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RESUMO 

 
 
A praça é um espaço urbano de grande importância às cidades e principalmente à 

comunidade, face ao seu caráter multifuncional. Ela propicia aos usuários, dentre outros 
benefícios, momentos de integração, convivência, lazer e descanso. As atividades sociais das 
cidades possuem grande destaque no cotidiano, no qual informações são trocadas de forma 
passiva, pela observação, ou ativa por meio de conversas. Todas as cidades brasileiras possuem 
praças, entretanto, muitas se encontram em um espaço pobre, abandonado, e apesar dos esforços 
públicos, o adensamento populacional por meio de altos edifícios pode afetar a qualidade 
ambiental local e, consequentemente, as relações sociais. Esta pesquisa objetiva compreender 
a relação entre a sensação térmica, o impacto do entorno no acesso solar, e o comportamento 
humano durante as quatro estações do ano. Para tanto, foi eleita uma praça em Curitiba, e por 
meio da observação não-invasiva dos espaços de permanência, faz-se a contribuição ao 
desenvolvimento e planejamento urbano de áreas de lazer externas. Trata-se de estudo 
longitudinal de campo, com técnica observacional exploratória de abordagem indutiva, com 
observação não-invasiva. Foi realizado o time lapse por meio de fotos com duas câmeras 
fotográficas profissionais posicionadas em local estratégico a fim de retratar o comportamento 
humano nos bancos da praça. As fotos permitiram monitorar e analisar o tempo de exposição 
das pessoas, o movimento do sol, sombra de edifícios e o sombreado por árvores, a partir das 
cenas captadas em intervalos de 1,5 minutos durante 20 dias de observação nas quatro estações 
do ano. Os resultados foram comparados com a faixa de sensação térmica do índice PET a fim 
de estabelecer a preferência dos usuários pelo comportamento. Conclui-se que a variação 
térmica durante as quatro estações elucidou o comportamento consciente na escolha por 
situações ao sol ou à sombra nos bancos analisados. 
 
Palavras-chave: conforto térmico, planejamento urbano, acesso solar, praças.  

 
  



 
 

ABSTRACT 

 
 

The social activities are very important in the city life, where the information is exchanged 
through a wide spectrum of activities by means of observations or conversations. The city 
square represents a significant importance among the community, especially due to its social 
character, where among other benefits, it promotes user’s integration, coexistence, leisure and 
rest. Every Brazilian city has squares, though many are abandoned poor spaces and despite 
current public efforts, the city densification through high-rise buildings does affect 
environmental quality on the pedestrian level and consequently the social interactions. This 
study aims to understand the relation among human behavior, solar access and thermal 
sensation. The analysis was performed from on-site footage over 20 days through the four 
seasons in Curitiba, Brazil. The observation was performed by two standing cameras with time-
lapse function in 1.5-minute intervals facing two distinct views. The photos allowed to analyze 
the solar access in different times and seasons, the human behavior in resting areas as choice of 
shade (building shade, partially shaded by trees or in the sun) and length of stay. The outdoor 
comfort index PET was calculated from data measured at the official meteorological station. It 
was concluded that the climatic conditions over the four seasons did elicit a climate-conscious 
usage of shaded/sun-lit areas. 
 
Key words: thermal comfort, urban planning, solar access, squares. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Na gênese, a arquitetura era essencialmente influenciada pelas variáveis 

climatológicas, constituindo o que é conhecido hoje como arquitetura vernacular, com a 

atribuição de abrigar e proteger os seres humanos das intempéries. Os conhecimentos das 

técnicas construtivas eram repassados pelas gerações e assim aperfeiçoados, proporcionando o 

conforto ambiental nas áreas internas das habitações de acordo com o clima local e com baixo 

gasto de energia (LYRA, 2007).  

Na Mesopotâmia, em 2000 a.C., devido ao clima hostil, áreas verdes planejadas foram 

inseridas em palácios com o propósito de reter a umidade no solo durante a noite, libera-la e 

prover sombra durante o dia.  Contudo, estas áreas abertas, além da sombra e umidade, eram 

utilizadas para reflexão e cultos, sendo que a quantidade estava diretamente relacionada com o 

status do seu proprietário. Foi neste período, dada a importância psicológica e de conforto das 

áreas verdes, que surgiram os grandes jardins, como os Jardins Suspensos da Babilônia, uma 

das Sete Maravilhas do mundo antigo, construídos pelo Rei Nabucodonosor II (605 – 562 a.C.) 

(PAIVA, 2004). 

Na antiga Grécia, há registros de jardins desde o século IV a.C., os quais eram 

considerados locais sagrados de homenagem aos deuses e possuíam vegetação virgem sem a 

intervenção humana. Algumas destas áreas tornaram-se públicas como um espaço de passeios, 

conversas e locais de permanência, o que deu origem ao conceito de praças (PAIVA, 2004). O 

arquiteto romano Marco Vitrúvio Polião (séc. I a.C.), autor do tratado De Architectura e da 

obra De Architectura Libri Decem, ressalva a importância da formação de espaços públicos na 

cidade, nos quais a praça assume uma posição de destaque.  

Desde as civilizações antigas, o sol influencia e dita aspectos visíveis na habitação, na 

cultura, religião e alimentação. Na Roma antiga, havia o cuidado com o acesso do sol e, no 

século II d.C., o Imperador Ulpiano fomentou a lei intitulada Heliocaminus com o intuito de 

garantir ao povo o direito ao sol por meio de diretrizes construtivas às edificações 

(LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 1997; DE ANGELIS, 2000).  

A Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX revolucionou não apenas o modelo 

de produção e econômico, mas também as técnicas e materiais construtivos. Com a introdução 

dos novos materiais, como o ferro, o aço, acompanhados da invenção do elevador, foi possível 

a construção de edificações cada vez mais altas (DIAS, 2001).  Estas novas técnicas 

possibilitaram grandes conquistas da engenharia e arquitetura, desde pontes até os arranha-céus.  
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Com isso, o desejo já intrínseco ao humano pelas obras monumentais, evidenciado na história 

desde as pirâmides do Egito, foi ampliado, originando a verticalização.  Os usos de novos 

materiais leves e o vidro impulsionaram o surgimento do estilo internacional na arquitetura 

moderna e a disseminação da arquitetura limpa, racional, funcional e sintética. Este estilo da 

arquitetura foi implementado em locais de peculiaridades climáticas distintas e o uso de 

métodos artificiais, como cortinas, ventiladores, ar condicionado e aquecedores, para alcançar 

os níveis de conforto desejados nas edificações começaram a ser aplicados em grande escala 

(MASCARÓ; MASCARÓ, 1992).  

Entretanto, a partir da Revolução Industrial ocorreu o êxodo rural em busca de melhores 

condições de vida e trabalho, o que levou 29,1% da população mundial a se fixar em áreas 

urbanas na década de 1950. Essa proporção, segundo as Nações Unidas, passou para 36% em 

1960 e, em 2008, mais de metade da população mundial vivia em áreas urbanas e deverá 

aumentar para 70% até 2050 (OMS, 2016). 

 No Brasil, além da industrialização, dois outros fatores estavam associados ao 

deslocamento campo-cidade, a concentração fundiária e a mecanização do campo. Em 1940, 

apenas 31% da população brasileira vivia nas cidades e a partir de 1950, intensificou-se o 

processo de urbanização. A partir de 1970, essa proporção passou para mais da metade dos 

brasileiros na área urbana, atraídos por maior oferta de emprego e de serviços, como saúde, 

educação e transporte e, em 2000, a população urbana passou para 81,2% e em 2015, 85%.  O 

crescimento da população é previsto em aproximadamente 1,84% ao ano até 2020, entre 2020 

e 2025 esta taxa é de 1,63% ao ano e, entre 2025 e 2030, de 1,44% ao ano (OPAS/OMS, 2011; 

ROGERS e GUMUCHDJIAN, 2015; OMS, 2016). 

Nas cidades, a verticalização provém da necessidade de atender um número maior de 

pessoas com uma quantidade menor de infraestrutura e área. Miana (2010) sugere que o 

adensamento urbano é relevante para a construção de cidades mais sustentáveis, desde que 

adequado ao contexto local. Unger (1999), por outro lado, já havia relatado que o crescimento 

acelerado dos centros urbanos juntamente com a poluição do ar, poluição sonora, poluição 

luminosa, estresse térmico e odores atuam como principais causas para a exaustão e estresse no 

ritmo de vida urbana moderna. 

 O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, face aos efeitos 

da urbanização, cita ser importante medidas para diminuir as emissões de gases de efeito estufa, 

garantir os serviços básicos como água e saneamento, e a designação de espaços públicos e ruas 

seguras para todos compartilharem. Cita ainda, que o futuro da humanidade será urbano (ONU, 

2014).   
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Alva (1997) havia citado que o conjunto de condições psicológicas, sociais, 

arquitetônicas e a morfologia urbana influem na qualidade ambiental urbana bem como no 

conforto térmico no espaço aberto. Esta mesma autora afirma a necessidade humana da 

intervenção no meio com soluções construtivas, quando imediatistas, sem um estudo de impacto 

ou análise prévia, pode alterar as condições climáticas e o microclima local.  Miana (2010) 

reforça ser imprescindível o estudo de impacto ambiental de uma edificação no entorno 

imediato, como na ventilação e no acesso solar.  

As condições de conforto dos ambientes externos estão diretamente relacionadas com 

a forma como a arquitetura molda e define o espaço. Condições como a topografia, vegetação, 

permeabilidade do solo, águas superficiais e subterrâneas podem ser alteradas pela ação humana 

e, aliadas às variáveis de conforto térmico, como a ventilação, radiação solar incidente, umidade 

e velocidade do ar, podem acarretar estresse térmico (FROTA, SCHIFFER 2001).  

Segundo Nikolopoulou e Lykoudis (2006), as condições microclimáticas têm sido 

consideradas essenciais para a atratividade do espaço aberto e, indiretamente, para seu uso. 

Nikolopoulou (2004) cita que quando as áreas são bem planejadas, atraem um número maior 

de pessoas, turismo, comércio, trabalhadores e residentes, tornando-se também mais atrativas 

economicamente. Alves, Takamune e Sunae (2016) reforçam que, para atrair os usuários, os 

espaços abertos urbanos devem proporcionar condições sociais, funcionais e microclimáticas 

adequadas. 

As principais áreas de lazer urbano são os parques e praças e podem contribuir com a 

minimização dos efeitos deletérios na qualidade de vida da população urbana, pois oferecem 

recreação e locais de relaxamento como ilhas verdes com um saldo positivo 

(NIKOLOPOULOU et al., 2001; KNEZ; THORSSON, 2006; OLIVEIRA e ANDRADE, 2007; 

MAYER, 2008; LIN, 2009). 

O município de Curitiba, capital do estado do Paraná, teve seu primeiro planejamento 

urbano, considerado exemplar no caso brasileiro, com o Plano Agache de 1943, o qual 

representava um crescimento radial e setorizava áreas específicas para serviços, habitação, 

reestruturação viária, bem como medidas de saneamento. Constitui-se, assim, a primeira Lei de 

Zoneamento de Curitiba, datada de 1953. Em 1970, após a rediscussão do planejamento por 

quatro anos, surge o Plano Serete (IPPUC, 2014), de características lineares e eixos indutores 

de crescimento, os denominados Eixos Estruturais ou Setores Estruturais, em conjunto com a 

RIT – Rede Integrada de Transportes (DANNI-OLIVEIRA, 2000).  

Embora traga aspectos positivos com uma nova organização dos zoneamentos 

urbanos, a verticalização de edificações em Curitiba nos Setores Estruturais, em determinadas 
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condições e orientações cardeais, afeta a incidência solar no plano da calçada e em áreas de 

lazer urbano (PIASKOWY e KRÜGER, 2015; PIASKOWY e KRÜGER, 2016). 

A verticalização dos prédios ao longo de eixos estruturais em Curitiba forma corredores 

de prédios altos em sequência, conhecidos como cânions urbanos, com impacto no ambiente 

interno das edificações e no ambiente externo ao plano do pedestre. Tais cânions urbanos geram 

um impacto microclimático, pois afetam de forma significativa a intensidade e direção do vento, 

umidade, iluminação natural e aumento do ruído com acréscimo dos níveis sonoros em função 

da altura, entre outros (SUGA, 2005, p. 93-118).  Além disso, Curitiba, devido as coordenadas 

geográficas e altitude, é considerada a capital mais fria do Brasil (KRÜGER; DUMKE, 2001; 

LAMBERTS et al., 2014) e o impacto microclimático gerado pelas edificações locais pode 

afetar os locais abertos como os parques e praças.  

De acordo com Jan Gehl (1971), o conforto térmico e acesso solar possuem uma relação 

direta com o uso do espaço público externo. Desta forma, busca-se com esta pesquisa analisar 

o comportamento humano em uma praça em Curitiba, cuja verticalização urbana causa um 

expressivo sombreamento do entorno. 

 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 

A escolha da área estudada, a Praça do Japão, deveu-se ao fato de que a praça se 

localiza ao sul e ao leste do Setor Especial Estrutural1, portanto exposta a uma situação 

desfavorável quanto ao aproveitamento da radiação solar, principalmente no inverno, em 

função do aglomerado de edificações e por sofrer exacerbado sombreamento nesta estação do 

ano (PIASKOWY; KRÜGER, 2014; PIASKOWY; KRÜGER, 2016). 

A praça foi concebida em homenagem à imigração japonesa, um dos significativos 

grupos de imigrantes que se radicaram no Paraná. O projeto foi iniciado em 1958 e sua 

construção concluída em 1962. Uma reforma, em 1993, incluiu o Portal Japonês, o Memorial 

da Imigração Japonesa, o Palácio Hyogo, a Casa da Cultura e a Casa de Chá.  A Praça possui 

aproximadamente 8.420 m² e segue as linhas tradicionais dos jardins japoneses, com 30 

cerejeiras enviadas do Japão pelo Império Nipônico, e lagos artificiais nos moldes japoneses. 

                                                             
1 Os Setores Especiais Estruturais - SE, são os principais eixos de crescimento da cidade, caracterizados 

como áreas de expansão do centro tradicional e como corredores comerciais, de serviços e de transportes, tendo 
como suporte um sistema trinário de circulação (LEI Nº 9800/2000, CURITIBA) 
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Está localizada no limite do bairro Água Verde com o Batel, entre as Avenidas Sete de Setembro 

e República Argentina e a Rua Francisco Rocha. A Praça, segundo a Lei Municipal Nº 

9804/2000, é considerada uma Unidade de Conservação2 (IPPUC, 2013) é um importante 

atrativo turístico de base cultural (BAHL e MURAD, 2011).  

Os pontos estudados na praça foram os bancos distribuídos pela praça em diferentes 

situações de incidência solar e sombreamento, seja por árvores, ou pelas edificações do entorno, 

durante as quatro estações do ano.   

Como a Praça faz parte do Setor Especial Estrutural, poderá sofrer uma perda na 

incidência solar, pois além das altas edificações já existentes, os terrenos que possuem 

edificações atualmente baixas possuem a possibilidade de verticalizar, como demonstrado na 

Figura 1. 

 

 

Figura 1: Localização da Praça do Japão no zoneamento de Curitiba (a, b) e foto panorâmica (c).  

Fonte: IPPUC, 2014 adaptado; Imagem da praça Google imagens.  

                                                             
2 Por meio da Lei Nº 9.804/2000, a prefeitura criou o “Sistema de Unidades de Conservação do 

Município de Curitiba”, que classifica as áreas do município como “de propriedade pública ou privada, com 
características naturais de relevante valor ambiental ou destinadas ao uso público, legalmente instituídas, com 
objetivos e limites definidos, sob condições especiais de administração e uso, às quais se aplicam garantias de 
conservação, proteção ou utilização pública”. As unidades de conservação se classificam em: áreas de proteção 
ambiental, parques de conservação, parques lineares, parques de lazer, reservas biológicas, bosques nativos 
relevantes, bosques de conservação, bosques de lazer e específicas (LEI Nº 9804/2000, CURITIBA) 
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Na figura 1 observa-se a localização da praça no mapa de zoneamento de Curitiba (a), 

posicionada inteiramente no Setor Especial Estrutural (b), em vermelho. A imagem com a vista 

panorâmica (c) foi retratada do alto de um prédio adjunto a praça, em direção ao sul da praça.   

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

 

Qual a relação entre o comportamento humano e incidência solar em área de 

permanência externa em local de clima predominantemente subtropical de altitude?  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

 

Esta pesquisa objetiva compreender a relação entre o comportamento dos usuários e o 

impacto do entorno no acesso solar, contemplando o microclima e variáveis meteorológicas 

durante as quatro estações do ano na Praça do Japão em Curitiba.   

