pavimentos  

Indique as principais razões que justificam 
a vista com a aparência menos preferida: 

Vista A 
(Eixo) 

Vista B 
(90m) 

Vista C 
(30m) 

A NA A NA A NA 
Relação adequada entre a altura da 
edificação e largura da rua  5 (27,8) 6 (21,4) 5 (25,0) 19 (38,0) 2 (66,7) 7 (21,2) 

Relação adequada da base da edificação 
com o passeio público 14 (77,8) 8 (28,6) 3 (15,0) 11 (22,0) 2 (66,7) 8 (24,2) 

Distância adequada para visualização da 
edificação  4 (22,2) 16 (57,1) 14 (70,0) 32 (64,0) 2 (66,7) 23 (69,7) 

Quantidade adequada de céu visível  5 (27,8) 4 (14,3) 11 (55,0) 22 (44,0) 1 (33,3) 13 (39,4) 
Presença de vegetação 0 (0) 1 (3,6) 0 (0) 1 (2,0) 0 (0) 0 (0) 
Afastamento entre edificações 0 (0) 0 (0) 1 (5,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Fica agradável imaginando que o edifício 
seja baixo 1 (5,6) 1 (3,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Nesta distância é possível verificar alguns 
detalhes da edificação que nas demais 
não é possível 

1 (5,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Ângulo da foto 0 (0) 1 (3,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total da amostra  18 (100) 28 (100) 20 (100) 50 (100) 3 (100) 33 (100) 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo. 
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Tabela I.13 - Justificativas para a menor preferência de vistas ao nível da rua, em diferentes 
distâncias, para edifício com 26 pavimentos  

Indique as principais razões que justificam 
a vista com a aparência menos preferida: 

Vista A 
(Eixo) 

Vista B 
(90m) 

Vista C 
(30m) 

A NA A NA A NA 
Relação inadequada entre a altura da 
edificação e largura da rua  4 (33,3) 14 (29,8) 3 (37,5) 4 (13,8) 7 (33,3) 5 (14,3) 

Relação inadequada da base da 
edificação com o passeio público  6 (50,0) 9 (19,1) 3 (37,5) 9 (31,0) 7 (33,3) 4 (11,4) 

Distância inadequada para visualização 
da edificação  11 (91,7) 34 (72,3) 4 (50,0) 17 (58,6) 10 (47,6) 23 (65,7) 

Quantidade inadequada de céu visível  4 (33,3) 19 (40,4) 3 (37,5) 3 (10,3) 5 (23,8) 4 (11,4) 
A altura entre os prédios é 
desproporcional 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,4) 0 (0) 0 (0) 

Ângulo da foto 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (6,8) 0 (0) 0 (0) 
Presença de muro  0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,4) 1 (4,8) 1 (2,9) 
Edificação cortada 0 (0) 0 (0) 1 (12,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Desagradável 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,9) 
Edifício muito alto causa desconforto 0 (0) 0 (0) 1 (12,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Menos vegetação 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,9) 
Sombra projetada da edificação vizinha 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,4) 0 (0) 0 (0) 
Não é possível visualizar a entrada do 
edifício 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,9) 

Total da amostra  12 (100) 47 (100) 8 (100) 29 (100) 21 (100) 35 (100) 
Notas: A= Arquitetos e estudantes de arquitetura - respondentes com curso universitário completo ou em 
andamento em Arquitetura e Urbanismo; NA = Não arquitetos - respondentes com mais de 18 anos com curso 
universitário completo ou em andamento em cursos diferentes de Arquitetura e Urbanismo e pessoas sem curso 
universitário; os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que 
avaliou cada cena em cada grupo. 
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Tabela J.1 - Justificativas para a maior preferência estética de cenas para interfaces térreas em 
edifícios altos 

Indique as principais razões que justificam a cena 
mais agradável: 

Cena A 
(Interface 

tipo 1) 

Cena B 
(Interface 

tipo 3) 

Cena C 
(Interface 

tipo 4) 

Cena D 
(Interface 

tipo 2) 
Existência de portas, janelas e vitrines junto à calçada 73 (91,3) 4 (20,0) 26 (40,6) 1 (25,0) 
Inexistência de portas, janelas e vitrines junto à 
calçada 0 (0) 1 (5,0) 6 (9,4) 1 (25,0) 

Existência de jardim 28 (35,0) 16 (80,0) 59 (92,2) 3 (75,0) 
Inexistência de jardim 3 (3,8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Existência de gradil 3 (3,8) 9 (45,0) 12 (18,8) 1 (25,0) 

Inexistência de gradil 15 (18,8) 1 (5,0) 11 (17,2) 1 (25,0) 
Existência de paredes cegas (sem aberturas) junto à 
calçada 1 (1,3) 0 (0) 2 (3,1) 2 (15,0) 

Inexistência de paredes cegas (sem aberturas) junto 
à calçada 36 (45,0) 5 (25,0) 26 (40,6) 0 (0) 

Estética da rua 1 (1,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Qualidade estética das edificações 0 (0) 1 (5,0) 0 (0) 0 (0) 

Presença de pessoas na rua 3 (3,8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Relação entre público e privado 0 (0) 0 (0) 1 (1,5) 0 (0) 

Transparência 0 (0) 0 (0) 2 (3,1) 0 (0) 

Total da amostra 80 (100) 20 (100) 63 (100) 4 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo 
 

Tabela J.2 - Justificativas para a menor preferência estética de cenas para interfaces térreas em 
edifícios altos 

Justificativas: 
Cena A 

(Interface 
tipo 1) 

Cena B 
(Interface 

tipo 3) 

Cena C 
(Interface 

tipo 4) 

Cena D 
(Interface 

tipo 2) 
Existência de portas, janelas e vitrines junto à calçada 5 (50,0) 0 (0) 0 (0) 2 (1,4) 
Inexistência de portas, janelas e vitrines junto à 
calçada 2 (20,0) 2 (25,0) 1 (50,0) 75 (50,7) 

Inexistência de jardim 3 (30,0) 4 (50,0) 1 (50,0) 37 (25,0) 

Existência de gradil 1 (10,0) 8 (100) 0 (0) 17 (11,5) 
Inexistência de gradil 1 (10,8) 0 (0) 1 (50,0) 9 (6,1) 
Existência de paredes cegas (sem aberturas) junto à 
calçada 3 (30,0) 3 (37,5) 0 (0) 120 (81,1) 

Inexistência de paredes cegas (sem aberturas) junto 
à calçada 0 (0) 0 (0) 0 (0) 7 (4,7) 

Ausência de pessoas na rua 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,7) 
Ausência de atrativos 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,7) 
Tumulto 1 (10,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total da amostra 10 (100) 8 (100) 2 (100) 147 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo 
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Tabela J.3 - Principais justificativas para a maior preferência em relação à percepção de segurança 
na rua junto a interfaces térreas em edifícios altos 

Justificativas: 
Cena A 

(Interface 
tipo 1) 

Cena B 
(Interface 

tipo 3) 

Cena C 
(Interface 

tipo 4) 

Cena D 
(Interface 

tipo 2) 
Existência de portas, janelas e vitrines junto à calçada 82 (50,0) 2 (1,2) 10 (6,1) 3 (1,8) 
Inexistência de portas, janelas e vitrines junto à 
calçada 4 (2,4) 1 (0,6) 1 (0,6) 16 (9,8) 

Existência de jardim 12 (7,3) 4 (2,4) 7 (4,3) 0 (0,0) 
Inexistência de jardim 3 (1,8) 1 (0,6) 0 (0) 5 (3,0) 
Existência de gradil 9 (5,5) 10 (6,1) 6 (3,7) 3 (1,8) 
Inexistência de gradil 12 (7,3) 0 (0) 5 (3,0) 2 (1,2) 
Existência de paredes cegas (sem aberturas) junto à 
calçada 3 (1,8) 0 (0) 0 (0) 24 (14,6) 

 Inexistência de paredes cegas (sem aberturas) junto 
à calçada 35 (21,3) 3 (1,8) 9 (5,5) 2 (1,2) 

Presença de pessoas na rua 9 (5,5) 1 (0,6) 0 (0) 0 (0) 
Presença de veículos 0 (0) 1 (0,6) 0 (0) 0 (0) 

