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UMA ABORDAGEM QUALITATIVA

Roberto Antônio Gasparini Júnior1

João Roberto Gomes de Faria2

Introdução

A cidade, junto com todo o seu complexo urbano, está em cons-
tante transformação. O rápido crescimento das urbes ocorrido nas 
últimas décadas contribuiu para acelerar esse processo. Desde então, 
acompanhar esse crescimento tornou-se um grande desafi o para 
arquitetos, urbanistas e demais profi ssionais do planejamento. A 
cidade é entendida como uma criação humana em substituição aos 
ecossistemas naturais, construída de forma a permitir a sobrevivência 
comunitária do homem, a espécie predominante desse meio. Mas 
a grande alteração da paisagem provocada pela ocupação urbanís-
tica acaba provocando variações microclimáticas, que interferem 
principalmente na temperatura ambiente. Com a substituição das 
superfícies e formas naturais pelas unidades artifi ciais, o ser humano 
vem modifi cando as propriedades físico-químicas e os processos 
aerodinâmicos, térmicos, hidrológicos e de intercâmbio de massas. 
Em consequência, as propriedades meteorológicas do ar, dentro 

 1 Mestre em design, Universidade Estadual Paulista.
 2 Livre-docente, Universidade Estadual Paulista.
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e imediatamente acima das áreas urbanas, fi cam profundamente 
modifi cadas, criando um distinto tipo climático: o clima urbano 
(Chandler, 1976). 

Entre os grandes personagens urbanos presentes nesse processo 
está o espaço público. Conforme suas evidências físicas, os espaços 
públicos podem gerar características climáticas próprias que acabam 
por diferenciar-se das temperaturas presentes nas áreas próximas a 
eles. Essas condições climáticas são denominadas de microclimas 
urbanos e podem tanto contribuir para um grande uso ativo da área, 
se esta apresentar condições termicamente confortáveis, quanto cau-
sar o efeito contrário, expulsando seus usuários, se as condições do 
clima forem inadequadas. Assim, a qualidade dos espaços públicos 
desempenha fundamental importância para a vitalidade da cidade 
(Faria & Souza, 2004). Isso evidencia a importância de trabalhos 
voltados para o estudo de espaços públicos.

Grande parte das pesquisas que buscam conhecer o comporta-
mento microclimático dos espaços públicos está voltada para áreas 
como praças e parques. Mas espaço público é entendido como toda 
e qualquer área livre destinada ao uso coletivo das pessoas; dessa 
maneira, além de praças e parques, as ruas e avenidas também o são. 
Porém, estas últimas são vistas geralmente como locais de trânsito, 
onde as pessoas estão somente de passagem e as utilizam como via de 
acesso a outros lugares, inclusive para praças e parques. Entretanto, 
é justamente por isso que as vias devem receber grande atenção, por 
se tornarem um modelo de espaço público que recebe muito uso, 
contendo considerável número de pessoas de forma diária.

Objetivo

Este capítulo tem como objetivo suprir a defi ciência de estudos 
voltados aos espaços públicos viários ao analisá-los sob aspectos que 
envolvem a área de circulação do pedestre. Assim, desenvolve-se 
um processo metodológico adaptado com base em medições me-
teorológicas, mapas, observações, entrevistas e análises de com-
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portamento, de modo a conhecer como a morfologia dessas áreas 
pode infl uenciar seus usuários por meio das condições em que se 
apresenta, mas principalmente por meio das variáveis climáticas de 
temperatura.

Para isso, foram estudados três espaços públicos de Bauru, cidade 
do interior paulista: Rua Primeiro de Agosto, Avenida Rodrigues Al-
ves e Avenida Getúlio Vargas. Preocupamo-nos em estudar vias que 
possuíssem grande importância para a cidade, sendo extremamente 
utilizadas e carregadas de aspectos particulares que caracterizassem 
individualmente seu uso, tornando-se, então, espaços de grande 
representatividade para a proposta deste capítulo.