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

 

Como objetivos específicos, têm-se: 

 Medir o tempo de permanência e observar o comportamento dos usuários da Praça do 

Japão durante quatro dias em cada uma das quatro estações do ano, conforme as situações de 

sol, sombra, sombreado e reflexo em alguns bancos da praça;  

 Obter as variáveis meteorológicas durante os dias de medição; 

 Identificar situações de sombreamento ocasionado pelas edificações do entorno nas 

quatro estações do ano por meio de simulação computacional;  
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 Traçar parâmetros de comportamento dentro de faixas de índices de conforto humano 

em relação aos bancos ocupados da praça; 

 Analisar a relação entre faixas de conforto térmico com a proporção de usuários em 

áreas de sol, sombreado, sombra e reflexo nas quatro estações, estabelecendo relações de 

preferência investigando correlações plausíveis;  

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 

Um espaço público, como parques, praças, estradas, calçadas, dentre outros, é, em 

geral, um lugar acessível ao público a qualquer hora do dia. Nos espaços públicos, a população 

pode relaxar das atividades estressantes, pois esses criam uma atmosfera relaxante e 

convidativa, onde as pessoas podem se desligar de suas estressantes rotinas diárias ou, sendo 

estas fisicamente ativas, na prática de caminhadas e ciclismo.  Esses espaços são muito 

utilizados por pedestres mesmo durante seu deslocamento na cidade. 

Os edifícios tendem a isolar as pessoas e reduzir o contato entre elas, e o espaço público 

ajuda a construir um senso de comunidade, identidade cívica e cultural. O espaço público 

isoladamente não constrói o senso, os cidadãos são os que iniciam e participam de atividades e 

promovem eventos, portanto, os espaços devem atrair as pessoas. Comunidades podem ser 

criadas em qualquer lugar, mas necessitam de espaços abertos, acessíveis, confortáveis e bem 

planejados para que as pessoas se sintam à vontade e confortáveis a utilizá-los, e projetos 

comunitários possam ter lugar (NIKOLOPOULOU; BAKER; STEEMERS, 1999; GEHL, 

2010). 

Assim sendo, o entendimento das condições de conforto térmico em espaços urbanos 

externos é necessário, pois contribui para um maior ou menor uso do espaço, potencializando 

ou prejudicando a permanência, e assim, podem ter grandes implicações para o 

desenvolvimento das cidades. Não obstante, o calor retido na malha urbana juntamente com a 

morfologia das edificações pode aumentar o efeito de ilha de calor, e os espaços urbanos, 

quando bem planejados, podem auxiliar no microclima das cidades exponencialmente, bem 

como no conforto térmico no nível do pedestre (NIKOLOPOULOU; BAKER; STEEMERS, 

1999). 

O crescimento urbano vertical também causa o sombreamento urbano, qual 

dependendo das características climáticas locais e a estação do ano, pode ser indesejado em seu 
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entorno imediato, e impactar no uso do espaço público. Com o aumento da população em áreas 

urbanas, há a procura por áreas verdes abertas e locais para atividades de lazer como uma forma 

de redução do estresse urbano, assim como auxiliam na qualidade de vida dos habitantes 

(HARTIG et al., 1991; CONWAY, 2000; ULRICH, 1981). 

O conceito de qualidade de vida urbana considera aspectos psicológicos, fisiológicos, 

sociológicos, econômicos e ambientais, e possui uma relação direta com o bem-estar coletivo e 

a felicidade individual (ROGGERO; LUCHIARI, 2015). Da mesma forma, é previsto na 

Constituição Federal Brasileira, conforme o Artigo 225, que: “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida”. Por conseguinte, quando há um espaço público seguro, confortável, no qual os usuários 

se sintam à vontade para desempenhar as atividades, há a formação do senso de comunidade 

qual ultrapassa a esfera física (GEHL, 2010).   

Assim sendo, em locais quais o clima possui temperaturas mais baixas em algumas 

estações do ano, o impacto do sombreamento de edificações adjacentes pode influenciar no uso 

do espaço. Quando há o sombreamento em áreas urbanas de lazer e convivência, como praças 

e parques, a situação de sombra ou sol nos bancos possui uma direta relação com a decisão das 

pessoas em ficar ou deixar o local (GEHL, 1971).  

Curitiba possui 454 praças, 13 bosques e 16 parques (SMMA, 2016), e apesar do 

aquecimento do centro urbano de 1,9°C em 32 anos, em uma comparação entre 1969 e 2009 

(ROSSI et al., 2011), o clima é predominantemente de temperaturas baixas (GOULART et 

al.,1998). Portanto, é crucial entender as preferências térmicas dos usuários de espaços 

externos, principalmente no que diz respeito a áreas sombreadas e ensolaradas. Entender como 

os usuários interagem e aceitam o posicionamento destes espaços públicos em relação ao 

entorno e os níveis de conforto térmico atingidos durante diferentes estações do ano, são de 

grande relevância, não apenas acadêmica, mas para um planejamento urbano mais sustentável 

e apto a receber melhor a população. 

No projeto de edificações ou de áreas externas, sejam estas públicas ou não, é usual 

que seja realizada uma análise do entorno imediato e não apenas quanto às potencialidades que 

ele possa oferecer futuramente de acordo com os parâmetros urbanísticos da área e com 

expectativas de crescimento. No caso específico do local de análise deste estudo, não existiam 

todas as edificações que ali atualmente existem quando a Praça do Japão foi finalizada em 1962, 

e seu microclima bem como fluxo de pessoas definitivamente sofreram mudanças com o passar 

do tempo, inclusive nos aspectos de segurança pessoal dos usuários que frequentam a praça, 

aspecto a ser também considerado no momento do planejamento do espaço público.   
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A Praça do Japão foi escolhida para este estudo em decorrência de ser uma área verde 

inserida em um local adensado. Em seu entorno há diversas edificações residenciais e 

comerciais de alturas elevadas, e há um grande uso da praça por moradores e turistas por ser 

sede do Memorial da Imigração Japonesa de Curitiba. Conjuntamente, esta área verde detêm 

uma grande importância para a região, pois é a maior área verde em um diâmetro de 

aproximadamente 2.300 metros (IPPUC, 2017). No raio existem praças menores, jardinetes e 

largos, entretanto, o maior representa 9% da área da Praça do Japão.  

Para estabelecer a quantidade de acesso solar, além da análise por meio da carta solar, 

deve-se analisar o entorno e suas potencialidades. Durante o inverno, na situação geográfica da 

Praça do Japão, a altura solar é mais baixa e a projeção da sombra é maior. Sendo que, em locais 

de temperaturas mais baixas, como Curitiba, a radiação solar é necessária para manter o nível 

de conforto térmico humano (MASCARÓ, 1996; SOUZA; NERY, 2012). O sombreamento 

durante os solstícios de inverno e verão para Curitiba é representado para uma malha urbana na 

Figura 2 a seguir. 

 
 

 
Figura 2: Rota solar durante o solstício de inverno e o de verão em Curitiba. 
Fonte: Campos, 2005. 
 
 

Por ser uma praça localizada em um meio adensado, houve um estudo piloto de 

viabilidade desta pesquisa analisando o sombreamento aproximado das edificações do entorno, 

baseado no método descrito em Piaskowy e Krüger (2015), mostrou que no solstício de inverno 

o acesso solar da praça é parcialmente comprometido, como demonstrado na Figura 3.  
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Figura 3: Sombreamento do entorno na praça, dia 21 de junho. 
Fonte: A autora, 2016. 
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No solstício de inverno, o horário de maior acesso solar é aproximadamente às 9 horas 

com 61% da área da praça em sol, entretanto, às 15 horas há apenas 8%. Durante o solstício de 

verão para os mesmos horários há 89% e 93% da área da praça com incidência solar 

respectivamente. Conforme Gehl (1971), há relevância em compreender o comportamento das 

pessoas em bancos conforme o sombreamento a fim de projetar melhor os espaços urbanos 

abertos, bem como aumentar assim a qualidade de vida da população.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Diversos estudos foram realizados para compreender a necessidade do homem por 

espaços verdes, sejam para lazer, reflexão ou para acentuar o conforto. Este capítulo foi 

segregado, com uma abordagem histórica das áreas verdes aos índices de conforto adotados.   

 

 

2.1 PRAÇA E ÁREAS VERDES URBANAS 

 

 

Desde as sociedades gregas e romanas, os espaços vazios dentro das cidades eram 

definidos de forma a acompanhar e criar espaços para a cultura de cada sociedade. A ágora, na 

Grécia, e o fórum, em Roma, faziam o papel da “praça” nestas civilizações (SILVA NETO, 

2014). 

No Renascimento, fins do século XIV e XVII, a praça assumiu papel decisivo na 

estrutura da cidade e não mais se constituía apenas como espaço autônomo. Foi neste período 

que adquire mais uma função, a de destaque a um monumento. Embora fosse um lugar isolado, 

deveria deixar a cidade à vista, expondo-a. Entretanto, mesmo assumindo características de 

espaço de encontro, espetáculos e festas, as praças eram consideradas como espaços privados e 

de elite (BENEVOLO, 2007). 

Com início no século XVI na Europa, as praças e parques passam a ser apreciados pela 

população em função da prática de plantar flores e árvores. A partir dos séculos XVII e XIX, 

as praças passam a ter a concepção como são conhecidas atualmente, ajardinadas, equipadas e 

pavimentadas, e passam a ser imprescindíveis no conceito da urbe (BAHLS, 1998; MACEDO 

e ROBBA, 2002). 

No século XVIII ocorreu a revolução industrial com início na Inglaterra, fato qual 

gerou o aumento populacional em centros urbanos e consequentemente a poluição, proliferação 

de doenças e a atmosfera insalubre. A cidade foi reconhecida como um “mal patológico” em 

1870 e a preocupação em respaldo à higiene urbana tomou foco com a implantação de 

tratamento de esgoto, regulamentação de edificações e a valorização das áreas verdes nas 

grandes capitais mundiais (BAHLS, 1998). 
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As transformações pelas quais as sociedades passaram, modificaram a forma de ver as 

praças, mas o caráter social e de convivência foram mantidos, bem como a ideia de que é um 

espaço de diversas práticas (BENEVOLO, 2007). 

No mesmo período, houve a procura pela cidade ideal concebida pelos socialistas 

utópicos no século XVIII, com espaços amplos, ventilados e com apelo a parte estética por meio 

da valorização de áreas verdes. Os jardins, conforme Bahls (1998), foram utilizados como 

instrumentos de organização, auxílio sanitário e higiênico, espaço de convivência, 

contemplação e locais de recreação à população, bem como para enaltecer a paisagem. Cita este 

autor que, mediante o planejamento em centros urbanos, foi possível inserir os jardins, as praças 

e os parques que, em meio à cidade suja e barulhenta, recapitulavam parcialmente a vida 

tranquila e saudável do campo. Neste período, houve a concepção do Central Park nos Estados 

Unidos e, no Brasil, a reforma do antigo Passeio Público em 1862 na cidade do Rio de Janeiro 

(BAHLS, 1998; MACEDO e ROBBA, 2002).  

As primeiras praças brasileiras surgiram no período colonial e estavam relacionadas à 

Igreja Católica. Esta recebia em outorga um pedaço de terra, e em geral, no centro da área era 

construída a capela e seu adro, ao cemitério e ao rossio3 eram destinadas as áreas ao redor. O 

acesso da comunidade à igreja, a saída das procissões e os autos-de-fé era facilitado pelo adro, 

que era o espaço que ficava em frente do templo. Neste período, a praça (adro e largo) era o 

principal espaço de lazer (ROBBA e MACEDO, 2002; RIBEIRO, 2010).  

No século XX, os diferentes usos atribuídos às praças fizeram com que estas 

assumissem as mais diversas formatações, como palco para manifestações e comércio. As 

praças podem ser caracterizadas como “espaços livres públicos urbanos destinados ao lazer e 

ao convívio da população, acessíveis aos cidadãos e livres de veículos” (MACEDO; ROBBA, 

2002).   

Segundo Lamas (2004), a praça é um elemento intencional e morfológico da cidade, 

ou seja, é um elemento de criação das cidades e não acidental. Coulanges (1975) define que é 

o retrato da própria cidade, uma vez que é nesse espaço que as atividades corriqueiras ocorrem, 

é um espaço público urbano, o qual propicia convivência e/ou recreação para os usuários.  Como 

espaço de encontro, a praça atua diretamente na vida social, na troca de mercadorias, conversas 

e política (CASSETI e LIETTI, 1995; SPIRN, 1995), é o elemento fundamental de uma cidade, 

a qual abriga a vida pública (SITTE, 1992). Conforme Kostof (1992), este espaço está associado 

                                                             
3 Segundo o dicionário Michaelis, rossio é uma praça pública, terreno espaçoso; um terreno que 

antigamente era roçado, cultivado e aproveitado pelos habitantes, que recolhiam e distribuíam os frutos entre si 
(MICHAELIS ON-LINE, 2017). 
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à formação social, econômica e política da gênese urbana, é o espaço capaz de restabelecer a 

dimensão social da vida moderna. A praça também é interpretada como um nó focal de 

convergência de ruas e palco de manifestações sociais (ZULIANI, 1995).  Por meio de seus 

aspectos funcionais ou morfológicos, ela assume o espaço de maior vitalidade urbana propício 

ao convívio e reunião de pessoas (ZUKER, 1959). 

Nestes espaços, segundo Lamas (2004), é onde se pode melhor perceber as relações 

de troca, entre o homem e o espaço, são lugares de circulação, encontro intencional, 

permanência e práticas sociais, local para manifestações culturais. A praça, afirma o autor, não 

deve ser confundida apenas com um largo, ou um terreiro, estes são elementos acidentais da 

cidade e, portanto, não possuem o mesmo significado que ela, pois reúne a ênfase do desenho 

urbano como espaço coletivo de importante significação, sendo este um dos seus principais 

atributos que a distingue dos outros vazios da estrutura da cidade (LAMAS, 2004). A praça, 

portanto, se apresenta como um local privilegiado da urbe, especialmente por seu atributo de 

local multifuncional (CALDEIRA, 2007).  

Apesar das transformações impostas ao longo do tempo e as significativas mudanças 

considerando os diversos aspectos, tais como definição, funções, usos e concepções, as praças 

representaram e ainda representam um espaço público de destaque no cotidiano urbano (DE 

ANGELIS et al., 2005). 

Áreas verdes urbanas desempenham destacada função na melhoria da qualidade de 

vida das cidades. Elas contribuem de forma inconteste para melhoria da condição ambiental 

local. Entre as diversas funções ambientais da vegetação no ambiente urbano, as áreas com 

coberturas verdes compõem a paisagem e auxiliam na estética visual do ambiente, colaboram 

com o sombreamento, o qual diminui a temperatura ambiente (MONTEIRO, 2002), com o 

amortecimento da chuva, a qual se infiltra no solo devido à diminuição do escoamento 

superficial de águas pluviais em áreas impermeabilizadas (BOLUND e HUNHAMMAR, 

1999), influem na velocidade dos ventos, formam barreiras e melhoram a qualidade do ar 

(NOWAK e DWYER, 2007). Com a instalação de centros urbanos, a cobertura vegetal nativa 

é alterada e, consequentemente o microclima. Manter áreas verdes como “oásis urbanos” em 

cidades, auxilia como um regulador do microclima local proporcionando qualidade de vida aos 

habitantes (MOTA, 1981; CARBONE et al., 2015). 

De Angelis & De Angelis Neto (2000) lamentam que, em muitas praças no Brasil, 

constata-se um espaço pobre e abandonado, “travestidas de estacionamentos ou cercadas por 

grades, rouba-se da população um espaço nobre. Essa, por sua vez, como que adormecida, a 

despeito de tudo quanto se criou e surgiu de alternativo para seu entretenimento, nem sequer 
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protesta pelo espaço que se esvai”.  Cita Griffith e Silva (1987), embora quase todas as cidades 

brasileiras tenham praças, parques e outras áreas onde a população pode ter momentos de lazer 

e desfrutar a estética da natureza, poucas têm estes espaços organizados de modo que não sejam 

mais que uma coleção avulsa de espaços abertos ao ar livre.  

 

 

2.2 DENSIDADE E MICROCLIMA URBANO 

 

 

Concomitante à Revolução Industrial, séc. XVIII ao XIX, no qual o modo de produção, 

materiais e métodos construtivos foram definitivamente alterados, o êxodo rural foi 

impulsionado pelas fábricas nas cidades e pelo maquinário no campo. Este deslocamento de 

pessoas em grande escala acarretou no crescimento populacional acelerado nos centros urbanos 

em um curto espaço de tempo, gerando problemas para acomodar a população. 

Com a inserção de novos materiais como o ferro, o aço e com a invenção do elevador 

de passageiros em 1853, foi possível a construção de edificações cada vez mais altas e um maior 

adensamento populacional. Esta ocupação, regida pelos especuladores, gerou cidades 

insalubres e foco de diversas doenças (ASHTON, 1966).   

Com o objetivo principal de resgatar a higiene urbana, a partir de 1870, o Estado 

superintendeu reformas urbanas em diversas capitais do mundo, por meio de projetos de 

planejamento urbano (BAHLS, 1998). A praça se destaca por ser um vazio na malha urbana e 

desempenha a função de descompressão por meio do rompimento do ritmo de edificações, 

assim como está presente em diversos projetos de revitalização urbana, exercendo influência 

na qualidade de vida da população (CALDEIRA, 2007).  