Transparência 0 (0) 0 (0) 1 (0,6) 0 (0) 

Total da amostra 94 (100) 16 (100) 23 (100) 31 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo 
 

Tabela J.4 - Principais justificativas para a menor preferência em relação à percepção de segurança 
na rua junto a interfaces térreas em edifícios altos 

Justificativas: 
Cena A 

(Interface 
tipo 1) 

Cena B 
(Interface 

tipo 3) 

Cena C 
(Interface 

tipo 4) 

Cena D 
(Interface 

tipo 2) 
Existência de portas, janelas e vitrines junto à calçada 25 (15,2) 0 (0) 1 (0,6) 3 (1,8) 
Inexistência de portas, janelas e vitrines junto à 
calçada 3 (1,8) 3 (1,8) 1 (0,6) 63 (38,4) 

Existência de jardim 1 (0,6) 0 (0) 1 (0,6) 5 (3,0) 

Inexistência de jardim 4 (2,4) 1 (0,6) 0 (0) 12 (7,3) 
Existência de gradil 0 (0) 3 (1,8) 0 (0) 8 (4,9) 
Inexistência de gradil 12 (7,3) 2 (1,2) 0 (0) 6 (3,7) 
Existência de paredes cegas (sem aberturas) junto à 
calçada 2 (1,2) 3 (1,8) 1 (0,6) 94 (57,3) 

Inexistência de paredes cegas (sem aberturas) junto à 
calçada 8 (4,9) 2 (1,2) 1 (0,6) 3 (1,8) 

Ausência de pessoas na rua 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (1,8) 
Calçada estreita e paredão 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1,2) 

Iluminação pública inexistente 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,6) 
Tumulto 1 (0,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total da amostra 32 (100) 8 (100) 4 (100) 120 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo 
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Tabela K.1 - Indicação das principais motivações para a escolha de morar nos Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia e o grupo de moradores   

Edifício de moradia 

Total 

Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de moradia 
Total 

B M A 
Total 

B M A 
Total 

B M A 
Total 

M A 
Total 

B M A 
Total 

B M A 
Total 

B A 

Grupo de moradores I C C S I S C S C S C S C S I I C S S I I S S I C I C S I S I C S 

Localização 48 
(87,3) 

5 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(50,0) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 
13 

(81,3) 
1 

(100) 
2 

(66,7) 
2 

(66,7) 
5 

(100) 
3 

(75,0) 
8 

(88,9) 
2 

(100) 
2 

(66,7) 
1 

(100) 
3 

(100) 
4 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
9  

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
2 

(100) 
3 

(100) 
7 

(87,5) 
2 

(100) 
2 

(100) 
1 

(100) 
1 

(50,0) 
1 

(100) 

Segurança 35 
(63,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
13 

(81,3) 
1 

(100) 
3 

(100) 
2 

(66,7) 
5 

(100) 
2 

(50,0) 
7 

(77,8) 
2 

(100) 
2 

(66,7) 
1 

(100) 
2 

(66,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 
(55,6) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) 0 (0) 1 
(50,0) 

2 
(66,7) 

6 
(75,0) 

1 
(50,0) 

2 
(100) 0 (0) 2 

(100) 
1 

(100) 

Status social 2 
(3,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(11,1) 0 (0) 1 
(33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(33,3) 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	

Privacidade visual 13 
(23,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(100) 

3 
(18,8) 0 (0) 1 

(33,3) 0 (0) 0 (0) 2 
(50,0) 

4 
(44,4) 

1 
(50,0) 

1 
(33,3) 0 (0) 2 

(66,7) 
2 

(50,0) 
1 

(100) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 1 

(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(33,3) 

1 
(12,5) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Privacidade acústica 5 
(9,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(25,0) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(6,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(25,0) 
1 

(11,1) 0 (0) 1 
(33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(22,2) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	

Boa aparência do edifício 14 
(25,5) 

2 
(40,0) 

1 
(100) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
2 

(12,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 
(40,0) 0 (0) 3 

(33,3) 
1 

(50,0) 
1 

(33,3) 0 (0) 1 
(33,3) 

1 
(25,0) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(25,0) 
1 

(50,0) 
1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Boa aparência da área 
onde o edifício se insere 

13 
(23,6) 

2 
(40,0) 

1 
(100) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(25,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 

2 
(12,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(40,0) 0 (0) 5 
(55,6) 

1 
(50,0) 

3 
(100) 0 (0) 1 

(33,3) 
1 

(25,0) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(33,3) 
1 

(12,5) 0 (0) 1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Área de lazer 20 
(36,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 

(75,0) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

13 
(81,3) 

1 
(100) 

3 
(100) 

2 
(66,7) 

5 
(100) 

2 
(50,0) 

4 
(44,4) 

2 
(100) 

1 
(33,3) 0 (0) 1 

(33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	

Vistas amplas 27 
(49,1) 

3 
(60,0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
2 

(50,0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 1 

(100) 
8 

(50,0) 
1 

(100) 
2 

(66,7) 0 (0) 1 
(20,0) 

4 
(100) 

7 
(77,8) 

2 
(100) 

2 
(66,7) 

1 
(100) 

2 
(66,7) 

4 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(22,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 1 
(33,3) 

1 
(12,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 

Vistas para áreas verdes 11 
(20,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 
(66,7) 

2 
(100) 

1 
(33,3) 

1 
(100) 

2 
(66,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(33,3) 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	

Possibilidade de viver em 
andar alto 

12 
(21,8) 

1 
(20,0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 
(31,3) 0 (0) 1 

(33,3) 0 (0) 2 
(40,0) 

2 
(50,0) 

2 
(22,2) 0 (0) 1 

(33,3) 0 (0) 0 (0) 1 
(25,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 
3 

(33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(50,0) 

1 
(33,3) 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	

Dimensões do 
apartamento / cômodos 

3 
(5,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(11,1) 0 (0) 1 
(33,3) 0 (0) 0 (0) 1 

(25,0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(12,5) 
1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Preço do apartamento 3 (5,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(6,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(25,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 
(22,2) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 1 
(33,3) 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	 0	(0)	

Total  55 
(100) 

5 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

4 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

16 
(100) 

1 
(100) 

3 
(100) 

3 
(100) 

5 
(100) 

4 
(100) 

9 
(100) 

2 
(100) 

3 
(100) 

1 
(100) 

3 
(100) 

4 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

9  
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

3 
(100) 

8 
(100) 

2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos (a partir do 10° pavimento); I= famílias com idosos (com 60 anos ou mais); C= famílias com crianças (até 12 anos); S= famílias 
sem idosos ou crianças; as colunas nas quais não haviam respondentes foram excluídas da tabela (p. ex. famílias com crianças em andares altos do edifício 1); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Debora Gregoletto
534



 
Tabela K.2 - Satisfação com o andar de moradia nos Edifícios 1 a 7,  conforme o andar de moradia e grupo de moradores  

Edifício de moradia 
Total 

Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 
Andar de moradia Total B M A Total B M A Total B M A Total M A Total B M A Total B M A Total B A 
Grupo de moradores I C C S I S C S C S C S C S I I C S S I I S S I C I C S I S I C S 

Muito satisfatório 23 
(41,8) 

3 
(60,0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
3 

(75,0) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

8 
(50,0) 0 (0) 2 

(66,7) 0 (0) 3 
(60,0 

3 
(75,0) 

5 
(55,6) 

2 
(100) 

1 
(33,3) 

1 
(100) 

1 
(33,3) 

1 
(25,0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 2 
(22,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(66,7) 
1 

(12,5) 0 (0) 1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Satisfatório 26 
(47,3) 

2 
(40,0) 

1 
(100) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 

(37,5) 
1 

(100) 
1 

(33,3) 
3 

(100) 0 (0) 1 
(25,0) 

2 
(22,2) 0 (0) 1 

(33,3) 0 (0) 1 
(33,3) 

3 
(75,0) 

1 
(100) 

1 
(100) 0 (0) 1 

(100) 
7 

(77,8) 
1 

(50,0) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
2 

(100) 
1 

(33,3) 
6 

(75,0) 
2 

(100) 
1 

(50,0) 
1 

(100) 
1 

(50,0) 
1 

(100) 
Nem satisfatório, nem 
insatisfatório 

 5 
(9,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(12,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 
(40,0) 0 (0) 2 