Procedimentos metodológicos

O desenvolvimento da pesquisa foi realizado com base no prin-
cípio de coleta e relação de informações, gerando resultados gráfi cos 
e conceituais que proporcionam discussão entre causa e efeito. A 
partir de análises de procedimentos metodológicos de outros traba-
lhos sobre o mesmo assunto, chegou-se a uma proposta de método 
adaptada das pesquisas de Ramo & Steemer (2003), Takenaka & Faria 
(2003), Nikolopoulou (2004) e Gasparini Jr. et al. (2004), que abor-
dam aspectos do microclima urbano. A adequação desses métodos 
aos objetivos do presente capítulo gerou um esquema (fi gura 1) que 
expõe de forma gráfi ca os fatores que compõem os procedimentos 
propostos.

A proposta busca estudar a cidade e o homem não somente em 
seus aspectos quantitativos, mas também nos qualitativos. Assim, 
é necessário entendê-los cada qual com suas características e limi-
tações, para depois relacioná-los em uma discussão que revela os 
pontos positivos e os negativos provindos dessa inter-relação. Dessa 
maneira, propõe-se um método de estudo em que homem e cidade 
são entendidos como elementos únicos e diferentes, possuidores 
de características próprias, e que, quando unidos, mostram-nos a 
situação qualitativa atual da vida urbana.
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Figura 1. Esquema de proposta metodológica.

O processo desse método consiste em avaliar o elemento espaço 
público por meio de levantamento físico, enquanto em relação ao 
usuário analisa-se seu grau de satisfação com o lugar. Do mesmo 
modo, estuda-se a ambiência da área por meio dos indicadores 
microclimáticos coletados no local, que são relacionados com os 
indicadores de comportamento das pessoas. Para analisar o modo 
como o usuário se comporta, foi necessário observar o fl uxo de pe-
destres e os locais onde havia as maiores e as menores concentrações 
e permanências de pessoas. Além disso, foram realizadas entrevistas, 
para que fosse possível conhecer o perfi l do usuário e avaliar seu grau 
de satisfação com o lugar. Durante a aplicação do questionário, os 
entrevistados eram observados para constatar situações que poderiam 
ser fundamentais na análise das respostas, como as seguintes: se o 
entrevistado estava sob sombras ou exposto às radiações solares, se 
vestia roupas leves ou pesadas, se consumia bebida quente ou fria, 
se estava em movimento ou parado.

A coleta de dados microclimáticos do espaço público foi realiza-
da por meio de instrumentos móveis de medições meteorológicas. 
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Assim, obteviveram-se informações sobre a temperatura do ar, 
temperatura de globo, velocidade e direção do vento. Também se 
fez uso de contadores para conhecer o número de usuários que pas-
savam pelo local. Essas medições ocorreram durante o outono (por 
motivos técnicos), sendo necessário um dia para cada uma das três 
vias, e foram realizadas das 8h às 18h, com anotações a cada 15 mi-
nutos. Os instrumentos foram localizados em pontos determinados 
para as medições. Cada via recebeu dois pontos situados no passeio 
público, dispostos um de frente para o outro, porém em margens 
diferentes. Assim, pode-se conhecer a infl uência microclimática nos 
dois lados da via, de modo a conhecer possíveis variações causadas 
por diferenças morfológicas e pela orientação solar.

Áreas de estudo

Os três espaços públicos aqui estudados (Rua Primeiro de Agos-
to, Av. Rodrigues Alves e Av. Getúlio Vargas) são de grande impor-
tância para a cidade de Bauru, sendo escolhidos por apresentarem 
considerável quantidade de uso por pedestres e por veículos, mas 
com características e particularidades diferentes. A Rua Primeiro 
de Agosto é uma via extremamente comercial, com volumetria 
média de três e quatro pavimentos e largura total (leito carroçável 
mais calçadas) de 14m, possuindo uma geometria fechada que tende 
para o perfi l de rua corredor (fi gura 2), sendo caracterizada por seu 
grande número de usuários durante o horário comercial e pelo seu 
esvaziamento durante o período noturno.