O planejamento urbano tem como objetivo nortear o crescimento das cidades por meio 

da organização do espaço físico para um adequado fornecimento de serviços e insumos à 

população, proporcionando qualidade de vida aos habitantes. Esta administração é formalizada 

por intermédio do plano diretor, das leis de zoneamento e uso do solo, apontando as áreas para 

crescimento populacional e proteção, atenuando os impactos ambientais possíveis.     

O zoneamento define setores conforme a densidade pretendida, o uso do solo e 

serviços disponíveis, área mínima e máxima dos lotes, bem como o número máximo de 

pavimentos e, em alguns casos, o volume da edificação.  Por meio deste, é possível planejar e 

executar obras de infraestrutura compatíveis com o volume de pessoas pretendido como rede 

de água e esgoto, lixo, serviços e espaços livres para atividades e lazer.  
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Invariavelmente, a urbanização exerce influências sobre o meio natural e em suas 

condições climáticas iniciais, como a direção e velocidade dos ventos, umidade, temperatura, 

precipitação e radiação solar. O planejamento deve ser adaptado ao clima da região, favorecer 

a incidência solar em climas frios, ou proteger em locais quentes, por meio de vegetação ou 

edificações, conquistando um maior conforto ambiental local (MOTA, 1981). No meio urbano, 

a área impermeabilizada, em decorrência de ruas, calçadas e edificações, prevalece e absorve 

uma quantidade maior de radiação solar acarretando no aumento das temperaturas, 

simultaneamente a efeitos microclimáticos advindos da verticalização. 

De acordo com o relatório da ONU de 2014, a população mundial que vive em áreas 

urbanas deverá aumentar, em uma média mundial, de 54% para 66% até 2050, com 

aproximadamente seis bilhões de pessoas em cidades.  A porcentagem atual e projeção de 

pessoas em meios urbanos é variável entre países, cultura e situação econômica. Para o Brasil, 

o decréscimo da população rural é maior do que a média mundial, com quase 90% da população 

vivendo no meio urbano (ONU, 2014). Na Figura 4 é possível visualizar o êxodo rural desde 

1950 à projeção da ONU para 2050.  

 
 

 
Figura 4: Proporção da população urbana e rural no Brasil - adaptado 
Fonte: ONU, 2014. 

 
 
Em 1990, existiam 10 megacidades no mundo, centros com dez milhões de pessoas ou 

mais, contendo aproximadamente 7% da população mundial. Em 2014, o número de 

megacidades aumentou para 28 e a previsão para 2030 é de 41 cidades. Similarmente, cerca de 

50% da população urbana mundial vive em centros urbanos de até 500.000 habitantes, locais 

quais possuem o maior índice de crescimento (ONU, 2014).  
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Este crescimento na urbanização das cidades desencadeou, como consequência, uma 

crise ambiental. Os problemas ao meio ambiente são os mais variados, dentre eles, o excesso 

de ruído, a emissão de poluentes no ar e na água, a escassez de recursos energéticos, a falta de 

tratamento de efluentes líquidos e sólidos. Ocorreu profunda alteração no microclima, com 

alteração no regime de chuvas e de ventos, formação de ilhas de calor, ilhas secas, ilhas de frio, 

inversão térmica, gerando aumento do consumo de energia para condicionamento artificial 

(DUARTE e SERRA, 2003). 

 Um mosaico de microclimas diferentes compõe as cidades de hoje, sendo que os 

mesmos fenômenos que caracterizam o mesoclima urbano existem espalhados pela cidade em 

menor escala, como pequenas ilhas de calor, bolsões de poluição atmosférica e diferentes fluxos 

dos ventos. Esse mosaico pode ser resultado do planejamento dos espaços externos e morfologia 

arquitetônica. 

Do mesmo modo, por meio de um planejamento urbano é possível criar um microclima 

mais favorável para incentivar e possibilitar o uso das áreas externas. Como por exemplo, em 

cidades de climas extremos, pode-se planejar uma projeção de sombra total ou parcial para 

pedestres criando conexões entre edifícios. Entretanto, segundo Duarte e Serra (2003), é 

importante investigar a compatibilidade entre a verticalização, alta densidade ocupacional e 

manutenção da ventilação em área urbana prévio a implantação. Sob determinadas condições, 

é possível criar microclimas urbanos que atuem como verdadeiros oásis urbanos. 

Mota (1981) também relata que a verticalização é responsável pela alteração na direção 

e intensidade do vento entre as edificações e pelas ilhas de calor. O ar quente tende a se 

concentrar entre os prédios e carrega os poluentes com ele. Conforme Jendritzky et al. (2001), 

o microclima urbano representa um exemplo expressivo da mudança do clima pelo homem, o 

qual está suscetível a significativas variações, as quais devem ser o quanto antes consideradas 

no planejamento urbano. 

 

 

2.3 CLIMA DE CURITIBA 

 

 

Curitiba está localizada na região sul do país, na latitude 25°25’40” Sul e longitude 

49°16’23” Oeste, a 934 m de altitude e, possui um reconhecimento internacional de cidade 

sustentável.  
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Para compreender melhor a situação climática das cidades brasileiras, foi elaborado o 

Zoneamento Bioclimático Brasileiro (ZBBR) por Roriz, Ghisi e Lamberts em 1999. A 

metodologia utilizou levantamentos obtidos pelo INMET de 1961 a 1990 para gerar Normais 

Climatológicas4, e então analisadas por meio da Tabela de Mahoney5 e o Diagrama de Givoni6 

adaptado pelos autores (RORIZ  et al., 1999). O território brasileiro foi dividido em 8 zonas de 

características climáticas relativamente homogêneas, e consequentemente, apresentam 

diretrizes projetuais semelhantes, conforme demonstrado na Figura 5.  

 
 

 
Figura 5: Zoneamento Bioclimático Brasileiro 
Fonte: NBR 15220 (ABNT, 2005).   

 
 

O diagrama de Givoni é psicométrico e analisa a temperatura de bulbo seco (DBT) e o 

conteúdo de vapor em g/kg a fim de nortear os limites máximos de conforto para um local 

específico considerando a pessoas aclimatadas (GOULART, LAMBERTS e FIRMINO, 1998). 

Deste modo é possível gerar parâmetros projetuais iniciais para cada região, conforme 

demonstrado pelas letras na Figura 6.  

                                                             
4 Compreendem diversos dados climatológicos para um período uniforme de 30 anos consecutivos nas 

diversas estações do ano a fim de criar um padrão de médias (INMET, 2016). 
5 Conjunto de cinco tabelas que, por meio de dados meteorológicos apresenta diretrizes projetuais para 

análise inicial (EVANS, 1999).  
6 Instrumento de análise que apresenta por meio da carta psicométrica contendo estratégias 

higrotérmicas passivas para obter o conforto na edificação (GIVONI, 1991).  
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Figura 6: Diagrama de Givoni adapdato 
Fonte: Givoni, 1992 - adaptado pela autora. 
 
 

Curitiba encontra-se no clima subtropical, dentro da zona 1 do ZBBR, juntamente com 

demais 11 municípios brasileiros, e possui uma temperatura média de 17 ºC, com a amplitude 

anual entre 9 ºC a 13 ºC (IPPUC, 2008; ABNT, 2005).  

A partir do ZBBR, foi desenvolvida a NBR 15220 de Desempenho Térmico de 

Edificações Habitacionais Unifamiliares de Interesse Social (ABNT, 2005), a qual possui 

diretrizes e recomendações construtivas de acordo com cada zona sem caráter normativo a fim 

de atingir o conforto ambiental para ambientes internos.  

Presente na NBR 15220, é possível visualizar no diagrama de Givoni adaptado por Roriz 

et al. (1992), Figura 7, a área em azul qual representa as recomendações projetuais para 

Curitiba. O clima local demanda aquecimento solar durante o inverno, a presença de massa 

térmica para aquecimento, aquecimento solar e, em épocas quentes do ano, é necessário 

ventilação natural.  

Como nota, a norma cita que o condicionamento passivo de aquecimento será 

insuficiente durante o período mais frio do ano apontando para necessidade de aquecimento 

artificial (ABNT, 2005). 

 

A Sistema de aquecimento artificial 
B + C Aquecimento solar 
C Massa térmica 
D Conforto térmico (baixa umidade) 
E Conforto térmico 
F Ventilação natural 
G + H Resfriamento evaporativo 
H + I Massa térmica para resfriamento 
I + J  Ventilação: movimento do ar 
K  Sistema de resfriamento artificial 
L Umidificador de ar 
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Figura 7: Zona 1 e referente Carta Bioclimática 
Fonte: ABNT, 2005.  
 
 

Portanto, por meio da ZBBR é possível afirmar que para o conforto térmico em Curitiba 

é necessário o aquecimento para áreas internas em uma parcela do ano. Para áreas externas, 

uma vez que o aquecimento é realizado de forma passiva por meio do acesso solar, é necessário 

preservar a incidência solar direta em áreas de lazer ou permanência como parques e praças.  

 

 

2.4 URBANISMO DE CURITIBA  

 

 

Fundada em 1693, o município de Curitiba teve como seu primeiro plano urbano o 

Plano Agache de 1943 com premissas de um crescimento radial, mas foi com o Plano Serete de 

1970 que a expansão urbana foi norteada a partir de eixos lineares de crescimento, chamados 

de Eixos Estruturais, articulados com a RIT – Rede Integrada de Transportes (DANI-

OLIVEIRA, 2000, apud OLIVEIRA, 1995). A partir da década de 70 ocorreu a criação da 

maioria de parques e bosques, pois com o novo plano, houve um aumento da preocupação com 

áreas ambientais urbanas (SMMA, 2013). Atualmente, Curitiba possui aproximadamente 

2.671.040 m² de áreas verdes, distribuídas em 454 praças, 13 bosques e 16 parques (IPPUC, 

2013). 

O sistema viário próximo aos eixos possui uma configuração padrão, nomeado de 

Sistema Trinário demonstrado na Figura 8, composto por três vias: a via central (em vermelho), 

com a circulação exclusiva das linhas expressas do transporte público adjunto a duas vias 

laterais lentas de veículos (em verde), para acesso aos prédios e ao comércio local. As vias 
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estruturais são as duas vias paralelas à central, situadas a uma quadra de distância ao eixo de 

único sentido, bairro-centro a um lado e centro-bairro no outro, em azul (CAMPOS, 2005; 

URBS, 2016).   

 
 

 
                 Figura 8: Sistema Trinário 
                 Fonte: URBS, 2016.  
 
 
Originalmente, o Plano Serete possuía como premissa a ocupação das quadras 

localizadas nos eixos com no máximo três edificações, todas com recuos laterais, posterior e, 

afastamento frontal a fim de manter um espaço entre prédios. Estas áreas deveriam ser 

compostas por áreas verdes, em sua maioria de livre circulação, para parques, jardins e áreas de 

lazer, assim assegurando uma qualidade microclimática local pela ventilação e insolação 

(DANNI-OLIVEIRA, 2000). Entretanto, impulsionada pela especulação imobiliária pelo 

potencial de crescimento dos terrenos ao longo do eixo, esta concepção original foi alterada 

pela Lei nº 5.234/75 (IPPUC, 1985). Esta fixava zonas de maior potencial construtivo para o 

adensamento populacional, propondo o alto adensamento ao longo do eixo (compondo o 

sistema Trinário) e as quadras adjacentes às vias estruturais, normalmente em outra zona de 

gabarito menor (CAMPOS, 2005). Este sistema também estabelece uma relação com a altura 

das edificações, sendo que as de maior gabarito se localizam em torno da via central com 
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respaldo do zoneamento, zona SE – Setor Estrutural. A verticalização de maior porte próxima 

aos eixos tem como propósito unir a alta densidade urbana com a facilidade do meio de 

transporte público em massa.   

Todavia, os eixos de crescimento altamente adensados transformaram as 

características de crescimento da cidade de linear, composta por um eixo Norte e Sul para uma 

cidade pluri-axial.   

Não obstante, a verticalização das edificações ao longo dos eixos de crescimento forma 

cânions urbanos, que influenciam no microclima principalmente ao nível do pedestre, afetando 

o conforto térmico, ventilação, eficiência energética e insolação (OKE, 1978; KRUGER; 

SUGA, 2009).  

Como um dos parâmetros urbanísticos de Curitiba, Art. 16 da Lei 9.800 do Uso do 

Solo e leis complementares, a legislação de Uso do Solo de 2012, o Setor Estrutural não possui 

um gabarito máximo de altura, exceto em algumas áreas específicas pelo cone de aproximação 

da aeronáutica, com a altura máxima de 30 andares (TREMARIN, 2001), causando um 

sombreamento indesejado principalmente a terrenos localizados ao sul dos eixos.  

Outro parâmetro é o coeficiente de aproveitamento, representado por um número que 

deverá ser multiplicado pela área do terreno para definir assim a altura máxima, ele difere seu 

valor entre as diferentes zonas. Como exemplo, se o valor for do coeficiente for 4, a área do 

terreno será multiplicada por 4, resultando a área da construção (PMC, 2000). A lei 9.800 prevê 

conjuntamente uma distância mínima no afastamento predial – laterais e fundo do terreno – por 

meio da base de cálculo H/6, ou seja, a altura total do edifício dividida pelo valor 6 é igual ao 

afastamento necessário. Em alguns casos o afastamento pode ser nulo caso não haja aberturas 

para as divisas (CAMPOS, 2005).  

Esta verticalização das edificações nos eixo estruturais e a falta de aberturas para as 

divisas não só impacta em termos de passagem do sol e a circulação do ar entre as edificações, 

como também afeta sobremaneira as quadras adjacentes, com presença de sombras durante o 

período frio do ano em Curitiba, ocasionando uma perda na qualidade ambiental (PIASKOWY 

e KRÜGER, 2015).  
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2.5 ÍNDICES DE CONFORTO  

 

 

Quando urbanistas e demais agentes planejam o espaço público, é importante que 

visem um local confortável, ambientalmente adequado e de boa aceitação do usuário. Para 

tanto, é essencial a compreensão de como o clima influencia no organismo humano a fim de se 

entender o equilíbrio térmico. A base dos índices é a equação para o equilíbrio entre temperatura 

humana e o meio, quando em menor troca, maior o conforto térmico. Diversos estudos foram 

realizados para o entendimento e descrição das trocas de calor como os de Fanger (1970), 

Landsberg (1972), Givoni (1976), Driscoll (1992), Höppe (1999), Frota e Schiffer (2001), 

Walton et al. (2007), e Matzarakis e Amelung (2008).  

 Em 1916, foram realizados os primeiros estudos das condições termo higrométricas 

no rendimento do trabalho em locais internos pela Comissão Americana de Ventilação, nos 

quais foi comprovado que ambientes desconfortáveis causam uma queda no rendimento e 

atenção dos trabalhadores (FROTA; SCHIFFER, 2001).  

Quando do desenvolvimento dos índices, pesquisas são realizadas em ambientes 

controlados, para locais internos, com o intuito de se reproduzirem as condições climáticas, 

concomitantemente à aplicação de um questionário com níveis de satisfação do ambiente, 

características individuais e vestimentas e, os resultados são expressos em forma de gráficos, 

tabelas ou cartas com as condições do ambiente, a partir dos quais são definidas as faixas ou 

zonas de conforto dos usuários.  

Cada metodologia e resultados possuem variações em decorrência da localização e 

percepção do clima local. Muitos dos índices desenvolvidos para o espaço aberto são mais 

apropriados ao clima temperado, pois há predominância das pesquisas desenvolvidas na Europa 

e, para serem efetivos, devem ser adaptados à realidade climática local onde serão aplicados 

(HÖPPE, 1999; KOENINGSBERGER, 1977).   

Os estudos de causa e efeito entre o ambiente e sua interferência na percepção térmica 

humana são possíveis por meio da análise de elementos meteorológicos de qualidade termo 

fisiológicas em humanos, como a temperatura e umidade do ar, velocidade do vento e, radiação 

solar (MATZARAKIS; AMELUNG, 2008).  Como o corpo humano não consegue distinguir 

as variáveis térmicas individualmente, entendendo-as por meio de termo receptores e, 

respondendo ao conjunto por meio da regulagem de temperatura da pele e pelo fluxo de sangue 

no hipotálamo, o corpo e o meio precisam ser analisados como um todo (HÖPPE, 1999).  
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Cada ser humano é singular, portanto, é necessário considerar ainda informações como 

o sexo, idade, biótipo, vestimenta e atividade metabólica. Assim, os índices de conforto 

possuem como função abranger as variáveis ambientais e humanas com o intuito de predispor 

respostas iguais em determinadas circunstâncias.  

Quando não é possível a análise individual dos ocupantes do espaço, faz-se o uso de 

normas, as quais estabelecem parâmetros do “homem padrão” e fornecem valores de taxas 

metabólicas de acordo com a atividade exercida, bem como características de vestimentas em 

decorrência da estação do ano. Dentre essas, pode-se citar a ISO 9920/95 – Ergonomia de 

ambientes térmicos – Estimativa de isolamento térmico e resistência evaporativa de um traje de 

roupas; e a ISO 8996/90 – Ergonomia – Determinação da produção de calor metabólico.  