(22,2) 0 (0) 1 
(33,3) 0 (0) 1 

(33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(12,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 

Insatisfatório 1 
 (1,8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(25,0) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Muito insatisfatório 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total da amostra 55 
(100) 

5 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

4 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

16 
(100) 

1 
(100) 

3 
(100) 

3 
(100) 

5 
(100) 

4 
(100) 

9 
(100) 

2 
(100) 

3 
(100) 

1 
(100) 

3 
(100) 

4 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

9 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

3 
(100) 

8 
(100) 

2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos (a partir do 10° pavimento); I= famílias com idosos (com 60 anos ou mais); C= famílias com crianças (até 12 anos); S= famílias 
sem idosos ou crianças; as colunas nas quais não haviam respondentes foram excluídas da tabela (p. ex. famílias com crianças em andares altos do edifício 1); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 

 
Tabela K.3 - Principais justificativas relativas à satisfação com o andar de moradia nos Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia e o grupo de moradores                                                                            (continua) 

Edifício de moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 
Andar de moradia Total B M A Total B  M  A  Total  B M  A  Total M A Total  B M A Total B  M A Total B A 
Grupo de moradores I C C S I S C S C S C S C S I I C S S I I S S I C I C S I S I C S 

Avaliação positiva (muito satisfatório ou satisfatório) 

Proximidade com o solo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(7,1) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(16,7) 
1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(16,7) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Distância do solo 1 
(20,0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 1 
(33,3) NA 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 7 
(50,0) 0 (0) 1 

(33,3) 
1 

(33,3) 
2 

(66,7) 
3 

(75,0) 
1 

(16,7) 0 (0) 1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 1 

(25,0) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(33,3) 
3 

(42,9) 0 (0) 1 
(50,0) 

1 
(100) 0 (0) 1 

(100) 
Proximidade da área de 
lazer do edifício 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 

  
0 (0) 0 (0) 1 

(7,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(33,3) 0 (0) 1 

(16,7) 
1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(16,7) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Distância da área de lazer 
do edifício 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(33,3) NA 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 

4 
(28,6) 0 (0) 1 

(33,3) 0 (0) 1 
(33,3) 

2 
(50,0) 

1 
(16,7) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Privacidade visual em 
relação ao exterior do 
edifício 

3 
(60,0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(100) 

3 
(100) NA 1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
6 

(42,9) 
1 

(100) 
2 

(66,7) 0 (0) 0 (0) 3 
(75,0) 

6 
(85,7) 

1 
(50,0) 

2 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

3 
(75,0) 

1 
(100) 

1 
(100) 0 (0) 1 

(100) 
4 

(44,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(50,0) 

2 
(66,7) 

3 
(42,9) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(100) 

Falta de privacidade visual 
em relação ao exterior do 
edifício 

1 
(20,0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Privacidade acústica no 
apartamento em relação ao 
exterior do edifício 

2 
(40,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(33,3) NA 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 7 

(50,0) 
1 

(100) 
1 

(33,3) 
1 

(33,3) 
3 

(100) 
1 

(25,0) 
1 

(16,7) 0 (0) 1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 2 

(50,0) 
1 

(100) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 3 
(33,3) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(50,0) 0 (0) 2 
(28,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) 

Falta de privacidade 
acústica no apto em relação 
ao exterior do edifício 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(25,0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Segurança em relação à 
crimes no interior do edifício 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 

(21,4) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 2 
(66,7) 0 (0) 2 

(28,6) 
1 

(50,0) 
1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 2 
(50,0) 

1 
(100) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 3 
(33,3) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 
(66,7) 

2 
(28,6) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 

Segurança em relação à 
incêndios 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(16,7) 
1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(25,0) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(11,1) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(16,7) 0 (0) 2 

(100) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 

Falta de segurança em 
relação à incêndios 

1 
(20,0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 
(28,7) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Tempo elevado de 
deslocamento pelo elevador 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(7,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Pouco tempo de 
deslocamento pelo elevador 

1 
(20,0) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(33,3) NA 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 6 

(42,9) 
1 

(100) 
2 

(66,7) 
2 

(66,7) 0 (0) 1 
(25,0) 

1 
(16,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(50,0) 
2 

(50,0) 
1 

(100) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 3 

(33,3) 
1 

(100) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 1 

(16,7) 
1 

(50,0) 
1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 

Facilidade de deslocamento 
pela escada em caso do não 
funcionamento do elevador 

1 
(20,0) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(33,3) NA 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 5 

(35,4) 
1 

(100) 
1 

(33,3) 
1 

(33,3) 
1 

(33,3) 
1 

(25,0) 
2 

(28,7) 
1 

(50,0) 
1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 1 
(25,0) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(11,1) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(16,7) 

1 
(50,0) 

2 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Dificuldade de deslocamento 
pela escada em caso do não 
funcionamento do elevador 

2 
(40,0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(28,7) 
2 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 1 
(16,7) 

1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Possibilidade de vistas 
amplas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(33,3) NA 1 
(100) 0 (0) 0 (0) 2 

(14,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 
(50,0) 

1 
(28,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Pouca incidência de ventos 
fortes 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(11,1) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total da amostra 5 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

3 
(100) NA 1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
14 

(100) 
1 

(100) 
3 

(100) 
3 

(100) 
3 

(100) 
4 

(100) 
7 

(100) 
2 

(100) 
2 

(100) 
1 

(100) 
2 

(100) 
4 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
9 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
2 

(100) 
3 

(100) 
7 

(100) 
2 

(100) 
2 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
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Tabela K.3 - Principais justificativas relativas à satisfação com o andar de moradia nos Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia e o grupo de moradores                                                                             
 (conclusão) 

Edifício de moradia Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de moradia 
Total 

B M A 
Total 

B   M  A 
Total 

 B  M A  
Total 

M A 
Total 

B  M A 
Total 

B  M A 
Total 

B A 

Grupo de moradores I C C S I S C S C S C S C S I I C S S I I S S I C I C S I S I C S 

Avaliação neutra (nem satisfatório, nem insatisfatório) 

Distância do solo 0 (0) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 
(50,0) NA NA NA 1 

(50,0) NA 1  
(50,0) NA 0 (0) NA 1 

(100) 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 

Distância da área de lazer 
do edifício 0 (0) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

(50,0) NA NA NA 1 
(50,0) NA 0 (0) NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 

Privacidade visual em 
relação ao exterior do 
edifício 

0 (0) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 1  
(50,0) NA 0 (0) NA 1 

(100) 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA NA 1 
(100) NA NA NA 1 

(100) NA 

Falta de privacidade visual 
em relação ao exterior do 
edifício 

0 (0) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 
(50,0) NA NA NA 1 

(50,0) NA 0 (0) NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 

Segurança em relação à 
crimes no interior do edifício 0 (0) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 1  

(50,0) NA 0 (0) NA 1 
(100) 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 

Falta de segurança em 
relação à incêndios 0 (0) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

(50,0) NA NA NA 1 
(50,0) NA 0 (0) NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA NA 1 

(100) NA NA NA 1 
(100) NA 

Tempo elevado de 
deslocamento pelo elevador 0 (0) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 

(50,0) NA NA NA 1 
(50,0) NA 0 (0) NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA NA 1 

(100) NA NA NA 1 
(100) NA 

Dificuldade de 
deslocamento pela escada 
em caso do não 
funcionamento do elevador 

0 (0) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 1  
(50,0) NA 0 (0) NA 1 

(100) 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA NA 1 
(100) NA NA NA 1 

(100) NA 

Sem resposta 0 (0) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 1  
(50,0) NA 1 

(100) NA 0 (0) 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 

Total da amostra 0 (0) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2 
(100) NA NA NA 2 

(100) NA 2  
(100) NA 1 

(100) NA 1 
(100) 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA NA 1 

(100) NA NA NA 1 
(100) NA 

Avaliação negativa (insatisfatório ou muito insatisfatório) 
Privacidade acústica no 
apartamento em relação ao 
exterior do edifício 

0 (0) NA NA NA NA NA 1 
(25,0) 

1 
(100) NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA 

Pouca incidência de sol 0 (0) NA NA NA NA NA 1 
(25,0) 