Figura 2. Perfi s volumétricos destacados das três vias.
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A Av. Rodrigues Alves é uma via de duas pistas dividas por um 
canteiro central, possuindo, assim, um vão livre total de 25m. Seu 
aspecto morfológico é variado, alternando-se em locais com baixa 
volumetria e áreas com gabarito elevado (fi gura 2). É ocupada so-
bretudo por comércio, porém também há instituições e serviços. 
É uma avenida muito movimentada, tanto com pedestres quanto 
com veículos, e sua maior peculiaridade é a presença de grande 
quantidade de ônibus. Há pontos de ônibus distribuídos ao longo 
da calçada, recebendo enorme numero de usuários do transporte 
coletivo de toda a cidade. Isso acaba tornando a avenida um grande 
terminal de ônibus.

Já a Av. Getúlio Vargas é uma via que apresenta um uso diferen-
ciado, pois uma de suas calçadas possui pista de caminhada, o que 
confere ao lugar a característica de um espaço de lazer. Possui 26m 
de largura total. A avenida localiza-se em uma região valorizada pela 
especulação imobiliária por estar em meio a bairros nobres. Porém 
conseguiu manter uma volumetria de edifícios baixos, o que torna a 
via um espaço aberto (fi gura 2). Isso foi possível devido à presença 
de um aeroporto que margeia a avenida; assim, as construções ao 
longo dessa via tiveram suas dimensões limitadas por restrições 
impostas para áreas próximas a aeroportos. O aspecto de cada um 
dos espaços públicos estudados pode ser observado na fi gura 3, que 
também indica a localização dos pontos de medição usados para as 
coletas de dados.

Para maior compreensão durante o desenvolvimento deste ca-
pítulo, os pontos foram nomeados por letras seguidas de números. 

Figura 3. Vista das vias e localização dos seis pontos de medição.
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As letras correspondem à primeira inicial do nome da via estudada, 
enquanto o número diferencia os dois lados medidos. Assim, temos 
para a Rua Primeiro de Agosto os pontos A1 e A2, para a Avenida 
Rodrigues Alves os pontos R1 e R2, e para a Avenida Getúlio Vargas 
temos os pontos G1 e G2. Com isso, visa-se facilitar o reconheci-
mento imediato da identifi cação dos pontos.

Os pontos foram estabelecidos de acordo com as características 
signifi cativas dos locais onde se encontram. Assim, os pontos A1 
e A2 situam-se na quadra 3 da rua, por ser uma quadra onde foi 
constatada uma situação confl itante mais evidente entre os esta-
belecimentos comerciais e o incômodo provocado pela insolação 
direta, ao mesmo tempo em que possui a presença de outro modo de 
comércio no formato de camelôs. Nessa quadra encontra-se também 
uma variedade de estabelecimentos comerciais além de lojas, como 
estacionamentos, bingos e bares.

Os pontos R1 e R2 estão localizados na quadra 7 da avenida, que 
apresenta um considerável movimento de pessoas e veículos, sendo 
representativo para este capítulo por apresentar ao mesmo tempo 
um característico ponto de ônibus e uma morfologia variada de alta, 
média e baixa volumetria. Já os pontos G1 e G2 estão determinados 
na quadra 9 por ser um local bem frequentado, que abrange tanto as 
pessoas que utilizam a avenida para lazer e atividade física quanto as 
pessoas que fazem outro tipo de uso, em vista da proximidade dessa 
quadra com outras, desprovidas de pista de caminhada. Desse modo, 
têm-se seis pontos de medição que apresentam aspectos representa-
tivos e estratégicos para o desenvolvimento deste capítulo.

Figura 4. Vista das vias sem arborização.
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É importante salientar que a arborização é uma defi ciência das 
três vias, a ponto de ser inexistente na Rua Primeiro de Agosto e 
na Av. Rodrigues Alves, conforme mostrado na figura 4. A Av. 
Getúlio Vargas possui algumas árvores jovens recém-plantas que 
não possuem infl uência efetiva no conforto térmico, de maneira a se 
tornarem irrelevantes para a presente pesquisa.

Resultados e discussão

Com as observações realizadas no local, foi possível registrar a 
diferença do comportamento dos usuários nos três espaços públi-
cos, ocasionada principalmente pela confi guração morfológica das 
vias. O mapa comportamental da Rua Primeiro de Agosto (fi gura 5) 
permite-nos constatar a frequente travessia de pedestres de uma 
calçada à outra. Esse fluxo é resultado da proximidade das duas 
margens devido à curta dimensão de largura da pista, permitindo, 
então, que o usuário atravesse a rua em qualquer ponto, de modo a 
procurar a margem que lhe proporcione melhor conforto térmico.