Para a escolha do índice a ser utilizado nesta pesquisa, foi ponderado quais variáveis 

seriam englobadas no cálculo dentro das informações que poderiam ser adquiridas em campo e 

metodologia de cálculo. Os índices descritos foram eleitos dentre os demais, por incluir 

variáveis meteorológicas, características metabólicas e de vestimentas. 

 

 

2.5.1 PET - Physiological Equivalent Temperature / Temperatura Fisiológica Equivalente 

 

 

O índice foi desenvolvido em 1987 por Höppe e Mayer e tem como finalidade um 

cálculo integrado de variáveis ambientais relevantes para a troca de calor entre o corpo e o meio 

e tem a aplicabilidade para ambientes internos ou externos (HÖPPE, 1999). Traduzido ao 

português como Temperatura Fisiológica Equivalente, o índice PET tem sua unidade de medida 

final o grau Celsius, porém não equivale a temperatura do ar, mas sim ao resultado do cálculo 

de diversas variáveis.  

O PET teve origem a partir de outros índices térmicos como o PMV, criado em 1972 

por Fanger com a aplicabilidade inicial para projetos de ar-condicionado em ambientes internos, 

e o Klima Michel Model de Jendritzky de 1979, os quais consideravam em seus primórdios as 

variáveis climáticas independentemente do metabolismo humano para o cálculo. Baseado no 

Munich energy-balance model (MEMI), para indivíduos, o qual considerava valores climáticos 

reais e os aspectos termorreguladores a partir da atividade, como a constrição ou dilatação de 

vasos sanguíneos periféricos e a taxa de sudorese fisiológica (HÖPPE, 1984; HÖPPE, 1999; 

HÖPPE, 2002).    



39 
 

Em 1971, Gagge et al. criaram o índice Effective Temperature (ET), o qual considerava 

que os efeitos térmicos das condições meteorológicas podiam ser comparados a uma sala padrão 

de temperatura radiante média igual a temperatura do ar, com a umidade relativa a 50% 

(GAGGE et al., 1971 apud Höppe, 1999).  Com esses valores, o índice PET estabelece uma 

relação por meio do resultado em graus Celsius.  

Baseado no ET e no MEMI, o PET foi criado para possibilitar o cálculo das condições 

térmicas do ambiente com suas principais variáveis (temperatura do ar, temperatura radiante 

média, umidade do ar e velocidade do vento), as condições térmicas do organismo humano 

devido às condições de vestimenta e atividade, e ainda assim, a possibilidade de ser comparado 

a outro local, independentemente de ser interno ou externo como uma avaliação 

biometeorológica (HÖPPE, 1999).  

O PET pode ser calculado por meio do modelo Rayman – Radiation on the human 

body – um programa computacional livre desenvolvido por Andreas Matzarakis e 

disponibilizado pela Universidade de Friburgo na Alemanha. Os resultados são enquadrados na 

Tabela 1 para estabelecer a faixa do nível de estresse térmico ou conforto do usuário.    

 

 

Tabela 1: Intervalo de níveis de estresse térmico PET 

PET Faixas de conforto e estresse térmico 

04 °C a 08 °C Forte estresse por frio 
08 °C a 13 °C Moderado estresse por frio 
13 °C a 18 °C Pouco estresse por frio 
18 °C a 23 °C Conforto 
23 °C a 29 °C Pouco estresse por calor  
29 °C a 35 °C Moderado estresse por calor 
35 °C a 41 °C Forte estresse por calor 

Acima 41 °C Extremo estresse por calor 

Fonte: Mayer e Matzarakis, 1998 (adaptado).  
 

 

Neste índice, baseado no ET de Gagge, valores de PET inferiores a 13°C induzem um 

desconforto por frio; valores de 13°C a 18°C pouco estresse por frio; porém a faixa de conforto 

apenas situa-se entre 18°C e 23°C na escala PET. De 23°C a 29°C, há pouco estresse térmico 

por calor.  
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2.5.2 UTCI – Universal Thermal Climate Index / Índice Térmo-Climático Universal  

 

 

A Sociedade Internacional de Biometeorologia – International Society of 

Biometeorology reuniu um grupo para formar a ISB Commission 6 com 14 membros de 

diferentes áreas com o intuito de analisar as respostas fisiológicas do corpo humano para 

condições térmicas de ambiente externos a fim de criar um parâmetro aplicável a qualquer clima 

de forma independente às peculiaridades dos indivíduos (JENDRITZKY et al., 2001; 

INTERNATIONAL SOCIETY OF BIOMETEOROLOGY, 2001).  

Teve como base o modelo termoregulatório multimodal de Fiala et al. (2007, 2011). 

O índice UTCI, assim como o PET, compara a sensação de temperatura a um ambiente de 

referência e, difere por considerar a resposta fisiológica humana como a taxa de sudorese, 

temperatura corporal, temperatura da pele, com a situação climática e suas variáveis (vento, 

radiação, umidade e temperatura do ar). O isolamento por vestimenta é estimado pelo UTCI 

com base em um modelo do próprio índice de acordo com sua disposição no corpo (KRÜGER 

e DRACH, 2015).  

O índice possui como resultado a análise da resposta termorreguladora humana, como 

temperatura do corpo e sudorese, em diversas situações climáticas. Assim, é possível 

estabelecer um parâmetro de resposta fisiológica a diversos arranjos de variáveis 

meteorológicas e estabelecer um valor de estresse térmico correspondente como demonstrado 

na Tabela 2. Este valor em graus Celsius do índice corresponde a um ambiente padrão com 

velocidade do vento de 0,5 m/s, medido a 10 m de altura; umidade relativa (RH) a 50% com a 

pressão de vapor igual ou menor a 20 hPa e; temperatura do ar (Ta) equivalente a temperatura 

radiante média (Trm).  

O índice UTCI foi calibrado para Curitiba por Rossi et al. (2012) em uma área do 

centro da cidade durante 15 dias ao longo de três estações do ano com cinco horas diárias, com 

o monitoramento das variáveis climáticas in loco em 18 pontos distintos, alguns de 

características urbanas de entorno diferentes. 

Concomitantemente, questionários de conforto foram aplicados conforme ISO 10551 

– Ergonomics of the thermal environment – para levantar dados individuais como o sexo, idade, 

altura, peso, aclimatação à cidade, aclimatação ao ambiente externo, vestimenta bem como a 

percepção térmica de +3 (muito calor) à -3 (muito frio).  

No total, foram contabilizados 1.654 questionários válidos e os dados foram separados 

entre sexo, idade, índice de massa corpórea para testar a consistência dos resultados e 
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comparados com as faixas do UTCI. Foi possível propor para Curitiba uma faixa de conforto 

térmico maior do que o índice sem adaptação, como é possível visualizar na Tabela 2.   

 
 

Tabela 2: Níveis de estresse térmico UTCI 

UTCI Categorias de estresse UTCI ajustado 
Classificação por 

conforto / desconforto 
Faixas UTCI 

< -13 °C Forte estresse para o frio < -13 °C   
-13 °C a 0 °C Moderado estresse para o frio -13 °C a 0 °C   

0 °C a 9 °C Pouco estresse para o frio 0 °C a 9 °C   

9 °C a 18 °C Sem estresse térmico 9 °C a 15 °C < 15 °C Desconforto por frio 

18 °C a 26 °C Conforto térmico 15 °C a 27 °C 15 °C a 27 °C Conforto 

26 °C a 32 °C 
Moderado estresse para o 

calor 
27 °C a 32 °C > 27 °C Desconforto por calor 

32 °C a 38 °C Forte estresse para o calor 32 °C a 38 °C   

28 °C a 46 °C 
Muito forte estresse para o 

calor 
38 °C a 46 °C   

> 46 °C Extremo estresse para o calor > 46 °C   

Fonte: Adaptado de Rossi et al., 2011. 

 
 
Portanto, para o UTCI adaptado, a faixa de conforto aumentou de 18°C a 26°C para 

15°C a 27°C, demonstrando uma maior aderência aos votos reportados na pesquisa de campo 

do que o índice original. Contudo, como não foi possível calibrar o índice para mais faixas de 

temperatura, o adotado neste estudo na fase de piloto ainda foi o UTCI internacional. 

 

 

2.6 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HUMANO EM LOCAIS EXTERNOS 

 

 

O crescente êxodo rural induz a verticalização em centros urbanos, a qual influencia 

na qualidade de vida da população gerando problemas como a poluição do ar, poluição sonora 

e luminosa, afetando a ventilação, insolação, temperatura ambiente e, consequentemente, o 

estresse térmico humano (UNGER, 1999). Adicionalmente, o modelo de vida atual recebe 

muitos estímulos diariamente, como informações sonoras e visuais, demandando mais atenção 

das pessoas e causando cansaço mental, o qual pode ser reduzido quando em repouso em áreas 

abertas em contato com a natureza, como parques e praças (KAPLAN; KAPLAN, 1989).  

O ritmo humano é ditado pelo movimento do sol, o qual possui influência nas 

percepções de tempo e espaço bem como regula as funções hormonais do organismo por meio 

do ciclo circadiano (LYNCH, 1960). Este é incentivado por meio da variação de luminosidade 
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e temperatura de cor dos raios solares, onde a glândula pineal é estimulada a partir da retina 

para encerrar a produção do hormônio melatonina, gerado à noite e aumentar a produção do 

cortisol, hormônio do stress, a partir de glândulas suprarrenais (BAKER; STEEMERS, 2002). 

O desequilíbrio deste ciclo hormonal decorrente da falta de exposição à luz adequada e visão 

do céu, pode desencadear sintomas como a sonolência diurna, letargia, depressão, obesidade, 

insônia, entre outras desordens.  

Em Nova York, o Central Park, considerado um “oásis urbano” rodeado de edificações 

de médio e alto porte e, conhecido como uma zona de descompressão do cotidiano, possui um 

Centro de Simulação Ambiental com pesquisas voltadas ao sombreamento urbano e seu 

presidente Kwartler (2013), afirma que o efeito cumulativo das sombras em um parque o torna 

menos utilizável e menos agradável para seu uso. As áreas verdes abertas em centros urbanos 

são necessárias como um espaço para o descanso e atividades recreacionais, expondo as pessoas 

ao clima externo. Neste âmbito, avaliar e entender as condições climáticas e térmicas de um 

local pode aumentar a qualidade de vida da população e o planejamento sustentável 

(NIKOLOPOULOU; STEEMERS, 2003).   

Em estudo realizado no centro de Taiwan por Lin et al. (2012), afirma-se que a 

temperatura do ar, a temperatura radiante média e o sombreamento em áreas públicas abertas 

estão diretamente relacionados com o número de usuários, notadamente com a queda de visitas 

durante épocas frias do ano. Com isso, há uma preocupação recorrente com o efeito do 

sombreamento ao nível do pedestre e, ainda maior se afeta áreas verdes de lazer urbanas.  

Além das variáveis térmicas, o fator de adaptação psicológica ao ambiente exerce 

notável influência. Considerando que o conforto térmico em áreas de lazer está diretamente 

conectado com o tempo de permanência, é possível afirmar que condições de desconforto 

podem estressar os ocupantes do espaço e induzi-los a não frequentar o local, especialmente se 

este desconforto for percebido em bancos e não apenas em áreas de circulação como caminhos 

e passagens (NIKOLOPOULOU; STEEMERS, 2003). Para tanto, estudos foram realizados em 

diferentes zonas climáticas para entender melhor o uso do espaço externo apontando que este 

não depende exclusivamente das condições térmicas locais (NIKOLOPOULOU, et al., 2001; 

HÖPPE, 2002; KNEZ e THORSSON, 2006, 2008; LIN, 2009; KÁNTOR e UNGER, 2010; 

GÓMES-MARTÍN et al., 2012; HUANG et al., 2015).  

Diversos estudos, com o intuito de investigar como a sombra afeta o comportamento 

humano em áreas externas, foram realizados com a coleta de dados durante poucos dias. 

Entretanto, este tipo de análise de caráter transversal pode não representar o comportamento e 

as condições térmicas anuais por elucidar apenas o comportamento analisado – ou simulado – 
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da medição, sem a criação de um parâmetro. Contudo, o grau de tolerância de locais externos é 

suscetível a diferentes níveis de aceitabilidade dependendo da região, clima e cultura (GIVONI, 

et al., 2003; CHENG; NG, 2006; NIKOLOPOULOU; LYKOUDIS, 2006; LIN; 

MATZARAKIS, 2008).    

Por mais que os parâmetros microclimáticos influenciem na sensação térmica em áreas 

externas, há diferença entre o conforto denominado objetivo e o conforto subjetivo. Este último 

compreende a qualidade de adaptação psicológica humana, na qual os fatores influenciáveis 

podem ser inerentes ao local ou pessoais.  

Segundo Sommer (1973), vários fatores influenciam o comportamento humano, como 

a cultura, etnia, personalidade, idade e gênero. Portanto, um projeto além de atender o programa 

de necessidades, deve contemplar também as necessidades espaciais, desejos e expectativas dos 

usuários.  

De acordo com Nikolopoulou, Baker e Steemers (1999), a adaptação pode ser dividida 

em três áreas distintas: a física, a fisiológica e a psicológica. A primeira assume as mudanças 

para se adaptar ao ambiente de acordo com as necessidades e pode ser de dois tipos: 

 Reativo: por meio das mudanças pessoais como postura, volume de roupas, posição, 

ou até mudanças metabólicas pelo consumo de bebidas quentes ou frias; 

 Interativo: por meio da possibilidade de mudar o meio em busca do conforto, como 

exemplo ligar o aquecedor, abrir uma janela, buscar a sombra ou o sol.  

 

A adaptação fisiológica compreende mudanças pela exposição ao ambiente por meio 

da aclimatação. A psicológica se refere a como as pessoas percebem o ambiente de maneiras 

diferentes em decorrência dos estímulos e informações e as analisam a partir de um 

conhecimento prévio, como por exemplo, a quantidade de natureza presente, onde as mudanças 

climáticas são mais aceitas e as expectativas de como o ambiente deveria ser versus como ele 

é. Para este último, Nikolopoulou, Baker e Steemers (1999), citam como exemplo afirmações 

do tipo “nesta época do ano deveria ser mais frio”.  

A experiência individual também influencia à medida que usamos a memória do dia 

anterior como referência para nossa capacidade adaptativa, como ocorre quando há vários dias 

frios e um quente, como exemplo, Nikolopoulou, Baker e Steemers (1999) citam que, a 

percepção de conforto ocorre no inverno com temperaturas mais baixas e no verão com mais 

altas. Estudo realizado por Krüger e Drach (2016) sobre a percepção térmica dos usuários de 

espaços abertos no centro da cidade do Rio de Janeiro, demonstra a importância e influência do 
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histórico térmico em grupos de indivíduos expostos a ambientes climatizados ou naturalmente 

ventilados. 

De acordo com Krüger, Tamura e Bröde (2016), em uma pesquisa desenvolvida em 

uma câmara climática, no Karlsruhe Institute of Technology, na Alemanha, quando os usuários 

saem do ambiente com temperatura controlada para a área externa, é possível afirmar que é 

necessário que o tempo de exposição seja de pelo menos 30 minutos para que se dê a 

aclimatação de curto prazo com uma percepção do clima mais fidedigna.  Entretanto, quando 

em locomoção, as pessoas podem passar um curto espaço de tempo em um local termicamente 

desconfortável, mas que não é o suficiente para demonstrar grande insatisfação, como exemplo 

de um pequeno trajeto de um prédio a outro.  

Apesar da complexidade das variáveis e tipos de análise para reconhecê-las, o desenho 

urbano pode auxiliar na adaptação psicológica, aumentando o alcance de condições 

consideradas confortáveis. Um fator relevante ao se analisar o comportamento humano em 

áreas externas é que os usuários não podem influenciar diretamente as condições climáticas 

locais e seu nível de tolerância ao desconforto é maior do que em ambientes internos 

(NIKOLOPOULOU e STEEMERS, 2001).  Portanto, dias que possuem temperaturas fora das 

faixas de conforto são importantes para incitar o desconforto humano e incitar a “escolha 

consciente” 7 do local com o intuito de traçar parâmetros sobre um padrão de uso e situações 

de preferência, como locais ao sol ou à sombra.  

Não obstante, o sucesso de uma área verde urbana, considerando a quantidade e tempo 

de exposição de usuários, é influenciado pelos aspectos formais e estéticos do desenho urbano. 

Segundo Nikolopoulou e Steemers (2003), uma das questões principais no estudo do 

comportamento em bancos externos é não apenas observar se o usuário mudou de situação, do 

sol à sombra ou vice-versa, mas sim a possibilidade de escolha quando as duas opções são 

possíveis.  A criação de diferentes subáreas com distintos microclimas promove uma adaptação 

física e psicológica maior, proveniente de diferentes condições de sombreamento e tipo de 

cobertura do solo. Assim, os indivíduos podem escolher qual a condição bioclimática mais 

favorável em razão da atividade e condições meteorológicas (KÁNTOR e UNGER, 2010). 