1 
(100) NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA 

Total da amostra 0 (0) NA NA NA NA NA 1 
(100) 

1 
(100) NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA 

Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos (a partir do 10° pavimento); I= famílias com idosos (com 60 anos ou mais); C= famílias com crianças (até 12 anos); S= famílias 
sem idosos ou crianças; as colunas nas quais não haviam respondentes foram excluídas da tabela (p. ex. famílias com crianças em andares altos do edifício 1); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
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Tabela K.4 - Percepção de medo ou desconforto com o andar de moradia nos Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia e o grupo de moradores 

Edifício de moradia 

Total 

Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de moradia 
Total 

B M A 
Total 

B M A 
Total 

B M A 
Total 

M A 
Total 

B M A 
Total 

B M A 
Total 

B A 

Grupo de moradores I C C S I S C S C S C S C S I I C S S I I S S I C I C S I S I C S 

Sim 10 
(18,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(25,0) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 
(18,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(40,0) 
1 

(25,0) 
2 

(22,2) 
1 

(50,0) 
1 

(33,3) 0 (0) 0 (0) 2 
(50,0) 

1 
(100) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 1 

(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 0 (0) 1 

(12,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 

Não 45 
(81,8) 

5 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

3 
(75,0) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
13 

(81,3) 
1 

(100) 
3 

(100) 
3 

(100) 
3 

(60,0) 
3 

(75,0) 
7 

(77,8) 
1 

(50,0) 
2 

(66,7) 
1 

(100) 
3 

(100) 
2 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(100) 

8 
(88,9) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 0 (0) 2 

(100) 
3 

(100) 
7 

(87,5) 
2 

(100) 
2 

(100) 
1 

(100) 
2 

(100) 0 (0) 

 Justificativas 

Medo de altura 3 
(5,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(6,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(25,0) 

1 
(11,1) 

1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(12,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 

Medo de cair de uma janela 2 
(3,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(6,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(20,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(25,0) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Vertigem ao olhar para baixo 3 
(5,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(6,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(25,0) 

2 
(22,2) 

1 
(50,0) 

1 
(33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Medo de ficar preso em 
caso de incêndio 

4 
(7,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(6,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(20,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 

(50,0) 
1 

(100) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 1 
(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Medo de ficar preso no 
elevador 

2 
(3,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(6,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(20,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(25,0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Medo de crimes no interior 
do edifício 

1 
(1,8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(25,0) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Perigo para crianças 1 
(1,8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Não se aplica 45 
(81,8) 

5 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

3 
(75,0) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) 0 (0) 13 
(81,3) 

1 
(100) 

3 
(100) 

3 
(100) 

3 
(60,0) 

3 
(75,0) 

7 
(77,8) 

1 
(50,0) 

2 
(66,7) 

1 
(100) 

3 
(100) 

2 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) 
8 

(88,9) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 0 (0) 2 
(100) 

3 
(100) 

7 
(87,5) 

2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 0 (0) 

Total da amostra 55 
(100) 

5 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

4 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

16 
(100) 

1 
(100) 

3 
(100) 

3 
(100) 

5 
(100) 

4 
(100) 

9 
(100) 

2 
(100) 

3 
(100) 

1 
(100) 

3 
(100) 

4 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

9 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

3 
(100) 

8 
(100) 

2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos (a partir do 10° pavimento); I= famílias com idosos (com 60 anos ou mais); C= famílias com crianças (até 12 anos); S= famílias 
sem idosos ou crianças; as colunas nas quais não haviam respondentes foram excluídas da tabela (p. ex. famílias com crianças em andares altos do edifício 1); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo. 
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Tabela K.5 - Percepção de segurança em relação à possibilidade de incêndios nos Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia e o grupo de moradores 

Edifício de moradia 

Total 

Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de moradia 
Total 

B M A 
Total 

B M A 
Total 

B M A 
Total 

M A 
Total 

B M A 
Total 

 B M A 
Total 

B A 

Grupo de moradores I C C S I S C S C S C S C S I I C S S I I S S I C I C S I S I C S 

Muito seguro 3 
(5,5) 

1 
(20,0) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(25,0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(12,5) 0 (0) 1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Seguro 28 
(50,9) 

2 
(40,0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 3 

(75,0) 
1 

(100) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(100) 

9 
(56,3) 0 (0) 2 

(66,7) 
2 

(66,7) 
3 

(60,0) 
2 

(50,0 
1 

(11,1) 
1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 
(75,0) 

1 
(100) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) 
5 

(55,6) 
1 

(50,0) 
1 

(100) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 2 
(66,7) 

5 
(62,5) 

1 
(50,0) 

1 
(50,0) 

1 
(100) 

1 
(50,0) 

1 
(100) 

Nem seguro, nem inseguro 9 
(16,4) 

1 
(20,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 
(31,3) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 2 

(40,0) 
2 

(50,0) 
1 

(11,1) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 0 (0) 1 

(12,5) 
1 

(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Inseguro 13 
(23,6) 

1 
(20,0) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 
(12,5) 0 (0) 1 

(33,3) 
1 

(33,3) 0 (0) 0 (0) 6 
(66,7) 

1 
(50,0) 

3 
(100) 0 (0) 2 

(66,7) 
1 

(25,0) 0 (0) 1 
(100) 0 (0) 0 (0) 2 

(22,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(50,0) 

1 
(33,3) 

1 
(12,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(50,0) 0 (0) 

Muito inseguro 2 
(3,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(33,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

(11,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total da amostra 55 
(100) 

5 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

4 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

16 
(100) 

1 
(100) 

3 
(100) 

3 
(100) 

5 
(100) 

4 
(100) 

9 
(100) 

2 
(100) 

3 
(100) 

1 
(100) 

3 
(100) 

4 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

9 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

3 
(100) 

8 
(100) 

2 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos (a partir do 10° pavimento); I= famílias com idosos (com 60 anos ou mais); C= famílias com crianças (até 12 anos); S= famílias 
sem idosos ou crianças; as colunas nas quais não haviam respondentes foram excluídas da tabela (p. ex. famílias com crianças em andares altos do edifício 1); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 

 

Tabela K.6 - Principais justificativas para a percepção de segurança em relação à possibilidade de incêndios nos Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia e o grupo de moradores 

(continua) 
Edifício de moradia 

Total 
Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de moradia 
Total 

B M A 
Total 

B M A 
Total 

B M A 
Total 

M A 
Total 

B M A 
Total 

B M A 
Total 

B A 
Grupo de moradores I C C S I S C S C S S C S C S I I C S S I I S S I C I C S I S I C S 

 Avaliação positiva (muito seguro ou seguro) 
O edifício possui sistema de 
combate a incêndios 
adequado 

22 
(71,0) 

1 
(20,0) 0 (0) 1 

(100) NA 0 (0) NA 3 
(75,0) 0 (0) 1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) NA 8 
(88,9) NA 1 

(50,0) 
2 

(100) 
3 

(100) 
2 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) NA NA NA 2 
(66,7) 

1 
(100) NA 0 (0) 1 

(100) 
2 

(40,0) 0 (0) 0 (0) 1 
(100) NA NA 1 

(50,0) 
5 

(83,3) 
1 

(100) 
2 

(100) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(100) 

Apartamento próximo à 
escada 

17 
(54,8) 

3 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) NA 1 

(100) NA 2 
(50,0) 

1 
(100) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) NA 4 
(44,4) NA 2 

(100) 0 (0) 2 
(66,7) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA NA 1 

(33,3) 
1 

(100) NA 0 (0) 0 (0) 4 
(80,0) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) NA NA 1 

(50,0) 
3 

(50,0) 0 (0) 2 
(100) 0 (0) 0 (0) 1 

(100) 
Facilidade de deslocamento 
pela escada 

16 
(51,6) 

3 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) NA 1 

(100) NA 1 
(25,0) 0 (0) 1 

(100) 0 (0) 0 (0) NA 5 
(55,6) NA 2 

(100) 
1 

(50,0) 
2 

(66,7) 0 (0) 1 
(100) 

1 
(100) NA NA NA 1 

(33,3) 
1 

(100) NA 0 (0) 0 (0) 2 
(40,0) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) NA NA 1 

(50,0) 
2 

(33,3) 0 (0) 2 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Facilidade de acesso do 
Corpo de Bombeiros ao 
edifício 