Figura 5. Mapa comportamental da Rua Primeiro de Agosto.

Já na Av. Rodrigues Alves, a possibilidade de travessia de tran-
seuntes de uma calçada a outra é de grande difi culdade. Dessa ma-
neira, o usuário que caminha ao longo da avenida acaba se mantendo 
no mesmo lado da via, mesmo que não haja sombras e a temperatura 
não esteja amena. Assim, o maior fl uxo de pessoas do trecho estudado 
procede no sentido longitudinal da avenida, de modo que a travessia 
se realiza nas áreas de faixa de pedestres (fi gura 6).
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Figura 6. Mapa comportamental da Av. Rodrigues Alves.

É possível observar que além dos fl uxos, o usuário da Av. Ro-
drigues Alves também apresenta outro tipo de comportamento: a 
permanência. Isso ocorre devido à presença de pontos de ônibus, 
o que faz com que as pessoas não apenas passem pela avenida, mas 
também fi quem no local por alguns minutos.

Contudo, a permanência de usuários é má distribuída, já que é 
concentrada em um ponto, e há outros locais ao longo da calçada que 
não recebem uso efetivo. Dessa maneira, os locais em que há pontos 
de ônibus acabam sendo superutilizados, enquanto outras áreas se 
tornam subutilizadas.

A Av. Rodrigues Alves apresentou um agravante quanto à circu-
lação de usuários. Os diversos pontos de ônibus dispostos ao longo 
das calçadas provocam um confl ito de fl uxo entre as pessoas que 
transitam pelo local e os outros usuários, que permanecem parados, 
aguardando o transporte coletivo (fi gura 7). Isso mostra que um pla-
nejamento aprimorado do mobiliário urbano é de grande importância 
para a efi ciência do lugar como espaço público. 

Figura 7. Pontos de ônibus na Av. Rodrigues Alves.
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Assim como a Av. Rodrigues Alves, a Av. Getúlio Vargas é uma 
via larga, com duas pistas separadas por um canteiro central, porém 
nela não há uma rigidez espacial e normativa causada por semáforos, 
faixa de pedestres e canteiros intransponíveis. Pelo contrário, o usuá-
rio se sente livre para andar pela avenida e cruzá-la sem se preocupar 
com elementos de controle.

Assim, o fl uxo de pessoas torna-se mais natural na medida em que a 
pessoa se sente segura, com permissão para andar na direção que desejar.

Figura 8. Mapa comportamental da Av. Getúlio Vargas.

Nota-se pelo mapa comportamental da fi gura 8 que, apesar da 
permissividade para atravessar a avenida em qualquer ponto sem 
maiores problemas, esse comportamento não acaba sendo frequente. 
Isso ocorre porque a maioria dos usuários utiliza o local para a prática 
de caminhada, o que faz com que as pessoas se mantenham no lado 
da via onde há calçada destinada a essa prática, de modo que não há 
razão para que atravessem para a outra margem. Dessa maneira, o 
fl uxo de pessoas cruzando a avenida torna-se raro.

O levantamento de dados e as observações in loco evidenciaram 
algumas diferenças de comportamento microclimático entre os três 
espaços públicos ocasionadas pela variação da morfologia. A Rua 
Primeiro de Agosto possui uma calçada que recebe sol durante grande 
parte do dia, enquanto a calçada da outra margem permanece sob a 
sombra de construções o tempo todo. Isso faz com que uma mar-
gem seja mais quente que a outra, de modo que, enquanto em uma 
calçada mediam-se 40°C, na outra mediam-se  27,9°C (fi gura 9), 
uma diferença de 12,1°C entre dois pontos que se distanciam por 
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cerca de apenas 8m. Entretanto, a característica morfológica dessa rua 
permite que o usuário cruze a via em qualquer ponto para alcançar o 
conforto térmico gerado pelas sombras dos edifícios.