A praça, por ser um local de encontro e socialização imerso no meio urbano, possui o 

banco como um mobiliário urbano de grande relevância para esta interação social (DE 

ANGELIS, 2000). Entretanto, por possuírem uma demanda natural de privacidade, as pessoas 

                                                             
7 “Escolha consciente” foi traduzida pela autora do termo perceived control neste trabalho, a qual 

significa a capacidade de escolha humana de assumir o controle de fatores de estresse influenciados pelo entorno, 
no caso, o estresse térmico (www.alleydog.com – Psychology Glossary).   
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preferem sentar em bancos não ocupados, mesmo que estes estejam mais distantes das áreas 

que gostariam de ficar, ao invés de dividir um banco (KANTOR; UNGER, 2010).  

Um estudo do comportamento do usuário foi realizado na cidade de Szeged, localizada 

no sudoeste da Hungria, por Kantor e Unger (2010), no qual se relata que as pessoas se 

distribuíram de maneiras diferentes durante as estações do ano, enfatizando a necessidade 

térmica e expectativas pessoais. As pessoas não foram ao sol no outono como esperado e isso 

pode ter uma relação com os efeitos psicológicos às diferentes situações meteorológicas, que 

são diferentes a cada estação. Em dias ensolarados, houve uma grande procura por áreas com 

sol, entretanto, possivelmente pela grande ocupação destas, as áreas com sombra também 

recebem uma grande quantidade de pessoas, possivelmente pela falta de lugar. Em seu estudo, 

o índice de conforto PET também foi adotado e, comprovou-se para a realidade local que, 

quanto maior o valor do PET, mais as pessoas preferem deitar ou sentar-se na grama enquanto 

o número de pessoas andando decresce. 

No Brasil existem diversos trabalhos sobre áreas verdes urbanas e como influenciam 

no microclima local e proporcionam diversos benefícios socioambientais nas cidades (LABAKI 

et al., 2013; COUTINHO et al., 2012; GONÇALVES et al., 2012).  

Labaki et al. (2013) verificaram a eficiência da sombra proporcionada pela vegetação 

analisada por meio da coleta de valores da radiação solar incidente e demais parâmetros 

ambientais, tanto ao sol como à sombra das espécies.  

Coutinho et al. (2012) mediram as variáveis climáticas e em dois pontos distribuídos 

linearmente em uma praça, enquanto realizava simultaneamente entrevistas relacionadas à 

sensação térmica dos usuários da praça ao longo de um dia de primavera. Os dados encontrados, 

medições e respostas dos usuários, foram inseridos no programa Rayman 1.2 para obtenção do 

voto médio estimado (PMV) e a Temperatura Equivalente Fisiológica (PET). Os resultados 

comprovaram a interferência da vegetação no clima e no conforto térmico dos usuários, e 

demonstraram a necessidade de adequação do verde nos espaços públicos, não apenas para o 

bem-estar das pessoas, mas também para melhora no microclima da região. 

Gonçalves et al. (2012) pesquisaram por meio de medições de parâmetros ambientais 

a real influência da arborização na relação do conforto dos usuários dos espaços na cidade de 

Maringá – Paraná, em duas áreas de análise. Uma caracterizada por farta arborização e a outra 

caracterizada por ausência total de arborização. Os resultados mostraram que a variação de 

temperatura e umidade relativa do ar de um ambiente para o outro é significativa, e a 

importância do sombreamento com vegetação para o conforto térmico em ambientes externos. 

Ainda sugerem investigar a inter-relação entre as temperaturas reais e a sensação térmica dos 



46 
 

usuários; a influência da vegetação no fator psicológico e a importância da vegetação no 

planejamento dos espaços urbanos. 

Em Curitiba, diversos estudos foram realizados a fim de compreender a relação do 

urbano no microclima local (KRÜGER, TAMURA e ROSSI, 2015). A verticalização possui 

um impacto diretamente relacionado com a alteração do microclima urbano, criando desafios 

quanto ao conforto térmico, visual e sonoro, ao acesso solar e, ventilação, possivelmente 

afetando a qualidade do ar (DANNI-OLIVEIRA 1999; DANNI-OLIVEIRA 2002; KRÜGER; 

SUGA 2009; KRÜGER, MINELLA e RASIA 2011; ROSSI et al. (2011); GUIMARÃES 

2011). Estudos que correlacionam a vegetação à qualidade ambiental urbana também são 

diversos (YOUNG, 2005; PERTSCHI, 2005; BARBOSA, 2008; LEAL, 2012; MARTINI, 

2013; SILVA, 2014).  

Entretanto, não foram encontradas pesquisas no território brasileiro que avaliassem o 

comportamento do usuário em praças correlacionando-o com conforto térmico urbano por meio 

da técnica de fotografia. Portanto, esta pesquisa objetiva compreender a relação entre 

microclima, variáveis meteorológicas, impacto do entorno no acesso solar, e o comportamento 

humano durante as quatro estações do ano na Praça do Japão em Curitiba, por meio da 

observação não invasiva de áreas de permanência, como contribuição ao desenvolvimento e 

planejamento urbano de espaços abertos.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

Este estudo foi realizado na Praça do Japão em Curitiba, a qual está inserida em uma 

área verticalizada pertencente ao Setor Estrutural entre os bairros Batel e Água Verde. O local 

possui sombras variáveis de árvores e de edificações adjacentes durante as estações do ano, 

como é possível observar na Figura 9, datada do dia 21 de maio de 2015, aproximadamente8 ao 

meio dia. Com o intuito de analisar o comportamento dos usuários em relação ao uso dos bancos 

na praça, sem influenciá-los pela pesquisa, a metodologia escolhida para o levantamento foi de 

caráter longitudinal de campo, com técnica observacional exploratória de abordagem indutiva.  

 
 

 

Figura 9: Foto aérea com demarcação da Praça do Japão.   
Fonte: Google Earth adaptado, 2016. 

 
 
De modo a cobrir as áreas de permanência, duas câmeras fotográficas digitais foram 

utilizadas, a Nikon D80 e a Nikon D5200. Foi cogitada a possibilidade de realizar o registro 

por meio de filmagens, entretanto, no teste realizado prévio às observações, o tempo de bateria 

das máquinas digitais disponíveis para a pesquisa não durava o necessário de observação. 

Portanto, foi optado por realizar o registro por meio fotografias utilizando a técnica de time 

lapse9 com intervalo de um minuto e 30 segundos, definido por meio de tentativas para manter 

                                                             
8 O horário é aproximado pois o Google Earth não fornece a hora da foto de satélite, apenas a data. 

Portanto foi utilizado a maquete eletrônica da Praça do Japão, modelada para esta pesquisa no Google Sketchup, 
para comparar o ângulo da sombra e estimar a hora.  

9 De acordo com a Nikon, é denominado time lapse o método de captura de eventos dinâmicos por meio 
de imagens com um intervalo regular predeterminado (https://www.nikoninstruments.com). 
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a bateria durante o tempo de medição. A observação em campo foi realizada com a câmera 

Nikon D80, com uma lente de autofoco Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6G acoplada, conectada com 

um timer remoto externo da Aputure para este modelo e, Nikon D5200 com timer interno à 

lente autofoco Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G II. Os períodos de observação compreendem as 4 

estações do ano de 2016, tendo-se iniciado a pesquisa de campo com observações no estudo 

piloto durante o inverno de 2015.  

Na primeira quinzena de janeiro de 2016, houve uma alteração do número de bancos 

anotados no inverno em decorrência da queda de um galho de árvore durante uma tempestade, 

danificando um banco e inutilizando-o. No início de fevereiro de 2016, outro banco foi retirado 

do local de origem pela ação de vândalos e realocado mais próximo ao memorial japonês. 

Portanto, a câmera Nikon D5200 precisou ter a lente substituída pela Sigma 8mm f/3.5 EX DG 

FISHEYE devido ao ângulo de maior abertura para um alcance de mais bancos a partir desta 

data. As câmeras e as lentes utilizadas encontram-se na Figura 10, à esquerda está a câmera 

D80 e, direita está a D5200. O timer externo e a lente Sigma estão expostos na Figura 11. A 

função de intervalo é utilizada afim de monitorar o tempo de exposição do usuário, as eventuais 

trocas de lugares bem como o movimento do sol, sombra de edifícios e o sombreado por 

árvores.  

 
 

              

(a)                                                                     (b) 

Figura 10: A esquerda (a) a Câmera Nikon D80e, a direita (b) a Nikon D5200. 
Fonte: www.nikon.com / www.whatdigitalcamera.com 
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(a)                                                            (b) 

Figura 11: (a) lente SIGMA EX DG FISHEYE e (b) o timer externo Aputure para a câmera D80.  
Fonte: www.sigmaphoto.com /  
 

 
O levantamento fotográfico na praça foi realizado em quatro dias por estação em 

decorrência de variações meteorológicas durante a mesma estação e de fluxo de pessoas na 

praça, possibilitando considerável volume de material para análise. Para preservar a segurança 

dos equipamentos bem como obter um visual privilegiado da praça, foi concedida a colocação 

dos tripés pela Nikkei – Associação Cultura e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba, na 

sacada do primeiro pavimento do memorial da imigração japonesa, como demonstra a Figura 

12.  

 
 

 

Figura 12: Localização dos tripés no primeiro pavimento  
Fonte: Autoria própria, 2016. 
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 Dias com céu azul e ausência total ou parcial nuvens foram utilizados como critério 

de escolha para os dias de medição, como exemplificado na Figura 13, obtida em um dos dias. 

A colocação das câmeras era permitida a partir das 10h30min da manhã e a retirada deveria ser 

antes das 17h00min, em função do horário de funcionamento da loja no memorial, a qual 

autorizava o acesso ao primeiro pavimento para a instalação, pois este não é aberto ao público. 

A variação no período de medição de cada dia deu-se pelo tempo de montar os tripés e 

configurar as câmeras, contudo, o período monitorado pelas câmeras foi de pelo menos cinco 

horas por dia. 

 
 

       
Figura 13: Céu sem nuvens ideal para as observações.  
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 
 
Os tripés foram dispostos em dois pontos distintos na sacada do primeiro pavimento 

do memorial e seguiram esta disposição em todos os dias de medição. A câmera D80 ficou 

posicionada de modo a registrar os bancos à nordeste e, a câmera D5200 foi apontada à 

noroeste. Por meio das imagens de cada câmera e o seu ângulo de abertura na primeira etapa de 

configuração, a qual compreende o estudo piloto e o verão de 2016, foi possível a análise de 

cinco bancos pela câmera D80 – do 1 ao 5 e, outros cinco bancos pela câmera D5200 – do 6 ao 

10. Esta disposição das câmeras foi a melhor para a análise de um número maior de bancos com 

a abertura da lente Nikkor 18-55mm. A configuração das câmeras da primeira etapa, bem como 

as imagens a partir destas, prévia às mudanças dos bancos na praça pela queda árvore e 

vandalismo, estão indicadas no mapa na Figura 14.  
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Figura 14: Localização das câmeras e as vistas correspondentes no inverno de 2015 e verão de 2016.  
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 
 
Para auxiliar a identificação das correlações e preferência dos usuários, as fotos foram 

editadas por meio do programa Photoshop de forma a deixar os bancos separados em nichos de 

análise (representados pela letra “N” conforme representado na Figura 15), utilizado como 

critério a localização da área e similaridades morfológicas do entorno imediato e 

consequentemente, condições de sombreamento homogêneas.  

 

 

 
Figura 15: Nomenclatura dos bancos e nichos de análise na primeira etapa. 
Fonte: Autoria própria, 2016. 



52 
 

O programa Photoshop foi escolhido para a edição pois possui o comando “action”, 

no qual é possível gravar uma ação e replicá-la por meio de uma tecla de atalho. Portanto era 

necessário gravar a ação apenas uma vez por nicho a cada dia, facilitando o processo. Na 

primeira etapa, os nichos de análise ficaram dispostos conforme a Figura 16.  

 
 

 

Figura 16: Os cinco nichos de análise para o inverno 2015 e verão 2016. 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

 

Na primeira etapa, foi possível analisar um total de dez bancos dos 16 presentes na 

praça em decorrência do tipo de lente utilizada. A partir da medição de outono de 2016, 

chamada de segunda etapa, quando um banco foi retirado por dano físico e outro realocado, foi 

realizada a alteração da lente na Nikon D5200 para uma lente convexa Nikkor Sigma 

FISHEYE, com um ângulo de abertura maior. Assim, foi possível observar 14 bancos dos 15 

da praça, demonstrado na Figura 17. Não foi possível registrar todos, pois um encontra-se 

distante ao memorial e há uma barreira de vegetação que impediria a visualização. Não 

obstante, esta lente convexa possui como característica uma deformação natural da imagem 

bem como uma queda na resolução para locais mais distantes, portanto, não foi possível fazer 

a análise considerando as características individuais como sexo e idade aproximada. 
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Figura 17: Localização câmeras e vistas correspondentes a partir do outono de 2016 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 
 
Sendo assim, aumentou o número de nichos analisados de cinco para sete e, de acordo 

com a nomenclatura, o banco 6 foi realocado em outra posição, renomeado como 14, e o 7 foi 

retirado definitivamente por dano físico. A disposição dos nichos bem como a nomenclatura 

dos bancos para o outono, inverno e primavera de 2016 está representada na Figura 18. 

 
 

 

Figura 18: Nomenclatura dos bancos e nichos de análise para segunda etapa. 
Fonte: Autoria própria, 2016. 
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As fotos obtidas pela câmera D80 permanecem com as mesmas características, com 

alterações somente na lente da câmera D5200, representado na Figura 19, onde cada imagem 

com os bancos representa um nicho. Na foto do banco 10, nicho 5, pode-se notar uma árvore 

caduca em frente, qual cresceu durante o estudo, na primavera de 2016 foi possível identificar 

a presença das pessoas, entretanto, foi difícil o reconhecimento para caracterização de troca de 

lugar e bancos.  

 
 

 
Figura 19: Os sete nichos de análise a partir do outono de 2016 
Fonte: Autoria própria, 2016. 
 
 

Foram analisados 20 dias no total, mas infelizmente as mudanças nos bancos ocorreram 

gradativamente, portanto há alterações no número avaliado durante os levantamentos de verão 

e outono de 2016, como apresentado na Tabela 3. Nesta também está indicado o número total 

de usuários por dia de observação in loco nos bancos da praça.  
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Tabela 3: Datas e Bancos Analisados Durante o Inverno de 2015, e as Quatro estações de 2016. 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

 

 Para caracterização da situação do banco em relação ao sombreamento durante o 

período monitorado, foi estabelecida a nomenclatura de “sol”, “sombra” quando por edifícios, 

“sombreado” quando por árvores e, em algumas épocas do ano, há ainda o “reflexo” do sol 

decorrente de alguns prédios envidraçados no entorno. Sobre a situação de conservação dos 

bancos, todos encontram-se no mesmo estado, alguns com marcas na pintura, mas todos 

fisicamente conservados.  

As fotos obtidas foram editadas nos nichos pelo programa Photoshop para imagens 

menores que eram observadas individualmente. No total, para o período de inverno de 2015 e 

as quatro estações de 2016, foram 105.550 imagens analisadas.  

Para o acompanhamento das situações, as fotos dos nichos foram analisadas e os 

usuários foram nomeados com uma letra e um número unitário – A1, A2, A3 (...), B1, B2, B3 

(...), a fim de tornar possível acompanhá-los durante o dia individualmente. Foram levantadas 

as informações de localização (em qual banco sentou-se), número de ocupantes, a situação que 

 
Estação Data Bancos Analisados 

Quant. de 
Nichos 

Quant. de 
pessoas 

sentadas 
E

ta
p

a 
1 

Inverno 
Estudo piloto 

27.07.15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10  5 197 

28.07.15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10  5 205 

30.07.15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10  5 141 

15.08.15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10  5 181 

Verão 

20.01.16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10  5 114 

23.01.16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10  5 118 

26.01.16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10  5 112 

29.02.16 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10  5 88 

E
ta

p
a 

2 

Outono 

28.03.16 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16  7 184 

08.04.16 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  7 155 

17.05.16 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  7 239 

08.06.16 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  7 112 

Inverno 

07.07.16 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  7 180 

22.08.16 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  7 304 

23.08.16 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  7 296 

26.08.16 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  7 304 

Primavera 

29.09.16 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  7 253 

28.10.16 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  7 266 

05.12.16 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  7 184 

06.12.16 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  7 124 
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o banco se encontrava (sol, sombra, sombreado ou em reflexo), qual o horário, tempo de 

permanência, correlação com o índice térmico e, caso mudasse de banco as situações anterior e 

posterior à mudança. 

Para traçar uma possível correlação entre comportamento humano e as variáveis 

climáticas durante o período analisado, foram adotados, de início, dois índices de conforto 

humano para áreas externas, o PET e, o UTCI calibrado para Curitiba (Rossi et al., 2012). 

Entretanto, o UTCI calibrado possui uma faixa de temperatura adaptada para o local menor do 

que a analisada nas quatro estações e, as faixas do índice UTCI original são muito amplas, 

sendo, portanto, o UTCI calibrado foi utilizado apenas no estudo piloto e o índice PET foi 

utilizado para a análise de todas as estações. A fonte das variáveis meteorológicas também 

sofreu adequações do estudo piloto para as demais observações. 