9 
(29,0) 

1 
(33,3) 0 (0) 1 

(100) NA 0 (0) NA 1 
(25,0) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 2 

(22,2) NA 1 
(50,0) 0 (0) 1 

(33,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA NA 1 
(33,3) 

1 
(100) NA 0 (0) 0 (0) 1 

(20,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA 1 
(50,0) 

3 
(50,0) 0 (0) 2 

(100) 
1 

(100) 0 (0) 0 (0) 

Andar baixo 1 (3,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) NA 1 
(25,0) 

1 
(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA NA 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 		 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Total 31 
(100) 

3 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) NA 1 

(100) NA 4 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) NA 9 

(100) NA 2 
(100) 

2 
(100) 

3 
(100) 

2 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) NA NA NA 3 

(100) 
1 

(100) NA 1 
(100) 

1 
(100) 

5 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) 

1 
(100) NA NA 2 

(100) 
6 

(100) 
1 

(100) 
2 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
1 

(100) 
 Avaliação neutra (nem seguro, nem inseguro) 

O edifício possui sistema de 
combate à incêndios 
adequado 

6 
(66,7) 

1 
(100) NA NA NA NA 1 

(100) 0 (0) NA NA NA NA NA 3 
(60,0) 0 (0) NA NA 1 

(50,0) 
2 

(100) 0 (0) NA NA 0 (0) NA 0 (0) NA NA NA NA 1 
(100) NA NA NA 1 

(100) NA NA 1 
(100) 

1 
(100) NA NA NA NA 

Apartamento próximo à 
escada 

4 
(44,4) 

1 
(100) NA NA NA NA 1 

(100) 0 (0) NA NA NA NA NA 2 
(40,0) 

1 
(100) NA NA 0 (0) 1 

(50,0) 
1 

(100) NA NA 1 
(100) NA 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA NA 

		 		
NA NA NA NA 

Facilidade de deslocamento 
pela escada 

3 
(33,3) 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) 0 (0) NA NA NA NA NA 3 

(60,0) 
1 

(100) NA NA 1 
(50,0) 

1 
(50,0) 0 (0) NA NA 0 (0) NA 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) NA NA NA NA 

Dificuldade de deslocamento 
pela escada 

1 
(11,1) 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) 0 (0) NA NA NA NA NA 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) NA 0 (0) NA NA NA NA 1 

(100) NA NA NA 1 
(100) NA NA 0 (0) 0 (0) NA NA NA NA 

Facilidade de acesso do 
Corpo de Bombeiros ao 
edifício 

1 
(11,1) 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) 0 (0) NA NA NA NA NA 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) NA 0 (0) NA NA NA NA 1 

(100) NA NA NA 1 
(100) NA NA 0 (0) 0 (0) NA NA NA NA 

Dificuldade de acesso do 
Corpo de Bombeiros ao 
edifício 

2 
(22,2) 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) 0 (0) NA NA NA NA NA 2 

(40,0) 
1 

(100) NA NA 1 
(50,0) 0 (0) 0 (0) NA NA 0 (0) NA 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) 0 (0) NA NA NA NA 

Total 9 
(100) 

1 
(100) NA NA NA NA 1 

(100) 0 (0) NA NA NA NA NA 5 
(100) 

1 
(100) NA NA 2 

(100) 
2 

(100) 
1 

(100) NA NA 1 
(100) NA 0 (0) NA NA NA NA 1 

(100) NA NA NA 1 
(100) NA NA 1 

(100) 
1 

(100) NA NA NA NA 
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Tabela K.6 - Principais justificativas para a percepção de segurança em relação à possibilidade de incêndios nos Edifícios 1 a 7, conforme o andar de moradia e o grupo de moradores 

(conclusão) 
Edifício de moradia 

Total 
Edifício 1 Edifícios 2 Edifícios 3 Edifício 4 Edifício 5 Edifício 6 Edifício 7 

Andar de moradia 
Total 

B M A 
Total 

B M A 
Total 

B M A 
Total 

M A 
Total 

B M A 
Total 

B M A 
Total 

B A 
Grupo de moradores I C C S I S C S C S S C S C S I I C S S I I S S I C I C S I S I C S 

 Avaliação negativa (inseguro ou muito inseguro) 

O edifício possui sistema de 
combate a incêndios adequado 1 (6,7) 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (14,3) 0 (0) 1 (33,3) NA 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 

O edifício não possui sistema 
de combate a incêndios 
adequado 

8 (53,3) 1 (100) NA NA 1 (100) NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA 1 (100) NA 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 3 (42,8) 1 (100) 0 (0) NA 2 (66,7) 1 (100) NA 1 (100) NA NA 2 (66,7) NA NA NA NA 1 (50,0) 1 (100) 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 

Apartamento próximo à escada 3 (20,0) 1 (100) NA NA 1 (100) NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (14,3) 0 (0) 1 (33,3) NA 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) NA NA 2 (66,7) NA NA NA NA 0 (0) 1 (100) 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 
Facilidade de deslocamento 
pela escada 1 (6,7) 1 (100) NA NA 1 (100) NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)	 0 (0)	 0 (0)	 NA 0 (0)	 0 (0) NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA NA NA 0 (0)	 0 (0)	 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 

Dificuldade de deslocamento 
pela escada 

10 
(66,7) 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (71,4) 0 (0) 3 (100) NA 2 (66,7) 1 (100) NA 1 (100) NA NA 3 (100) NA NA NA NA 2 (100) 1 (100) 1 (100) NA NA NA 1 (100) NA 

Dificuldade de acesso do 
Corpo de Bombeiros ao 
edifício 

9 (60,0) 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA 1 (100) NA 0 (0) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 5 (71,4) 0 (0) 3 (100) NA 2 (66,7) 1 (100) NA 1 (100) NA NA 2 (66,7) NA NA NA NA 1 (50,0) 1 (100) 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 

Falta escadas longas ao corpo 
de bombeiros; as portas corta 
fogo não são mantidas 
fechadas;  

1 (6,7) 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA 1 (100) NA 1 (100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA NA 0 (0) NA 

Altura do edifício e falta de 
escadas externas 1 (6,7) 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (14,3) 0 (0) 1 (33,3) NA 0 (0) 0 (0) NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) NA NA NA 

		
NA 

Andar alto 1 (6,7) 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA 0 (0) NA 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)  0 (0)  0 (0) 0 (0)  NA 0 (0)  0 (0) NA 0 (0) NA NA 0 (0) NA NA NA NA 0 (0) 0 (0) 1 (100) NA NA NA 1 (100) NA 

Total 15 (100) 1 (100) NA NA 1 (100) NA NA 0 (0) NA NA NA NA NA 2 (100) NA 1 (100) 1 (100) 0 (0) 0 (0) 7 (100) 1 (100) 3 (100) NA 3 (100) 1 (100) NA 1 (100) NA NA 3 (100) NA NA NA NA 2 (100) 1 (100) 1 (100) NA NA NA 1 (100) NA 

Notas:  B= andares baixos (até o 5°pavimento); M= andares médios (do 6° ao 9° pavimento); A= andares altos (a partir do 10° pavimento); I= famílias com idosos (com 60 anos ou mais); C= famílias com crianças (até 12 anos); S= famílias 
sem idosos ou crianças; as colunas nas quais não haviam respondentes foram excluídas da tabela (p. ex. famílias com crianças em andares altos do edifício 1); os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de 
respondentes de cada grupo; são destacadas no texto as justificativas mencionadas, pelo menos, por 30% dos respondentes de cada grupo. 
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Tabela L.1 - Justificativas para a maior preferência de vistas para um parque sem edificações 
próximas à janela da sala do apartamento 

Justificativas: Vista A 
(36° pav.) 

Vista B 
(8° pav.) 

Vista C 
(20° pav.) 