A Av. Rodrigues Alves também apresentou sombras em um 
dos seus lados devido às construções com volumetria alta, porém 
a grande largura dessa via permite que os edifícios projetem som-
bras nas calçadas somente em alguns horários do dia. Em um dos 
pontos estudados, a permanência de sombra ocorreu após 13h15, 
estendendo-se até o fi nal do dia, enquanto a outra margem recebeu 
incidência solar direta até às 15h30. Mas diferentemente da Rua Pri-
meiro de Agosto, essa avenida não possui dimensões de largura que 
facilitem a rápida travessia de usuários, sendo que o tráfego intenso 
difi culta o cruzamento até mesmo nas faixas de pedestres. Isso gera 
grande desconforto térmico às pessoas que transitam nos horários 
desprovidos de sombras.

Já a Av. Getúlio Vargas não possui elementos que projetem som-
bras em nenhuma de suas margens, de modo que as temperaturas 
registradas nas suas duas calçadas mantêm-se em valores próximos 
durante todo o período. Mesmo com a ausência de proteção contra 
a incidência solar, observou-se a presença de várias pessoas cami-
nhando pela calçada. Isso se deve ao uso esportivo dado ao lugar, já 
que uma de suas margens é usada como pista de caminhada. Assim, 
o usuário dirige-se ao local conhecendo suas condições de conforto e 
aceitando-as, pois utiliza o espaço para seu próprio lazer.

O gráfi co da fi gura 9 mostra uma comparação da temperatura de 
globo registrada nos dois pontos de medição de cada via.

Figura 9. Temperatura de globo nos três espaços públicos.
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Observando-se o gráfi co, pode-se notar que as três vias apresen-
taram diferentes condições de variáveis térmicas. Assim, a confi gu-
ração morfológica dos espaços públicos viários mostra sua impor-
tante infl uência no microclima do lugar e no comportamento dos 
usuários.

A entrevista buscava, entre outros motivos, conhecer como o 
usuário se sentia ao utilizar o espaço público em relação ao conforto 
térmico, conforto visual e outros aspectos estudados pela ergonomia. 
Isso contribui para identifi car fatores que não são apontados por 
instrumentos de medição.

Pelo gráfi co de temperatura da fi gura 9, pode-se notar que a Rua 
Primeiro de Agosto apresentou a menor e a maior temperatura me-
didas, com grandes variações durante o dia entre um ponto e outro. 
Apesar dessa situação atípica, a entrevista mostrou que o usuário 
dessa via considera agradáveis os índices de temperatura (55%), 
como mostra o gráfi co da fi gura 10. Nessa mesma rua, 55% dos en-
trevistados disseram que a presença do sol estava boa (fi gura 11) e 
49% declaram-se em estado de conforto (fi gura 11). Essas respostas 
dão-se pelo fato de não haver grande difi culdade para o pedestre 
deslocar-se até a outra margem em busca do lado sombreado, com 
temperatura mais amena. 

Isso mostra que mesmo com o registro de alta temperatura no 
local, o usuário considera mais importante as possibilidades mor-
fológicas que o espaço oferece para que ele se sinta termicamente 
confortável.

Os entrevistados da Av. Rodrigues Alves também disseram, em 
sua maioria (46%), que a temperatura estava agradável (fi gura 10), 
porém mais de 60% disseram que o sol estava demais (gráfi co da 
fi gura 11). Isso porque nessa avenida o usuário não possui alterna-
tivas para se esconder do sol, já que não pode atravessar a via com 
facilidade e não consegue se proteger adequadamente sob os pontos 
de ônibus. Dessa maneira, a temperatura pode estar agradável, mas 
não há muitos meios de se esconder da exposição ao sol. Isso se re-
fl etiu quando questionados se se sentiam confortáveis, quando 79% 
responderam que não (fi gura 11).
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Figura 10. Opinião dos usuários sobre a temperatura nos três espaços públicos.