 

 

3.1 ÍNDICES DE CONFORTO ADOTADOS  

 

 

No inverno de 2015 as variáveis ambientais de temperatura e umidade do ar, velocidade 

do vento e radiação global, foram coletadas pelo INMET – Instituto Nacional de Meteorologia, 

por meio de download dos arquivos pelo site http://www.inmet.gov.br, de uma estação 

automática no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná, localizado a 5,7 km de 

distância da praça, na região leste da cidade.  

Em decorrência da impossibilidade de identificar os parâmetros individuais dos usuários 

da praça por fotografia, por possíveis erros de caracterização, e entrevistas, pela dimensão da 

pesquisa de mestrado, adotou-se para o cálculo do índice os dados da ISO10 8996/04 – 

Ergonomics of the thermal environmet – Determination of metabolic rate.  De acordo com a 

norma, um homem “padrão” possui 30 anos de idade, 70 kg e 1,75 m de altura. A taxa 

metabólica11 adotada para o estudo piloto foi considerada baixa para pessoas com atividade 

leve, por se deslocar à um banco, de 150W e o valor adotado para o isolamento térmico12 das 

roupas no inverno foi de 1,3 clo (ISO 9920/95).  

                                                             
10 ISO: Organização Internacional de Padronização.  
11 De acordo com a ISO 7730/94, a taxa metabólica, expressa em W/m², é um resultado do cálculo da 

área corporal, qual está relacionada com a altura e peso individual, com a atividade desempenhada.   
12 Referente a resistência térmica da vestimenta, possui uma unidade própria denominada “clo”, 

equivalente a 0,115 m²K/W. O valor correspondente é diferente durante os períodos do ano em que é necessário 
um isolamento térmico maior ou menor em relação as variáveis ambientais (ISO 7730/94).   
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Para o estudo das quatro estações de 2016, os parâmetros individuais dos usuários da 

praça foram mantidos pela ISO 8996/04 de um homem padrão de 30 anos de idade, 70 kg e 

1,75 metros de altura. Entretanto, a taxa metabólica foi alterada para 115W, para uma pessoa 

em repouso sentada, por ser mais adequada à situação observada. 

No cálculo de conversão dos dados climáticos para o índice PET, utilizado para todas 

as estações, foi utilizado o programa computacional gratuito Rayman (radiation on the human 

body) desenvolvido por Andreas Matzarakis e disponibilizado pela Universidade de Friburgo 

na Alemanha (http://www.mif.uni-freiburg.de/rayman/intro.htm). Na janela inicial do 

programa, colocou-se as informações de data do levantamento e localidade. As informações 

dos parâmetros individuais, adotados pelas ISO 8996/04 e ISO 9920/95, como peso, altura, 

idade e sexo do homem padrão, o valor da vestimenta em “clo” e a taxa metabólica estimada, 

demonstrada na Figura 20.   

 
 

 
            Figura 20: Janela do programa Rayman. 
            Fonte: Rayman 1.2, adaptado, 2016. 

 
 

Os dados das variáveis ambientais entram no programa por meio de um arquivo de texto 

pelo ícone input, onde é possível inserir quais as variáveis devem ser analisadas para o cálculo 

do índice PET, como demonstra a Figura 21.  
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          Figura 21: Janela de input do programa Rayman 
          Fonte: Rayman 1.2, adaptado, 2016. 

 
 

Somente para o estudo piloto, foram adotados os dois índices, sendo que os dados 

meteorológicos também foram utilizados para o cálculo do índice UTCI, inseridos na versão 

online do modelo (http://www.utci.org/utcineu/utcineu.php). Os resultados do estudo piloto 

foram enquadrados de acordo com os resultados do índice calibrado para Curitiba por Rossi et 

al., (2012). Nesse estudo, foi realizado o monitoramento das variáveis climáticas e a obtenção 

das variáveis pessoais por meio de questionários de conforto em ruas do centro de Curitiba para 

a adequação do índice. Na Tabela 4, estão dispostas as faixas de temperatura percebida na 

unidade de °C (UTCI).  

 
 

Tabela 4: Intervalo de categorias de conforto térmico para o PET e o UTCI (Broede et al. 2012) 
 

Fonte: Adaptado de Mayer e Matzarakis, 1998 e Broede et al., 2012 
 

PET UTCI 

< 4 °C Extremo estresse para o frio 

< 15 °C Desconforto por frio 
4 °C a 8°C Moderado estresse para o frio 

8 °C a 13 °C Pouco estresse para o frio 
13 °C a 18 °C Sem estresse térmico 

18 °C a 23 °C Conforto 15 °C a 27 °C Conforto térmico 
23 °C a 29 °C Sem estresse térmico 

> 27 °C Desconforto por calor 
29 °C a 35 °C Moderado estresse para o calor 
35 °C a 41 °C Forte estresse para o calor 

>41 °C Extremo estresse para o calor 
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O índice UTCI possui as faixas mais amplas comparado ao índice PET, entretanto, 

ambos foram utilizados na análise do estudo piloto a fim de verificar a compatibilidade nas 

faixas de conforto. 

 

 

3.2 CAMPANHAS DE OBSERVAÇÃO  

 

 

A análise do estudo piloto foi realizada com ambos os índices de conforto UTCI e PET 

a fim de observar se haveria compatibilidade entre as faixas de temperatura. Entretanto, pelo 

índice UTCI possuir as faixas mais amplas e falta de calibração para a cidade foi estabelecido 

descartá-lo para a análise das quatro estações. As variáveis ambientais utilizadas no estudo 

piloto foram coletadas do site do INMET – Instituto Nacional de Meteorologia, bem como os 

dados de radiação solar.  

O índice de conforto adotado para a análise foi o PET pois possui uma maior faixa de 

temperaturas adaptadas para o clima local, e portanto foi possível utilizá-lo para todas as 

estações. Durante o outono de 2016 houve problemas nas variáveis ambientais do INMET pois 

possuíam falhas de dados em alguns horários necessários. Portanto, para o estudo das quatro 

estações foi optado por dados do SIMEPAR – Sistema Meteorológico do Paraná, por uma 

questão de padronização da fonte de temperatura, umidade e vento.  A coleta destes também 

ocorreu em uma estação no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná, localizado 

a 5,113 km de distância da Praça do Japão.  

Apesar da tentativa de padronização de todos as variáveis ambientais, os dados de 

radiação solar não foram disponibilizados pelo SIMEPAR por haver inconsistência nos valores. 

Na UTFPR, há pesquisas na área de energia fotovoltaica que utilizam um piranômetro para a 

medição de dados de radiação solar, os quais foram cedidos gentilmente para as datas de 

interesse. Para dois dias de outono, 17 de maio e 08 de junho, o pirânometro não estava ativo, 

os dados de radiação solar para o primeiro dia foram provenientes do site do INMET de 

Curitiba, os quais estavam disponíveis para essa data, e os de junho, do INMET de Colombo, 

por ser a estação oficial com dados disponíveis mais próxima. A fonte dos dados ambientais 

dos 20 dias medidos está demonstrada na Tabela 5.  

 

                                                             
13 Distância medida em linha reta do bloco do SIMEPAR à Praça do Japão por meio do comando “régua” 

do programa Google Earth.  
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Tabela 5: Fonte das variáveis ambientais para o levantamento de 2016. 

ESTAÇÃO 
DO ANO 

MÊS DATA 
DADOS 

METEOROLÓGICOS 
RADIAÇÃO SOLAR 

Estudo Piloto 

Julho 27.07.15 INMET INMET UFPR 

Julho 28.07.15 INMET INMET UFPR 

Julho 30.07.15 INMET INMET UFPR 

Agosto 15.08.15 INMET INMET UFPR 

Verão 

Janeiro 20.01.16 SIMEPAR Piranômetro UTFPR 

Janeiro 23.01.16 SIMEPAR Piranômetro UTFPR 

Janeiro 26.01.16 SIMEPAR Piranômetro UTFPR 

Fevereiro 29.02.16 SIMEPAR Piranômetro UTFPR 

Outono 

Março 28.03.16 SIMEPAR Piranômetro UTFPR 

Abril 08.04.16 SIMEPAR Piranômetro UTFPR 

Maio 17.05.16 SIMEPAR INMET UFPR 

Junho 08.06.16 SIMEPAR INMET Colombo 

Inverno 

Julho 07.07.16 SIMEPAR Piranômetro UTFPR 

Agosto 22.08.16 SIMEPAR Piranômetro UTFPR 

Agosto 23.08.16 SIMEPAR Piranômetro UTFPR 

Agosto 26.08.16 SIMEPAR Piranômetro UTFPR 

Primavera 

Setembro  28.09.16 SIMEPAR Piranômetro UTFPR 

Outubro 28.10.16 SIMEPAR Piranômetro UTFPR 

Dezembro 05.12.16 SIMEPAR Piranômetro UTFPR 

Dezembro 06.12.16 SIMEPAR Piranômetro UTFPR 

Fonte: Autoria própria, 2016. 
  
 

O valor adotado para o isolamento térmico por estimentas no estudo piloto foi de acordo 

com a ISO 9920/95 para roupas noinverno de 1,3 clo. Por ser uma ISO definida em regiões 

mais frias que o Brasil, foi readequado para a análise subsequente.  

O valor adotado para o isolamento nas quatro estações de 2016 foi de acordo com o 

estudo de Broede et al., (2012) em Curitiba, o qual aplicou 1685 questionários contendo dados 

de gênero, idade, altura, peso e vestimenta para transeuntes em 9 pontos da região central de 

Curitiba no período de 15 dias. Também foram coletados dados meteorológicos para a análise. 

Dessa forma, de acordo com esse estudo, os valores de isolamento térmico médio utilizados em 

Curitiba para cada intervalo de temperatura estão dispostos na Tabela 6.  

Para o método não invasivo adotado, se optou pela não aplicação de questionários na 

praça nesta etapa do estudo, o uso dos valores de clo advindos de uma pesquisa realizada em 

Curitiba aproxima os resultados do índice PET à realidade, já que os da norma foram 

estabelecidos para regiões mais frias e não representam a realidade local.  
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Tabela 6: Valores médios de clo por faixas de temperatura para Curitiba. 

CLO MÉDIO 

06 °C a 10 °C 1,2 clo 

11 °C a 15 °C 0,9 clo 

16 °C a 20 °C 0,7 clo 

21 °C a 25 °C 0,5 clo 

26 °C a 30 °C 0,4 clo 

Fonte: Broed et al., 2012, adaptado. 
 
 

Portanto, para os 16 dias analisados de 2016, foi considerada a temperatura média do 

período de observação in loco na praça para selecionar os valores de clo correspondentes de 

acordo com a Tabela 6. A Tabela 7 demonstra a temperatura média diária para os 16 dias de 

observação bem como os valores de clo adotados a fim de gerar o índice de conforto PET.  

 
 

Tabela 7: Temperatura média para o período de medição e clo correspondente. 

ESTAÇÃO 
DO ANO 

MÊS DATA 
TEMPERATURA 

MÉDIA em °C 
CLO 

Verão 

Janeiro 20.01.16 23,7 0,5 

Janeiro 23.01.16 25,6 0,5 

Janeiro 26.01.16 28,4 0,4 

Fevereiro 29.02.16 22,1 0,5 

Outono 

Março 28.03.16 24 0,5 

Abril 08.04.16 28,8 0,4 

Maio 17.05.16 16,4 0,7 

Junho 08.06.16 12,4 0,9 

Inverno 

Julho 07.07.16 14 0,9 

Agosto 22.08.16 12,8 0,9 

Agosto 23.08.16 14,8 0,9 

Agosto 26.08.16 25,1 0,5 

Primavera 

Setembro 28.09.16 23 0,5 

Outubro 28.10.16 18,1 0,7 

Dezembro 05.12.16 22,3 0,5 

Dezembro 06.12.16 27,1 0,4 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS BANCOS  

 
 

A Praça do Japão possuiu 17 bancos distribuídos, sendo destes 16 mapeados pela 

pesquisa (Figura 22). Com o intuito de compreender o comportamento das pessoas na praça, 

alguns demais parâmetros podem estar relacionados com a escolha do local, portanto julgou-se 

necessário a caracterização dos mesmos.  

 
 

 
Figura 22: Bancos na Praça do Japão 
Fonte: Autoria própria, 2017.  
 

 
A praça é circundada por vias e possui uma declividade de aproximadamente 9m entre 

a extremidade sul e a norte. A visual a partir dos bancos analisados foi realizada com a câmera 

Nikon 5200 com a lente FISHEYE, e foi realizada no dia 25 de junho, parcialmente nublado, 

data aleatória às medições com o propósito de não influenciar no comportamento nos dias 

analisados. 

A edificação do Memorial da Imigração Japonesa possui a entrada voltada para uma 

área de acúmulo central onde estão dispostos os bancos B1, B2, B11, B12, B13 e B14, e um 

pouco mais para trás os bancos B15 e B16. 

A partir dos bancos B1 e B2 há a visual da área de acúmulo qual, por ser a entrada do 

Memorial, é a de maior movimento de transeuntes e de crianças brincando. Não há árvores altas 

no entorno imediato, possuindo o sombreamento decorrente da vegetação apenas em uma 

pequena porção no inverno proveniente das árvores a norte e das edificações adjacentes a praça. 
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Por possuírem as mesmas características, estes bancos foram unidos no mesmo nicho (N1).   A 

imagem a partir dos bancos B1 e B2 está demonstrado na Figura 23.  

 

 

  
    Figura 23: Visual a partir do banco B1 (esquerda) e do banco B2 (direita) 
    Fonte: Autoria própria, 2016.          

 

 
Os bancos pertencentes ao nicho N2 são o B3, o B4 e o B5, quais estão voltados para 

o sudeste da praça, com a vista para uma área gramada e um dos espelhos d’água. Proveniente 

deste, é possível escutar dos bancos, o som de uma pequena queda de água. Em seu entorno há 

a presença de vegetação caduca e perene de porte médio e há o sombreamento parcial durante 

as quatro estações do ano. A partir dos bancos é possível ver e ouvir os ônibus que passam pelo 

eixo central do Setor Estrutural, entretanto o fluxo não é intenso. As vistas a partir destes bancos 

estão dispostas estão dispostas nas Figuras 24 e 25. Mesmo havendo disponibilidade em bancos, 

há pessoas que preferem sentar-se na grama. 

 

 

   
    Figura 24: Visual a partir do banco B3 (esquerda) e do banco B4 (direita) 
    Fonte: Autoria própria, 2016. 
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     Figura 25: Visual a partir do banco B5. 
     Fonte: Autoria própria, 2016. 

 
 
O terceiro nicho de análise é formado pelos bancos B6, B7 e B8. Como houve mudança 

na disposição dos bancos durante o ano de 2016, foi possível a visual apenas partir do banco 

B8, qual está voltado para o leste-nordeste para o Memorial e ponto de taxi (Figura 26). Está 

localizado em uma área de acúmulo maior que a central, mas com um fluxo menor de pessoas. 

Nesta área há o barulho dos veículos que circulam na Av. Sete de Setembro e que 

viram para a Av. República Argentina. Por ser uma área aberta ao fim de um eixo estrutural 

aparenta ter mais vento do que no N1, N2, N6 e N7. Conjuntamente, em seu entorno há 

vegetação de grande porte, qual gera sobra durante a primavera e verão.  

 
 

 
     Figura 26: Visual a partir do banco B8. 
     Fonte: Autoria própria, 2016.  

 
 
O banco B9 é o único banco do N4, qual está voltado para o sudeste da praça. Logo 

atrás há um ponto de taxi de movimento e a Avenida Sete de Setembro, o que pode gerar uma 

sensação de segurança. A vegetação circundante é de grande porte e é o banco que se encontra 

mais próximo à rua e as edificações de entorno. A visual a partir do banco B9 está disposto na 

Figura 27.  
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     Figura 27: Visual a partir do banco B9. 
     Fonte: Autoria própria, 2016.  

 
 
O banco B10 possui a visual para a área de acúmulo, para o B9 e B8, e Memorial. 

Similarmente ao B9, é o segundo banco mais próximo à rua e de fácil acesso. A vegetação em 

seu entorno é grande porte. Na parte posterior próximo ao banco há um dos espelhos d’água e 

há a passagem de pessoas pela grama para tirar foto. A imagem a partir do B10 está demonstrada 

pela Figura 28.  

 
 

 
     Figura 28: Visual a partir do banco B10. 
     Fonte: Autoria própria, 2016.  

 
 

O nicho N6 fica na praça de acúmulo central e é integrado pelos bancos B11, B12, B13 

e B14, quais estão voltados para o sudeste da praça Em seu entorno imediato há uma vegetação 

de pequeno e médio porte, entretanto durante o inverno há bastante sombreamento das árvores 

de grande porte alocadas próximas aos nichos N3, N4 e N5. Não obstante, a vegetação de 

pequeno porte próxima aos bancos B11 e B12 não é caduca, e por estar em uma condição 

topográfica mais elevada que os bancos causa sombreamento. A visual a partir destes bancos 

estão dispostas nas Figuras 29 e 30.  
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    Figura 29: Visual a partir do banco B11 (esquerda) e do banco B12 (direita) 
    Fonte: Autoria própria, 2016.  