Vista ampla 29 (90,6) 32 (40,5) 33 (80,5) 
Vista reduzida 1 (3,1) 4 (5,1) 1 (2,4) 
Existência de vegetação 10 (31,3) 75 (94,9) 33 (80,5) 

Inexistência de vegetação 0 (0) 1 (1,3) 0 (0) 
Existência de edificações próximas 2 (6,3) 8 (10,1) 15 (36,6) 
Inexistência de edificações próximas 8 (25,0) 22 (27,8) 2 (4,9) 
Possibilidade de visualização de elementos próximos 6 (18,8) 24 (30,4) 27 (65,9) 

Impossibilidade de visualização de elementos próximos 3 (9,4) 2 (2,5) 1 (2,4) 
Maior quantidade de vegetação 0 (0) 2 (2,6) 0 (0) 
Permite dimensionar a cidade 1 (3,1) 0 (0) 0 (0) 
Vista para área de lazer do parque 0 (0) 0 (0) 2 (4,8) 

Total da amostra  32 (100) 79 (100) 41 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo 
 

Tabela L.2 - Principais justificativas para a menor preferência de vistas para um parque sem 
edificações próximas à janela da sala do apartamento 

Justificativas: Vista A 
(36° pav.) 

Vista B 
(8° pav.) 

Vista C 
(20° pav.) 

Vista ampla 10 (11,0) 2 (6,1) 4 (14,3) 

Vista reduzida 17 (18,7) 28 (84,8) 13 (46,4) 
Existência de vegetação 1 (1,1) 3 (9,1) 2 (7,1) 
Inexistência de vegetação 57 (62,6) 2 (6,1) 9 (32,1) 
Existência de edificações próximas 19 (20,9) 3 (9,1) 6 (21,4) 

Inexistência de edificações próximas 10 (11,0) 3 (9,1) 0 (0) 
Possibilidade de visualização de elementos próximos 5 (5,5) 0 (0) 6 (21,4) 
Impossibilidade de visualização de elementos próximos 39 (42,9) 11 (33,0) 6 (21,4) 
Vista muito ampla 2 (2,2) 0 (0) 0 (0) 

Muita vegetação 0 (0) 1 (3,0) 1 (3,6) 
Altura elevada 1 (1,1) 0 (0) 0 (0) 

Total da amostra  91 (100) 33 (100) 28 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo 
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Tabela L.3 - Principais justificativas para a maior preferência de vistas com edificações à uma 
distância média da janela da sala do apartamento 

Justificativas: Vista A 
(10° pav.) 

Vista B 
(26° pav.) 

Vista C 
(18° pav.) 

Vista ampla 30 (44,1) 60 (90,9) 15 (83,3) 
Vista reduzida 9 (13,2) 1 (1,5) 0 (0) 
Existência de vegetação 34 (50,0) 3 (4,5) 2 (11,1) 

Inexistência de vegetação 1 (1,5) 2 (3,0) 1 (5,6) 
Existência de edificações próximas 17 (25,0) 4 (6,1) 2 (11,1) 
Inexistência de edificações próximas 1 (1,5) 20 (30,3) 1 (5,6) 
Possibilidade de visualização de elementos próximos 42 (61,8) 10 (15,2) 7 (38,9) 

Impossibilidade de visualização de elementos próximos 1 (1,5) 9 (13,6) 0 (0) 
Área livre entre os prédios 1 (1,5) 0 (0) 0 (0) 
Edifício mais baixo 1 (1,5) 0 (0) 0 (0) 
Maior quantidade de céu visível / linha do horizonte 0 (0) 1 (1,5) 0 (0) 

Média amplitude 0 (0) 0 (0) 1 (5,6) 
Número controlado de edifícios altos 0 (0) 0 (0) 1 (5,6) 
Permite ideia de escala 0 (0) 0 (0) 1 (5,6) 

Total da amostra  68 (100) 66 (100) 18 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo 
 

Tabela L.4 - Principais justificativas para a menor preferência de vistas com edificações à uma 
distância média da janela da sala do apartamento 

Justificativas: Vista A 
(10° pav.) 

Vista B 
(26° pav.) 

Vista C 
(18° pav.) 

Vista ampla 0 (0) 11 (21,2) 1 (3,2) 
Vista reduzida 49 (71,0) 17 (32,7) 14 (45,2) 

Existência de vegetação 2 (2,9) 3 (5,8) 0 (0) 
Inexistência de vegetação 14 (20,3) 24 (46,2) 13 (41,9) 
Existência de edificações próximas 28 (40,6) 3 (5,8) 7 (22,6) 
Inexistência de edificações próximas 0 (0) 10 (19,2) 0 (0) 

Possibilidade de visualização de elementos próximos 13 (18,8) 1 (1,9) 0 (0) 
Impossibilidade de visualização de elementos próximos 10 (14,5) 26 (50,0) 14 (45,2) 
Barreira visual / edifícios altos próximos 1 (1,4) 0 (0) 2 (6,4) 
Edificações altas parecem ainda mais altas 1 (1,4) 0 (0) 0 (0) 

Edifício / andar muito alto 0 (0) 1 (1,9) 1 (3,2) 
Pouca visibilidade do céu 1 (1,4) 0 (0) 0 (0) 
Visualização de espaço de lazer 0 (0) 0 (0) 1 (3,2) 

Total da amostra  69 (100) 52 (100) 31 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo 
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Tabela L.5 - Principais justificativas para a maior preferência de vistas com edificações próximas da 
janela da sala do apartamento, a partir de diferentes andares  

Justificativas: Vista A 
(18° pav.) 

Vista B 
(10° pav.) 

Vista C 
(26° pav.) 

Vista ampla 16 (64,0) 29 (50,0) 68 (100) 
Vista reduzida 0 (0) 9 (15,5) 0 (0) 
Existência de vegetação 6 (24,0) 20 (34,5) 7 (10,3) 

Inexistência de vegetação 0 (0) 2 (3,4) 2 (2,9) 
Existência de edificações próximas 8 (32,0) 16 (27,6) 5 (7,4) 
Inexistência de edificações próximas 4 (16,0) 1 (1,7) 23 (33,8) 
Possibilidade de visualização de elementos próximos 8 (32,0) 37 (63,8) 7 (10,3) 

Impossibilidade de visualização de elementos próximos 2 (8,0) 0 (0) 10 (14,7) 

Total da amostra  25 (100) 58 (100) 68 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo 
 

Tabela L.6 - Principais justificativas para a menor preferência de vistas com edificações próximas da 
janela da sala do apartamento, a partir de diferentes andares 

Justificativas: Vista A 
(18° pav.) 

Vista B 
(10° pav.) 

Vista C 
(26° pav.) 

Vista ampla 1 (4,0) 1 (1,6) 17 (27,4) 
Vista reduzida 10 (40,0) 41 (64,1) 13 (21,0) 
Existência de vegetação 2 (8,0) 2 (3,1) 0 (0) 
Inexistência de vegetação 4 (16,0) 8 (12,5) 24 (38,7) 

Existência de edificações próximas 7 (28,0) 35 (54,7) 2 (3,2) 
Inexistência de edificações próximas 1 (4,0) 3 (4,7) 16 (25,8) 
Possibilidade de visualização de elementos próximos 3 (12,0) 13 (20,3) 3 (4,8) 
Impossibilidade de visualização de elementos próximos 7 (28,0) 7 (10,9) 35 (56,5) 

Bloqueio da visão pela edificação 0 (0) 1 (1,6) 0 (0) 
Muito alto 0 (0) 0 (0) 1 (1,6) 
Sensação de isolamento / incômodo 1 (4,0) 0 (0) 1 (1,6) 

Total da amostra  25 (100) 64 (100) 62 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo 

 
 
 
Tabela L.7 - Principais justificativas para a maior preferência de vistas para um parque sem 
edificações próximas à janela da sala do apartamento 

(continua) 
Indique as principais razões que justificam a vista mais 
agradável: 

Vista A 
(36° pav.) 

Vista B 
(8° pav.) 

Vista C 
(20° pav.) 

Vista ampla 20 (100) 8 (57,1) 11 (78,6) 
Vista reduzida 0 (0) 1 (7,1) 0 (0) 
Existência de vegetação 13 (65,0) 14 (100) 14 (100) 
Inexistência de vegetação 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Existência de edificações próximas 3 (15,0) 1 (7,1) 6 (42,9) 
Inexistência de edificações próximas 7 (35,0) 8 (57,1) 5 (35,7) 
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(conclusão) 
Possibilidade de visualização de elementos próximos 7 (35,0) 4 (28,6) 9 (64,3) 

Impossibilidade de visualização de elementos próximos 1 (5,0) 0 (0) 2 (14,3) 

Total da amostra  20 (100) 14 (100) 14 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo 
 
 
Tabela L.8 - Principais justificativas para a menor preferência de vistas para um parque sem 
edificações próximas à janela da sala do apartamento 

Justificativas: Vista A 
(36° pav.) 