Figura 10. Opinião dos usuários das três vias sobre a presença do sol no momento das 
entrevistas.
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A Getúlio foi a que apresentou a menor diferença entre os dois 
pontos e as menores variações ao longo do dia (fi gura 9). Assim, a 
maioria dos entrevistados (45%) declarou que estava sentindo calor 
(gráfi co da fi gura 10), apesar de 60% considerarem que a presença do 
sol estava boa (fi gura 11). Isso ocorre porque estavam praticando uma 
atividade física ao ar livre, o que naturalmente eleva a temperatura 
corporal e os faz sentir mais calor do que se estivessem parados. Desse 
modo, sabendo dessas condições esportivas e já acostumados a ela, 
a maioria dos usuários (70%) respondeu estar se sentido confortável 
(fi gura 12).

Figura 12. Usuários que se sentiam confortáveis em cada uma das vias.

A partir da relação entre os dados microclimáticos e as opiniões 
dos entrevistados, é possível verifi car que muitas explicações a res-
peito do comportamento dos usuários são encontradas nos aspectos 
microclimáticos proporcionados pelas características morfológicas 
de cada espaço público viário e expostas pelas próprias pessoas nas 
respostas do questionário.
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A aplicação da entrevista mostrou, também, que os elementos 
que compõem o espaço público podem infl uenciar na satisfação do 
usuário com o local, não só pelo conforto térmico, mas também no 
que diz respeito ao conforto visual. A falta de arborização foi citada 
como importante artifício para a piora do aspecto visual. A diver-
sidade de pisos aplicados ao longo da calçada também foi questio-
nada, por provocar desarmonia, já que nas três vias é comum que 
os estabelecimentos comerciais mudem os materiais e as cores da 
superfície da calçada, buscando chamar a atenção do pedestre. Do 
mesmo modo, a presença de fi ação elétrica nos postes foi apontada 
como contribuinte para a poluição visual, assim como os letreiros 
comerciais e as pichações nos edifícios.

A forma como os aspectos estéticos das três vias são avaliados por 
seus usuários está explicitada nos gráfi cos da fi gura 13, que foram 
gerados a partir das entrevistas.

Figura 13. Aparência do local pela visão dos usuários.
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Verifi ca-se que a Rua Primeiro de Agosto e a Av. Rodrigues Alves 
apresentam índices parecidos, já que em ambas a maioria de seus 
usuários desaprova a aparência do local, considerando-a ruim (55% 
na Rua Primeiro de Agosto e 46% na Av. Rodrigues Alves), ao lado de 
outros que a denominam péssima (27% e 33%, respectivamente). De 
modo diverso, grande parte dos usuários da Getúlio Vargas conside-
rou o aspecto visual da via como bom (55%), enquanto outros entre-
vistados classifi caram-no como ótimo (25%). Essa grande diferença 
existente entre as opiniões dos usuários da Av. Getúlio em relação 
aos das outras duas vias centrais pode ocorrer devido à diferença 
de solicitação de uso, já que as vias centrais das outras estão mais 
expostas à degradação causada pela intensa quantidade de uso do 
que a Getúlio. Assim, a Rodrigues e a Primeiro de Agosto têm maior 
probabilidade de terem uma calçada quebrada, uma placa caída, 
uma faixa de pedestre desgastada, uma maior quantidade de fi ação 
elétrica, de propaganda por pôsteres, entre outros, do que a Getúlio, 
pois além de receberem maior quantidade de usuários diariamente, 
também possuem maior apelo comercial devido à sua importância 
urbana. Desse modo, pode-se entender as características que mais 
agradam as pessoas em geral e fazem-nas considerar a avenida um 
local visualmente agradável.

Figura 14. Quantidade de pedestres em cada espaço viário.

Uma comparação entre as três vias, no que diz respeito à sua quan-
tidade de usuários, é mostrada no gráfi co da fi gura 14. Observa-se 
que o número de pessoas na Rodrigues Alves é maior que na Pri-
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meiro de Agosto, que por sua vez é consideravelmente maior que 
a quantidade de pedestres na Getúlio Vargas. Assim, a Rodrigues 
possui uma maior concentração de pessoas e, consequentemente, 
possui maior diversidade em seus interesses (trabalho, estudo, pas-
seio, compras etc.). Em segundo lugar, a Primeiro de Agosto contém 
uma quantidade menor do que a Rodrigues, mas, ainda assim, uma 
grande reunião de pessoas com objetivos diversos. Logo, a Getúlio é, 
das três vias, a que possui menor quantidade de pessoas e, por isso, 
tem maior probabilidade de que elas tenham os mesmos interesses. 
Isso pode possibilitar melhor relação entre seus usuários, conforme 
verifi cado nos gráfi cos da fi gura 15, que dizem respeito ao grau de 
satisfação com relação à convivência com outras pessoas. Das três 
vias, a Getúlio apresentou os melhores resultados de convivência, 
motivo atribuído não exatamente à quantidade de usuários, mas sim 
à homogeneidade de interesses. 