 
 

   
    Figura 30: Visual a partir do banco B13 (esquerda) e do banco B14 (direita)  
    Fonte: Autoria própria, 2016.  

 
 

O último nicho de análise, o N6 contém os bancos B15 e B16 e se localizam na lateral 

do Memorial de Imigração Japonesa (Figura 31). Todos os bancos da praça possuem um bom 

estado de conservação, entretanto o banco 16 estava sujo com frequência.  

 
 

   
    Figura 31: Visual a partir do banco B15 (esquerda) e do banco B16 (direita) 
    Fonte: Autoria própria, 2016.  
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Na parte posterior do banco há uma vegetação de médio porte, qual causa o 

sombreamento em algumas épocas do ano e por um pequeno período de tempo, todavia, 

durante épocas frias com o a altura solar mais baixa, há o sombreamento por vegetação das 

árvores de grande porte do N3.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados estão divididos em duas fases, os do estudo piloto, analisado com o 

índice PET e UTCI a fim de averiguar a viabilidade de uso de ambos os índices na pesquisa. E 

a segunda fase com os dados das quatro estações analisadas separadamente e por faixas de 

temperatura aparente pelo índice PET.  

 

 

4.1 ESTUDO PILOTO  

 

 

Os primeiros resultados analisados foram para os quatro dias do estudo piloto 

conduzido no inverno de 2015, com o período analisado das 10:30, horário autorizado para 

montar os equipamentos, às 16:00, pois após há ausência do sol. Os dados meteorológicos 

obtidos foram a partir do site do INMET, com as variáveis temperatura do ar (Ta), umidade 

relativa (UR), vento (v) e radiação solar (Ig). A temperatura radiante média (Trm) foi calculada 

por meio do programa Rayman, bem como os valores do índice de conforto PET. Os valores 

do UTCI foram calculados por meio do site do índice.  

Na Tabela 8 estão expostos os valores das variáveis meteorológicas bem como os 

índices de conforto térmico para os quatro dias de análise realizados durante período de 

observação do estudo piloto.  

 

 

Tabela 8: Condições climáticas e índices de conforto para o período analisado 

(continua) 

 Segunda-feira, 27 de julho de 2015  

 Ta 
(°C) 

UR 
(%) 

v 
(m/s) 

Ig 
(W/m²) 

Trm 
(°C) 

PET (°C) UTCI (°C) 

Média 17,8 61,0 1,8 532,3 39,6 22,6 Conforto 24,5 Conforto 

Mínima 13,0 42,5 0,7 150,3 19,8 18,9 Conforto 20,6 Conforto 

Máxima 19,8 91,5 3,0 730,7 49,1 26,0 
Pouco estresse 

por calor 
27,0 

Pouco estresse 
por calor 

Amplitude 6,8 49,0 2,3 580,4 29,3 7,1  6,4  
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Tabela 8: Condições climáticas e índices de conforto para o período analisado 

(conclusão) 

 Terça-feira, 28 de julho de 2015  

 Ta 
(°C) 

UR 
(%) 

v 
(m/s) 

Ig 
(W/m²) 

Trm 
(°C) 

PET (°C) UTCI (°C) 

Média 19,8 44,5 1,8 545,8 41,5 25,3 
Pouco estresse 

por calor 
25,5 Conforto 

Mínima 16,6 36,5 0,5 146,4 21,0 21,3 Conforto 22,5 Conforto 

Máxima 21,1 61,0 3,1 740,7 50,1 30,9 
Moderado 

estresse por 
calor 

27,9 
Pouco estresse 

por calor 

Amplitude 4,5 24,5 2,6 594,3 29,1 9,6  5,4  

 Quinta-feira, 30 de julho de 2015  

  
Ta 

(°C) 
UR 
(%) 

v 
(m/s) 

Ig 
(W/m²) 

Trm 
(°C) 

PET (°C) UTCI (°C) 

Média 21,5 43,9 1,1 530,0 43,2 30,4 
Moderado 

estresse por 
calor 

28,1 
Pouco estresse 

por calor 

Mínima 18,4 38,0 0,1 132,6 21,4 26,0 
Pouco estresse 

por calor 
25,6 Conforto 

Máxima 23,2 58,0 2,5 726,8 53,1 35,5 
Forte estresse 

por calor 
30,6 

Moderado 
estresse por calor 

Amplitude 4,8 20,0 2,4 594,2 31,7 9,5  5,0  

 Sábado, 15 de agosto de 2015  

 Ta 
(°C) 

UR 
(%) 

v 
(m/s) 

Ig 
(W/m²) 

Trm 
(°C) 

PET (°C) UTCI (°C) 

Média 23,4 43,8 3,7 554,4 42,7 25,7 
Pouco estresse 

por calor 
25,3 Conforto 

Mínima 19,4 34,0 1,9 133,9 23,4 23,4 
Pouco estresse 

por calor 
23,6 Conforto 

Máxima 25,0 75,0 6,0 777,8 50,7 28,2 
Pouco estresse 

por calor 
27,7 

Pouco estresse 
por calor 

Amplitude 5,6 41,0 4,1 643,9 27,3 4,8  4,1  

Fonte: Variáveis ambientais do INMET, 2016, adaptado. Índices PET e UTCI, autoria própria, 2016. 

 
 
Em suma, pode-se afirmar que os quatro dias analisados de inverno apresentaram 

temperaturas amenas e até quentes para o inverno curitibano. A média das faixas de sensação 

térmica do índice PET durante os horários de observação evidenciam temperaturas dentro da 

faixa de “conforto”, “pouco estresse por calor”, e “moderado estresse por calor”. Como a faixa 

de conforto do índice UTCI é mais ampla que a do PET, três dias ficaram na faixa de conforto 

e um dia com “pouco estresse por calor”.  

A preferência dos usuários de acordo com a situação de incidência solar para cada um 

dos dias analisados está demonstrada nas Figuras 32 a 36, com a identificação dos dez bancos 

(B1-B10). A ordem dos bancos foi organizada de forma crescente de acordo com a frequência 

de uso, a qual representa a quantidade de pessoas em cada banco no período de observação in 
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loco. Nas figuras, para cada dia é possível observar os bancos analisados e a respectiva 

porcentagem de pessoas por situação de sombreamento durante o período analisado.  

Desta forma, na segunda-feira, dia 27 de julho de 2015, a média do período, tanto para 

PET (23°C), como para UTCI (25°C), ficou na faixa de “conforto” (Figura 32). Neste dia de 

medição, 183 pessoas foram analisadas e, houve uma menor quantidade de pessoas nos bancos 

B8 ao B10, sendo que destas, mais de 60% ficaram na sombra. No B4, das 18 pessoas que 

sentaram ao longo do dia, 52% preferiram o sombreado de árvores à sombra, seguido dos 

bancos B3 e B5. Contudo, nos bancos B2 e B1, houve a preferência por situações de sol, com 

53% das pessoas, 24% na sombra e 13% em reflexo e, no B1, 51% ficaram ao sol, 33% na 

sombra, seguido de 9% no sombreado.  

 
 

 
Figura 32: Segunda-feira 27.07.15 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 
 
Mesmo com as médias dos índices dentro da faixa de conforto, a segunda-feira possuiu 

a mínima mais baixa dos quatro dias. É possível afirmar sobre as pessoas que 44% destas 

ficaram em situações de sombra, seguida por sombreado (31%), sol (22%) e, por último reflexo, 

com 4%.  

No segundo dia de medição, terça-feira dia 28 de julho, houve um aumento de 

temperatura, com a mínima de 16,6°C e 21,1°C, o índice UTCI permaneceu na faixa de 

“conforto”, mas a faixa do PET passou para “pouco estresse por calor”, com 173 pessoas 

analisadas durante o período. (Figura 33).  
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Figura 33: Terça-feira 28.07.15 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016 

 
 
É possível afirmar que houve a preferência pelo banco B2 com 16% dos usuários, 

sendo que, destes, 50% ficaram no sol. Entretanto, no total do dia, houve uma preferência maior 

à sombra com 54% do total das pessoas, seguido pelo sombreado com 32%, sol com 12% e 

situações de reflexo com 2%.   

No dia 30 de julho, quinta-feira, foi o mais quente dos analisados no inverno de 2015, 

com o PET de 30 °C, como “moderado estresse por calor” e UTCI a 28°C. qual representa 

“pouco estresse por calor”. Foram contabilizadas 177 pessoas, com uma quantidade maior no 

banco B1 (48% no sol, 36% na sombra, 9% no sombreado e 6% no reflexo) e, menor no B4 

(58% no sombreado e 42% na sombra). A distribuição das pessoas neste dia está disposta na 

Figura 34. 

 
 

 
Figura 34: Quinta-feira 30.07.15 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016. 
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Na quinta-feira, a preferência significativa dos usuários foi pela situação de sombra, 

possivelmente pelo aumento de temperatura, com 52% do total, seguida por situações de 

sombreado com 32%, 14% no sol e, reflexo com 2%. 

No sábado, dia 15 de agosto, o PET médio representou “pouco estresse por calor”, 

enquanto o UTCI ficou na faixa de conforto. No período, 169 pessoas sentaram nos 10 bancos 

analisados, sendo o de maior preferência, o B4, com 14% do total. O banco de menor 

movimento foi o B6, com 9 pessoas (5%), predominantemente na sombra, seguido do 

sombreado (Figura 35).  

 
 

 
Figura 35: Sábado 15.08.15 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 
 
Do total das pessoas no período, 91 dessas (54%), preferiram ficar na sombra enquanto 

35% no sombreado e apenas 11% ao sol. Ao contrário dos demais gráficos, nos quais é possível 

observar uma ordenação na escolha dos bancos com a segregação se situações de sombreamento 

no sábado não foi possível encontrar uma correlação, o que pode ser vinculado a um dia do 

final de semana ou pelas temperaturas estarem próximas a faixa de conforto.  

 

 

4.1.2 Resumo dos quatro dias analisados no estudo piloto 

 

 

A fim de gerar uma média para os quatro dias de inverno analisados no estudo piloto foi 

elaborado o resumo das variáveis climáticas com as médias, as mínimas e as máximas do 

período de observação, demonstrado na Tabela 9. O inverno de 2015 teve como média das 
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mínimas no período 13 °C, e como máxima 25 °C, considerando-se esse um inverno ameno 

para o clima de Curitiba. A faixa do índice PET de temperatura percebida oscilou de “conforto” 

a “forte estresse por calor, enquanto o UTCI obteve uma menor variação, de “conforto” à 

“moderado estresse por calor”.   

 

 

Tabela 9: Resumo condições climáticas e índices de conforto do estudo piloto durante o período de 

observação.  

Resumo condições climáticas e índices de conforto para os 4 dias 
 Ta (°C) UR (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) UTCI (°C) 

Média 20,6 48,0 2,1 541,0 41,7 26,0 25,9 

Mínima 13,0 34,0 0,1 133,0 19,8 18,9 20,6 

Máxima 25,0 92,0 6,0 778,0 53,1 35,5 30,6 

Ampitude 12,0 58,0 5,9 645,0 33,3 16,6 10,0 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 
 
Nestes quatro dias de inverno, na Praça do Japão, houve a predominância de situações 

na sombra de edifícios (52% das fotos dos bancos, 33% de sombreado por árvores, 14% de sol, 

e 1% com reflexo de edificações espelhadas no entorno). Na Figura 36, a linha de frequência 

representa o volume de pessoas que sentaram nos bancos durante os quatro dias. Foi possível 

perceber que houve um grande número de pessoas nos bancos que possuíam situações de sol 

disponíveis, seguido pelos bancos com predominância de sombreado e por último os com 

predominância de sombra.  

 
 

 
Figura 36: Frequência por bancos e porcentagem de situações nos quatro dias do estudo piloto. 
Fonte: Autoria própria, 2016. 
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Esperava-se que o tempo de permanência em minutos das pessoas fosse maior no sol 

do que nas demais situações de sombreamento, entretanto foi comprovado que o maior tempo 

em minutos ocorreu em situações de sombreado seguido de situações de sombra, possivelmente 

pelos dias avaliados no inverno de 2015 terem apresentado temperaturas amenas e pela falta de 

disponibilidade de situações ao sol (Figura 37).  

 
 

 
Figura 37: Tempo de permanência médio em bancos de acordo com a situação. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  

 
 
Nesta, pode-se observar que, embora o sombreado possua 33% das situações dos 

quatro dias, o tempo médio de permanência foi de 15,2 minutos, seguido pela situação de 

sombra, de 52% de disponibilidade, com 10,6 minutos e a situação de sol, de 14%, com a 

permanência de 6,8 minutos. O reflexo possui uma média de 2,1 minutos mas pode ser 

explicado pelo pouco tempo que incide sobre um banco. 

 

 

4.1.3 Mudança de bancos 

 

 

Alguns dos usuários mudaram de banco, possivelmente em decorrência da insatisfação 

térmica pela situação de sombreamento em que se encontravam. Em uma análise mais detalhada 

do levantamento foi possível observar que em determinadas situações o tempo de permanência 

variou de acordo com as condições térmicas demonstradas pelos índices de conforto. Na Tabela 

10 é possível observar as mudanças de bancos existentes na segunda-feira, com a situação que 
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o usuário se encontrava e para qual mudou-se. Importante ressaltar que as situações da Tabela 

10 denotam uma escolha clara de mudança entre duas situações de sombreamento distintas. 

Neste primeiro dia de medição, o índice PET variou de 19 a 26 °C, e o UTCI de 21 a 27 °C, 

próximo ou dentro das faixas de conforto dos dois índices. 

Entretanto, apresenta um padrão de escolha para diminuir a carga térmica, com a 

predominância de pessoas saindo do sol para áreas sombreadas como exemplo os usuários A1 

e A2 que, ao contrário do L5, que mudaram de uma área na sombra para uma sombreada em 

decorrência da queda de temperatura.  

 
 

Tabela 10: Permanência na mudança de bancos de acordo com a situação  

Usuário Banco Situação Permanência (min) 

A1 
B1 Sol 5 

B5 Sombreado 23 

A2 
B1 Sol 5 

B5 Sombreado 23 

G4 
B2 Sol 17 

B1 Sombra 32 

G8 
B2 Sombra 3 

B5 Sombreado 12 

G9 
B2 Sombra 3 

B5 Sombreado 12 

L5 
B4 Sombra 1.5 

B3 Sombreado 5 

P8 
B6 Sombreado 11 

B9 Sombra 6 

S6 
B9 Sombra 3 

B10 Sombreado 5 

S7 
B9 Sombra 7,5 

B10 Sombreado 5 

Fonte: Autoria própria, 2016. 

 
 
Durante o inverno de 2015, em 21% do horário monitorado o PET apresentou “sem 

estresse térmico”, em 61% das horas com “moderado estresse térmico e, 18% com “forte 

estresse térmico”. O UTCI, oscilou entre 68% do tempo em “sem estresse térmico” e 32% em 

“moderado estresse térmico”, quais não foram o suficiente para causar uma escolha nítida de 

situação de sombreamento nos bancos.  
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Não foi possível determinar a preferência por uma determinada situação no estudo 

piloto, pois deve ser comparado a quantidade de pessoas por situação de scobreamento com a 

disponibilidade. Em resumo, no estudo piloto houveram mais pessoas na sombra, seguido por 

situações de sombreado, entretanto o tempo de permanência, que pode ser interpretado como a 

aceitabilidade do local, foi maior para o sombreado. 

 

4.2 ESTUDO DAS QUATRO ESTAÇÕES 

 

 

O estudo compreendeu a análise em bancos da Praça do Japão, realizados em 4 dias 

de cada estação do ano de 2016, totalizando 16 dias de observação. O período analisado foi de 

no mínimo 5 horas em cada dia e a variação nos horários de início são derivados da agilidade 

em montar os equipamentos ou da necessidade de desmontá-los em função do horário de 

funcionamento da loja no memorial, qual autorizava a entrada. 

Os dados meteorológicos desta etapa foram fornecidos pelo SIMEPAR e, a radiação 

solar do piranômetro da UTFPR, com exceção dos seguintes dias: 17 de maio, no qual os dados 

de radiação são provenientes do INMET – estação no centro de Curitiba; e do dia 08 de junho, 

no qual os dados são do INMET de Colombo.  

Em virtude da grande amplitude da faixa de conforto do índice UTCI e da falta de 

calibração de uma amplitude maior de temperaturas para Curitiba, apenas o índice PET foi 

utilizado para analisar estes 16 dias, baseando-se na Tabela 1, adaptada de Mayer e Matzarakis 

(1998). 

As estações foram descritas por dias separadamente a fim de analisar em detalhes as 

mudanças na quantidade de situações de sol, sombreado, sombra e reflexo durante o ano, bem 

como a preferência. Em cada dia foram apresentados dois gráficos, o primeiro contendo a 

porcentagem de situações por bancos e a quantidade de pessoas em cada com a intenção de 

demonstrar a escolha por banco e, no final, identificar os bancos preferidos.  