Vista B 
(8° pav.) 

Vista C 
(20° pav.) 

Vista ampla 0 (0) 1 (4,8) 3 (37,5) 
Vista reduzida 4 (21,1) 15 (71,4) 1 (12,5) 

Existência de vegetação 0 (0) 2 (9,5) 1 (12,5) 
Inexistência de vegetação 9 (47,4) 0 (0) 1 (12,5) 
Existência de edificações próximas 8 (42,1) 0 (0) 2 (25,0) 
Inexistência de edificações próximas 2 (10,5) 1 (4,8) 0 (0) 

Possibilidade de visualização de elementos próximos 2 (10,5) 1 (4,8) 1 (12,5) 
Impossibilidade de visualização de elementos próximos 6 (31,6) 4 (19,0) 1 (12,5) 

Total da amostra  19 (100) 21 (100) 8 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo 
 
 
Tabela L.9 - Principais justificativas para a maior preferência de vistas com edificações à uma 
distância média da janela da sala do apartamento 

Justificativas: Vista A 
(10° pav.) 

Vista B 
(26° pav.) 

Vista C 
(18° pav.) 

Vista ampla 7 (33,3) 20 (100) 4 (66,7) 

Vista reduzida 1 (4,8) 0 (0) 0 (0) 
Existência de vegetação 12 (57,1) 3 (15,0) 2 (33,3) 
Inexistência de vegetação 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Existência de edificações próximas 4 (19,0) 1 (5,0) 1 (16,7) 

Inexistência de edificações próximas 2 (9,5) 9 (45,0) 2 (33,3) 
Possibilidade de visualização de elementos próximos 10 (47,6) 4 (20,0) 4 (66,7) 
Impossibilidade de visualização de elementos próximos 1 (4,8) 4 (20,0) 1 (16,7) 

Total da amostra  21 (100) 20 (100) 6 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo 
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Tabela L.10 - Principais justificativas para a menor preferência de vistas com edificações à uma 
distância média da janela da sala do apartamento 

Justificativas: Vista A 
(10° pav.) 

Vista B 
(26° pav.) 

Vista C 
(18° pav.) 

Vista ampla 0 (0) 2 (11,1) 0 (0) 
Vista reduzida 17 (77,3) 4 (22,2) 3 (42,9) 
Existência de vegetação 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Inexistência de vegetação 4 (18,2) 7 (38,9) 4 (57,1) 
Existência de edificações próximas 13 (59,1) 0 (0) 3 (42,9) 
Inexistência de edificações próximas 0 (0) 3 (16,7) 0 (0) 
Possibilidade de visualização de elementos próximos 5 (22,7) 1 (5,6) 1 (14,3) 

Impossibilidade de visualização de elementos próximos 3 (13,6) 7 (38,9) 1 (14,3) 

Total da amostra  22 (100) 18 (100) 7 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou  
 
 
Tabela L.11 - Principais justificativas para a maior preferência de vistas com edificações próximas da 
janela da sala do apartamento, a partir de diferentes andares  

Justificativas: Vista A 
(18° pav.) 

Vista B 
(10° pav.) 

Vista C 
(26° pav.) 

Vista ampla 5 (83,3) 2 (25,0) 28 (90,3) 
Vista reduzida 0 (0) 0 (0) 1 (3,2) 

Existência de vegetação 2 (33,3) 5 (62,5) 7 (22,6) 
Inexistência de vegetação 0 (0) 1 (12,5) 0 (0) 
Existência de edificações próximas 1 (16,7) 3 (37,5) 2 (6,5) 
Inexistência de edificações próximas 0 (0) 1 (12,5) 16 (51,6) 

Possibilidade de visualização de elementos próximos 4 (66,7) 4 (50,0) 3 (9,7) 
Impossibilidade de visualização de elementos próximos 0 (0) 1 (12,5) 8 (25,8) 

Total da amostra  6 (100) 8 (100) 31 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo 
 

Tabela L.12 - Principais justificativas para a menor preferência de vistas com edificações próximas da 
janela da sala do apartamento, a partir de diferentes andares 

Justificativas: Vista A 
(18° pav.) 

Vista B 
(10° pav.) 

Vista C 
(26° pav.) 

Vista ampla 0 (0) 3 (9,1) 1 (9,1) 
Vista reduzida 0 (0) 19 (57,6) 3 (27,3) 
Existência de vegetação 0 (0) 1 (3,0) 0 (0) 

Inexistência de vegetação 0 (0) 4 (12,1) 5 (45,5) 
Existência de edificações próximas 1 (100) 21 (63,6) 1 (9,1) 
Inexistência de edificações próximas 0 (0) 1 (3,0) 2 (18,2) 
Possibilidade de visualização de elementos próximos 0 (0) 8 (24,2) 1 (9,1) 

Impossibilidade de visualização de elementos próximos 0 (0) 4 (12,1) 6 (54,5) 
Proximidade das edificações 0 (0) 0 (0) 1 (9,1) 

Total da amostra  1 (100) 33 (100) 11 (100) 
Fonte: elaborado pela autora. 
Notas: os valores entre parênteses referem-se aos percentuais em relação ao total de respondentes que avaliou 
cada cena em cada grupo 
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DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 2.581.514

DADOS DO PARECER

Trata-se este parecer da análise da segunda versão do projeto de tese de doutorado em desenvolvimento
no Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional (PROPUR), de autoria de Débora
Gregoletto, sob orientação do Prof. Antônio Tarcísio da Luz Reis.
O projeto, intitulado EDIFÍCIOS ALTOS: IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA EM CIDADES
MÉDIAS, possui como foco de análise efeitos da verticalização urbana, através da percepção dos usuários
de espaços em contextos das chamadas cidades médias (com população total entre 50 mil até 500 mil
habitantes). O Estudo de caso é Caxias do Sul (RS).

Apresentação do Projeto:

Objetivo Geral
Investigar os efeitos de edifícios altos na estética e no usos do espaço urbano, bem como os impactos na
qualidade de vida de seus usuários, através da percepção de moradores de cidades médias.
Objetivo Secundário
- Investigar os impactos estéticos de edifícios altos de diferentes alturas e em diferentes situações e
contextos urbanos;
- Investigar os impactos nos usos de espaços abertos junto às bases de edifícios altos;
- Investigar os impactos do andar de moradia nos usos no interior de edifícios altos.
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Riscos e benefícios
Riscos e benefícios estão claramente apresentados da seguinte forma:
Riscos
Possível cansaço decorrente do tempo da entrevista ou do preenchimento do questionário ou algum tipo de
desconforto ou constrangimento quanto às perguntas realizadas pelo pesquisador.
Benefícios
Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, o participante (respondente da pesquisa) estará
contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Para a seleção das áreas de estudo, se define que estas devem se localizar nos bairros ou áreas onde se
situam os edifícios mais altos (acima de 18 pavimentos) e que possuam significativa concentração de
edifícios altos (acima de 10 pavimentos) na cidade de Caxias do Sul. Ainda, são definidos critérios
específicos de acordo com cada objetivo da investigação para a escolha das edificações, das cenas ou
vistas a serem apresentadas como estímulo visual para o trabalho de campo.
Os métodos selecionados são:
a) Levantamento de Arquivo: corresponde à revisão da literatura pertinente ao tema, bem como na busca de
materiais e coleta de informações relativas ao processo de verticalização de Caxias do Sul, como
legislações relativas aos dispositivos de controle das alturas das edificações - antigas e atuais -, mapas e
imagens de satélite;
b) Levantamentos físicos: consiste no levantamento de características físicas por meio de registros
fotográficos das áreas de estudo, necessários para configurar cenas ou vistas a serem apresentadas
juntamente com os questionários, de acordo com cada objetivo da investigação;
c) Observação de comportamento: consiste de uma avaliação visual do ambiente construído muito
apropriado para detectar o que acontece e como funciona um determinado espaço ou edificação. As
observações tem como objetivo gerar dados sobre as atividades realizadas, as regularidades de
comportamento assim como as oportunidades e restrições de uso proporcionadas pelo projeto.
d) Questionários: ferramenta utilizada com o intuito de detectar regularidades entre grupos através da
comparação de um conjunto de repostas a perguntas relativas a um assunto. a aplicação de questionários
se dará pelo método tradicional (para atingir pessoas que não fazem uso da internet) e também via internet,
através do programa Lime Survey, que é um software livre
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desenvolvido com o objetivo de preparar, publicar e coletar respostas de questionários, além de fornecer
uma análise estatística básica sobre os resultados dos mesmos.
Para os questionários que serão aplicados via internet, o link de acesso será enviado via email para
empresas, escritórios de arquitetura e engenharia e também para universidades para que repassem o link
de acesso para seus funcionários ou alunos. Também será enviado para contatos pesquisador, procurando
direcionar a pessoas que se enquadrem nos grupos de respondentes.
Será solicitado às pessoas que reenviem o link para os seus contatos, utilizando-se da técnica de amostra
em bola de neve (snowball sample), a fim de aumentar o número da amostra. Também será divulgado em
redes sociais, tal como Facebook.
os respondentes dos questionários deverão ser maiores de 18 anos de idade e moradores da cidade de
Caxias do Sul há pelo menos um ano. são determinados três diferentes grupos de usuários do espaço
urbano: (i) moradores de edifícios altos; (ii) moradores das adjacências de edifícios altos e (iii) usuários de
espaços abertos junto à edifícios altos. os questionários serão aplicados a usuários moradores de edifícios
selecionados para a pesquisa. As amostras contarão com 30 respondentes de cada grupo como número
mínimo.
e) Entrevistas estruturadas: serão realizadas junto a arquitetos e a planejadores urbanos, incluindo
profissionais ligados ao planejamento municipal, promotores imobiliários e usuários de edifícios altos, como
forma de comparar as percepções dos usuários do espaço urbano com as daqueles que idealizaram os
planos, de quem constrói e comercializa essas edificações e daqueles que efetivamente as usam, além de
complementar e testar a confiabilidade das informações obtidas por meio dos questionários. Os
entrevistados serão contatados pelo pesquisador via telefone ou e-mail.
Nesta segunda versão são indicadas detalhadamente as amostras de questionário e de entrevista,
relacionados com objetivos da pesquisa, o que atende a uma das recomendações feitas na versão anterior.
Estão também anexados documentos referentes aos roteiros de entrevistas e questionário, bem como um
modelo de TCLE para os questionários, com opções para aceitar ou não a participação do convidado.

Estão anexados os seguintes documentos: folha de rosto, documento Plataforma Brasil, projeto de pesquisa
completo e TCLE, parecer da COMPESQ-ARQ.
O TCLE contém o nome da instituição e do Programa de Pós-Graduação a que pertence a pesquisa; título,
riscos e benefícios; contatos da pesquisadora, do seu orientador e do CEP UFRGS; objetivo
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principal da pesquisa e autorização de gravação da entrevista.

Foram atendidas as recomendações anteriores. Não há mais recomendações.
Recomendações:

Não há pendências, sugere-se aprovação.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado.
Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1063955.pdf

14/03/2018
17:17:42

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_questionarios.pdf 14/03/2018
17:16:38

DEBORA
GREGOLETTO

Aceito

Outros Roteiro_questionario_2.pdf 14/03/2018
17:15:05

DEBORA
GREGOLETTO

Aceito

Outros Roteiro_questionario_1.pdf 14/03/2018
17:14:30

DEBORA
GREGOLETTO

Aceito

Outros ROTEIROS_ENTREVISTAS.pdf 14/03/2018
17:13:07

DEBORA
GREGOLETTO

Aceito

Recurso Anexado
pelo Pesquisador

Esclarecimento_quantidades_questionar
ios_e_entrevistas.pdf

14/03/2018
17:12:16

DEBORA
GREGOLETTO

Aceito

Folha de Rosto folhaDeRosto_assinada.pdf 16/01/2018
20:57:39

DEBORA
GREGOLETTO

Aceito

Parecer Anterior parecer_COMPESQ_ARQ.pdf 16/01/2018
15:17:13

DEBORA
GREGOLETTO

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_de_pesquisa.pdf 16/01/2018
15:16:48

DEBORA
GREGOLETTO

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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PORTO ALEGRE, 05 de Abril de 2018

MARIA DA GRAÇA CORSO DA MOTTA
(Coordenador)
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E AUTORIZAÇÃO PARA 
GRAVAÇÃO DE VOZ 

Informações sobre a Pesquisa 

Título  Edifícios altos: impactos na qualidade de vida urbana em 
cidades médias 

Instituição de Ensino Faculdade de Arquitetura - Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento Urbano e Regional | PROPUR/UFRGS 

Pesquisadora 
Responsável Débora Gregoletto – debora.gregoletto@ufrgs.br 

Orientador Responsável Antônio Tarcísio da Luz Reis – tarcisio.reis@ufrgs.br 
Contato PROPUR/UFRGS Tel.: (51) 3308 3145 | E-mail: propur@ufrgs.br  
CEP/UFRGS Tel.: (51) 3308 3738 | E-mail: etica@propesq.ufrgs.br 

  
DECLARO, por meio deste termo, que concordei em participar da pesquisa de doutorado 
“Edifícios altos: impactos na qualidade de vida urbana em cidades médias”, de 
responsabilidade da pesquisadora Débora Gregoletto, que tem como objetivo principal 
investigar os efeitos de edifícios altos na estética e no usos do espaço urbano,  bem como os 
impactos na qualidade de vida de seus usuários, através da percepção de moradores de 
cidades médias. 
Declaro ter sido informado(a) de que os dados obtidos serão utilizados para fins estritamente 
acadêmicos e de que meu nome não será identificado na pesquisa, garantindo minha 
privacidade. Declaro, ainda, ter sido informado(a) de que esta pesquisa trará como benefício à 
comunidade o aprofundamento no conhecimento acerca dos impactos que os edifícios altos 
podem causar na qualidade de vida urbana e de que, quando concluída, estará disponível na 
biblioteca da UFRGS em meio físico e digital, podendo ser acessada por qualquer pessoa que 
tenha interesse em seu conteúdo. 

Declaro ter sido informado(a) de que como benefícios destacam-se a possibilidade de 
compartilhar minha percepção na relação dos edifícios altos com o espaço urbano de Caxias 
do Sul, bem como a oportunidade de expressão e reflexão. Fui ainda informado de que os 
eventuais riscos aos quais estou exposto referem-se a um possível cansaço decorrente do 
tempo da entrevista, ou algum tipo de desconforto ou constrangimento quanto às perguntas 
realizadas pela pesquisadora.  

Afirmo ter sido informado(a) de que esta é uma entrevista em profundidade, com 
duração de cerca de 45 minutos, de que posso solicitar a qualquer tempo a interrupção da 
entrevista, e de que, no caso de me sentir desconfortável para responder qualquer pergunta, 
basta solicitar à pesquisadora que a retire, pois me é assegurado o direito de não responder o 
que julgar impertinente ou de conteúdo impróprio.  

Fui ainda informado(a) de que a pesquisadora se compromete a esclarecer quaisquer 
dúvidas que eventualmente surjam e que posso me retirar desse estudo a qualquer tempo, 
sem qualquer prejuízo.  

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo 
financeiro ou ter qualquer ônus, com a finalidade exclusiva de colaborar com o 
desenvolvimento da pesquisa. 

AUTORIZO, por meio deste termo, a gravação de minha entrevista que será utilizada 
para posterior transcrição e somente será acessada pela pesquisadora e seu orientador. Fui 
informado (a) de que posso solicitar uma cópia da gravação, caso seja de meu interesse. 
Atesto ter recebido uma cópia deste Termo, assinado pela pesquisadora.  

 
Caxias do Sul, ____ de _________________de 2018.  

 
..........................................................…………... 

(Nome completo do(a) entrevistado(a)) 
 

............…………….............................................. 
(Assinatura do(a) entrevistado(a)) 

 
Débora Gregoletto 

(Nome completo da pesquisadora) 
 

............................................................ 
Assinatura da pesquisadora 
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