Figura 15. Opinião dos usuários sobre a convivência com outros usuários.
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As outras vias estudadas neste capítulo não tiveram a mesma 
oportunidade que a Av. Getúlio Vargas possui de usufruir da mesma 
homogeneidade de perfi s de usuários pelo fato de estarem em uma 
região central e possuírem elementos que atraem diversos tipos de 
pessoas. Assim, pode-se dizer que quanto maior a quantidade de 
pessoas que um espaço recebe diariamente, maior a heterogenei-
dade de classes e interesses nesse local. Isso enriquece as relações, 
mas difi culta a elaboração projetual, que se vê obrigada a inserir 
elementos que agradem a todos ou à maior parte dos usuários, o 
que nem sempre é possível, e pode ser motivo para o não sucesso 
da área. Essa observação não é regra para toda e qualquer via, mas 
é uma característica constatada em relação aos três espaços viários 
estudados neste capítulo.

Conclusões

Com a realização da pesquisa, foi verifi cado que a aplicação da 
proposta metodológica apresentou-se satisfatória durante sua exe-
cução nas três vias estudadas neste capítulo. Assim, atingiram-se os 
objetivos ao indicar a infl uência das características microclimáticas 
induzidas por aspectos morfológicos de uma área sobre o compor-
tamento de seus usuários.

Os três perfi s morfológicos estudados mostraram possuir aspectos 
diferentes, fundamentais para compor diversas formas de utilização 
da área. Assim, o espaço fechado, o espaço misto e o espaço aberto 
apresentaram modos variados de provocar condições de conforto 
e desconforto, sejam térmicos, visuais ou funcionais, que acabam 
gerando diferenças no comportamento e na satisfação do usuário.

O conforto térmico que o espaço proporciona às pessoas que o 
utilizam é de valor fundamental para manter a frequência de uso, na 
medida em que o pedestre se sente em comodidade ao permanecer 
na via. Dessa maneira, fi ca evidente que as condições microclimá-
ticas geradas no local são de essencial importância para sua própria 
sobrevivência como área pública. Assim, a presença de sombras 
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mostrou-se um artifício efi ciente para controlar a sensação de calor. 
Ela pode ser projetada com o auxílio da confi guração morfológica 
do lugar, bem como por meio de elementos arbóreos, o que também 
pode contribuir para a o conforto visual, condicionado pelo nível de 
beleza que as árvores podem oferecer.

O planejador deve dar especial atenção aos elementos que o es-
paço contém, levando em consideração a quantidade, o formato e a 
localização como itens importantes para a caracterização de uso que 
a área terá frente ao microclima gerado por ela.

É necessário conscientizar os profi ssionais que trabalham com 
planejamento da essencialidade de dar maior atenção aos espaços 
públicos viários, já que estes recebem grande quantidade de uso, 
reunindo diversos tipos de pessoas, com diferentes interesses expres-
sos pela sua individualidade, evidenciando a riqueza de relações que 
essas áreas públicas podem conter.

Os dados e as análises contidas neste capítulo demonstram uma 
pequena parte de como os espaços complexos como as ruas e aveni-
das podem ser agradáveis ou prejudiciais aos usuários, e de como é 
necessário estudá-los de forma mais aprofundada para buscar meios 
de alcançar a melhoria da qualidade de vida das áreas urbanas.

Assim, considerar os efeitos do microclima e da morfologia du-
rante a elaboração projetual é evoluir o plano de criação para além de 
um simples desenho ou mera disposição de elementos, em busca da 
consolidação da vitalidade do lugar e de seus diversos tipos de uso, 
garantindo então o sucesso do espaço público.
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