Conjuntamente, é apresentado o gráfico com a porcentagem de pessoas para analisar 

a distribuição por situações das pessoas que sentaram em um específico banco. Desta maneira, 

foi possível visualizar se houve uma situação com mais assiduidade em relação à 

disponibilidade e conforme as faixas de sensação térmica do índice PET.  
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4.2.1 Verão 

 

 

O verão curitibano, segundo a média mensal histórica (30 anos), apresenta as mínimas 

e as máximas entre 17 °C e 26 °C em janeiro e de 18 °C a 27 °C em fevereiro, de acordo com 

o Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa do INMET. O verão analisado de 

2016 foi característico em relação à média mensal. Foram medidos três dias em janeiro e um 

ao final de fevereiro, visando dias com céu azul sem nuvens. A faixa de horária de observação 

in loco destes quatro dias, contabilizada a partir do momento da primeira foto à última de cada 

câmera, está descrita na Tabela 11.   

 
 

Tabela 11: Horários de observação para os quatro dias de verão 

Horários de observação para os quatro dias de verão 

Mês Data 
Câmera D80 Câmera D5200 

Início Fim Início Fim 

Janeiro 20.01.16 10:53 16:34 10:52 16:34 

Janeiro 23.01.16 11:01 16:18 11:04 16:20 

Janeiro 26.01.16 10:48 16:14 10:44 16:25 

Fevereiro 29.02.16 11:12 16:19 11:18 16:24 

Fonte: Autoria própria, 2016.  
 
 
A irregularidade no início e fim das observações in loco se dá pelo tempo de montar 

os tripés e câmeras e a necessidade de desmontar prévio ao horário de saída do funcionário da 

loja, ainda assim visando pelo menos cinco horas de medição diárias. Nesta estação, não houve 

situações de reflexo por edifícios espelhados adjacentes, apenas sol, sombra e sombreado.  

A média da temperatura do ar nos quatro dias não sofreu grande variação, com 24,9 

°C na estação e a faixa média do índice de conforto PET foi de “moderado estresse por calor”. 

A média da temperatura do dia 29 de fevereiro foi de 22,1 ºC e foi o dia mais ameno da estação 

próximo da faixa de conforto do índice PET. 

 Na Tabela 12 é mostrada a descrição das variáveis ambientais para os quatro dias, 

como temperatura do ar, umidade, vento, radiação e temperatura radiante média calculada, e as 

faixas do índice de conforto utilizado. Nesta tabela é apresentado também o resumo dos quatro 

dias de verão contendo as médias avaliadas da estação. 
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Tabela 12: Condições climáticas e índice PET para o verão de 2016 

Quarta-feira, 20 de janeiro de 2016 
 Ta (°C) UR (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 23,6 50 3,6 962 56,3 28,0 Pouco estresse por calor 

Mínima 21,4 47 2,6 717 47,4 23,5 Pouco estresse por calor 

Máxima 24,8 56 4,0 1138 63,1 32,2 
Moderado estresse por 

calor 
Amplitude 3,4 9 1,4 421 15,7 8,7  

Sábado 23 de janeiro de 2016 
 Ta (°C) UR (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 25,6 40 1,2 939 60,2 38,8 Forte estresse por calor 

Mínima 19,0 31 0,75 664 48,4 29,5 
Moderado estresse por 

calor 
Máxima 29,3 67 1,6 1117 67,7 44,2 Extremo estresse por calor 

Amplitude 10,3 36 0,9 453 19,3 14,7  

Terça-feira, 26 de janeiro de 2016 
 Ta (°C) UR (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 28,4 56 2,6 755 53,0 34,7 
Moderado estresse por 

calor 

Mínima 25,9 53 1,7 366 40,7 30,1 
Moderado estresse por 

calor 
Máxima 29,9 61 3,3 1005 59,2 39,2 Forte estresse por calor 

Amplitude 4,0 8 1,6 639 18,5 9,1  

Segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016 
 Ta (°C) UR (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 22,1 61 1,6 699 48,3 28 Pouco estresse por calor 

Mínima 20,2 58 1 403 38,2 21,2 Conforto 

Máxima 23,2 65 2,5 1016 57,9 34,1 
Moderado estresse por 

calor 
Amplitude 3,0 7 1,5 613 19,7 12,9  

Resumo 4 dias de verão 
 Ta (°C) UR (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 24,9 52,1 2,3 839,0 54,5 32,4 
Moderado estresse por 

calor 

Mínima 19,0 31,0 0,8 366,0 38,2 21,2 Conforto 

Máxima 29,9 67,9 4,0 1138,0 67,7 37,4 Extremo estresse por calor 

Amplitude 10,9 36,9 3,3 772,0 29,5 11,4  

Fonte: Variáveis ambientais do SIMEPAR, 2016, adaptado. Índices PET, autoria própria, 2016. 
 
 
O dia mais ameno foi a segunda-feira dia 29 de fevereiro e o mais quente foi o sábado, 

dia 26 de janeiro. Entretanto, contabilizando as horas analisadas nos quatro dias, pode-se 

afirmar que o verão foi predominantemente “moderado estresse por calor” com 44% das horas, 

seguido por “pouco estresse” e “forte estresse por calor”, ambos representados por 22%. As 

condições de conforto representam apenas 3% do total de horas. 
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O primeiro dia de observação, do verão foi na quarta-feira, dia 20 de janeiro, a 

temperatura mínima do dia foi de 14 °C e a máxima de 24,8 °C, entretanto a mínima do período 

analisado foi de 21,4 °C. A faixa de conforto do índice PET ficou entre “pouco estresse por 

calor” e “moderado estresse por calor”.  

Na simulação realizada com o programa computacional Sketchup, no dia 20 de janeiro 

com a trajetória solar mais alta, há pouco sombreamento por edificações, com uma pequena 

parcela de sombra às 10:00 horas e às 16:00, conforme demonstrado na Figura 38. 

 
 

 
Figura 38: 20/01 - Simulação de sombreamento. 
Fonte: Autoria própria, 2017.  

 
 
A análise da disponibilidade de situações de sol, sombra ou sombreado, por banco foi 

representada pela Figura 39, onde a linha de frequência representa a quantidade total de pessoas 

distribuída no período, a qual foi de 114.  

 
 

 

Figura 39: Quarta-feira 20.01.16 - Porcentagem de situações por banco e a quantidade de pessoas. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  
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A Figura 39 compara a quantidade de pessoas e a sua porcentagem por situação de 

exposição individual disposta nas situações, percebe-se que, a maior porcentagem de pessoas 

neste dia preferiu ficar ao sombreado. Foi possível observar que houve uma quantidade maior 

de pessoas nos bancos B10, B8 e B9, os quais possuem 100% das situações em sombreado. Da 

mesma forma, verifica-se que nos bancos em situação de sol o número de pessoas foi pequeno.  

Observa-se na Figura 39 que o banco B3 possui 75% das situações em sol, entretanto, 

na Figura 40, a qual avalia como as pessoas se distribuíram nos bancos de acordo com a situação 

de sombreamento, percebe-se que dos usuários que sentaram neste, 80% preferiram o 

sombreado.  

 
 

 
Figura 40: Quarta-feira, 20.01.16 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  

 
 
Similarmente, o tempo de permanência das pessoas foi maior no sombreado, com a 

média de 13 minutos, 11 minutos no sol e apenas dois na sombra, comprovando que, neste dia, 

com PET médio de 28,1 °C na faixa de “pouco estresse por calor”, as pessoas preferiram o 

sombreado. 

O segundo dia de medição ocorreu na mesma semana, no sábado dia 23, com a 

temperatura média de 25,6 °C, com o índice PET na faixa de “conforto”, e a faixa média do 

índice, “forte estresse por calor”, representa 38% do período. Neste dia, foram contabilizadas 

118 pessoas nos bancos no período. 

Na simulação realizada com o Sketchup, não houve alterações significativas em 

relação ao primeiro dia de medição considerando a proximidade entre os mesmos. Da mesma 

forma, é possível perceber que há o sombreamento por edificações às 10:00 horas e às 16:00, 

conforme demonstrado na Figura 41. 
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Figura 41: 23/01 - Simulação de sombreamento. 
Fonte: Autoria própria, 2017.  

 
 
A quantidade de pessoas distribuídas pelos bancos e suas respectivas porcentagens de 

situações de sombreamento estão na Figura 42.  Constata-se que o banco com uma maior 

quantidade de pessoas é o banco B9, com 100% de situações em sombreado, seguido por bancos 

de maioria sombreados e, com menor frequência, os bancos com situação de predominância 

sol. 

 
 

 
Figura 42: Sábado, 23.01.16 - Porcentagem de situações por banco e a quantidade de pessoas. 
Fonte: Autoria própria, 2016 

 
 
Por meio da comparação da Figura 42 com a 43, nota-se que o banco B6, mesmo com 

74% das situações disponíveis em sombreado houve uma concentração de pessoas, com 91% 

do total que sentou neste banco no período.  

Houveram 55% das situações disponíveis em sombreado, na qual se concentrou 65% 

dos usuários. Na situação disponível de sol de 44%, houve a preferência de 16% das pessoas. 

Entretanto, a situação de sombreamento que deteve a maior preferência foi a sombra, pois havia 

disponível 1% do total de situações com 19% dos usuários.  
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Figura 43: Sábado, 23.01.16 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  

 
 
Da mesma forma, no dia 23 de janeiro, o tempo de permanência médio nos bancos foi 

maior na situação de sombreado (13 minutos), seguido pela situação de sombra (6 minutos) e 

situação de sol, com 5 minutos.   

A terça-feira, dia 26 de janeiro, teve um período de medição marcado pela faixa de 

conforto 50% (“moderado estresse por calor”), e 50% em “forte estresse por calor”, com a 

média de temperatura do ar em 28,4 °C. Tal dia também manteve a média de pessoas no verão, 

com um total de 112 pessoas analisadas. Similarmente, a simulação não apresentou grande 

alteração pela proximidade das datas (Figura 44). No período avaliado, o único banco que 

possui sombra por edificações é B2, próximo ao Memorial de Imigração Japonesa.  

 
 

 
Figura 44: 26/01 - Simulação de sombreamento.  
Fonte: Autoria própria, 2017.  

 
 
A porcentagem de situações por banco e a quantidade de pessoas em cada está 

representada na Figura 45, por meio da qual é possível afirmar que as pessoas preferiram os 

bancos que possuíam uma quantidade maior de situações em sombreado.  
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Figura 45: Terça-feira, 26.01.16 - Porcentagem de situações por banco e a quantidade de pessoas. 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 
 
Portanto, a preferência na terça-feira continua sendo por situações de sombreado, com 

uma quantidade maior de pessoas, sendo que das 112 que frequentaram os bancos, 73 (65%) 

destas ficaram nesta situação, seguido pela sombra (19%) e 16% no sol, como demonstra a 

Figura 46.  

 
 

 

Figura 46: Terça-feira, 26.01.16 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 
 
O tempo médio das pessoas nos bancos neste dia, 26 de janeiro, enfatiza que a 

preferência foi o sombreado, com 12,8 minutos, no sol 5,4 minutos e, 2,6 minutos na sombra.  

O último dia avaliado de verão foi o 29 de fevereiro, o PET oscilou da faixa de 

“conforto” a “moderado estresse com calor”, sendo a média em “pouco estresse por calor”. Na 

totalidade, 88 pessoas sentaram e foram catalogadas no período. Para esta data, foi possível 

afirmar por meio da simulação que o sombreamento do entorno na praça havia alterado em 
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relação aos demais da estação em consequência da altura solar. Neste, começa a haver algum 

sombreamento, como pode-se notar na Figura 47. 

 
 

 
Figura 47: 29/02 - Simulação de sombreamento. 
Fonte: Autoria própria, 2017.  
 
 
A praça começa a ter o sombreamento do entorno às 14:00h e impacta nos bancos B9 

e B10, próximos ao ponto de taxi, na parte noroeste da praça. Na Figura 48 foi disposto qual a 

quantidade de situações disponíveis por banco a quantidade de pessoas no período.  

 
 

 
Figura 48: Segunda-feira, 29.02.16 - Porcentagem de situações por banco e a quantidade de pessoas. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  

 
 

A correlação entre a porcentagem de situações disponíveis por banco e a frequência na 

Figura 48 não ficou claro como nos dias anteriores da estação. Nesta segunda-feira, houve a 

predominância das situações de sol (49%), seguido pela disponibilidade das situações de 

sombreado (48%), e por sombra (3%).  

Entretanto, como é possível verificar pela Figura 49, houve a preferência por situações 

de sombreado pois reunião 63% do total de pessoas nas 48% situações disponíveis, como pode-

se notar nos bancos B3 e B4.  
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Figura 49: Segunda-feira, 29.02.16 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 

 

O tempo de permanência dos bancos continua sendo maior para o sombreado, com 

12,5 minutos, seguido pela sombra com 5,3 minutos e, 4,7 minutos de sol. Portanto pode-se 

afirmar que para o verão analisado, qual oscilou de faixa de PET de “conforto” a “extremo 

estresse por calor”, houve a preferência por situações de sombreado, comprovadas pela 

porcentagem de pessoas concentradas e pelo tempo de permanência na situação.  

Entretanto não foi possível afirmar que o sombreado foi mais desejado do que a 

situação de sombra por não haver disponibilidade suficiente da mesma.  

 

 

4.2.2 Outono 

 

 

As observações de outono ocorreram espaçadas nos quatro meses, em março, abril, 

maio e junho e foram interessantes para analisar o sombreamento das edificações nos diferentes 

meses com alturas solares distintas. De acordo com a média mensal histórica disponível no 

banco de dados meteorológicos para ensino e pesquisa do INMET, os dias 28 de março e 17 de 

maio foram característicos. O dia 08 de abril teve temperaturas mais altas que a média enquanto 

o dia 08 de junho obteve mais baixas.  

A faixa horária de observação in loco para os quatro dias de outono está descrita na 

Tabela 13.  
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Tabela 13: Horários de observação para os quatro dias de outono 

Horários de observação para os quatro dias de outono 

Mês Data 
Câmera D80 Câmera D5200 

Início Fim Início Fim 

Março 28.03.16 11:03 16:57 10:58 16:55 

Abril 08.04.16 10:44 16:47 10:49 16:44 

Maio 17.05.16 10:19 15:43 10:15 16:27 

Junho 08.06.16 11:08 15:39 11:14 15:41 

Fonte: Autoria própria, 2016.  
 
 
Apenas no dia 17 de maio ocorreram situações de reflexo por edifícios espelhados 

adjacentes, no decorrer da estação, houveram mudanças significativas nas variáveis ambientais 

e nas faixas de PET. A média oscilou de “forte estresse por calor” a “forte estresse por frio”, na 

Tabela 14 encontram-se os dados com a descrição dos quatro dias de outono.  

 
 

Tabela 14: Condições climáticas e índice PET para o outono de 2016 

(continua) 

Segunda-feira, 28 de março de 2016 
 Ta (°C) UR (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 24,0 48,8 2,8 763,1 52,1 28,5 Pouco estresse por calor 

Mínima 19,4 41 1,8 484 40,4 19,9 Conforto 

Máxima 26,7 61 3,6 946 59 32,3 
Moderado estresse por 

calor 
Amplitude 7,3 20 1,8 462 18,6 12,4  

Sexta-feira, 08 de abril de 2016 
 Ta (°C) UR (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 28,8 53,1 2,5 649,4 51,9 34,9 
Moderado estresse por 

calor 
Mínima 25,8 47 1,6 413 43,2 29,3 Pouco estresse por calor 

Máxima 30,8 62 3,1 837 59,1 39,9 Forte estresse por calor 

Amplitude 5 15 1,5 424 15,9 10,6  

Terça-feira, 17 de maio de 2016 
 Ta (°C) UR (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 16,4 52,9 2,7 529,8 36,8 15,4 Pouco estresse por frio 

Mínima 11,2 41 2,5 89 15,8 10,5 Moderado estresse por frio 

Máxima 19,5 67 2,9 743 45,7 18,3 Conforto 

Amplitude 8,3 26 0,4 654 29,9 7,8  
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Tabela 14: Condições climatológicas e índice PET para o outono de 2016 

(conclusão) 

Quarta-feira, 08 de junho de 2016 
 Ta (°C) UR (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 12,4 46,8 4,2 526,3 32,7 9,1 Moderado estresse por frio 

Mínima 8,5 38,0 3,2 179,0 16,3 5,1 Forte estresse por frio 

Máxima 14,7 59,0 5,1 706,9 40,9 11,5 Moderado estresse por frio 

Amplitude 6,2 21,0 1,9 527,9 24,6 6,4  

Resumo dos quatro dias de outono 
 Ta (°C) UR (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 20,4 50,4 3,1 617,1 43,4 22,0 Conforto 

Mínima 8,5 38,0 1,6 89,0 15,8 5,1 Forte estresse por frio 

Máxima 30,8 67,0 5,1 946,0 59,1 39,9 Forte estresse por calor 

Amplitude 22,3 29,0 3,5 857,0 43,3 9,3  

Fonte: Variáveis ambientais do SIMEPAR e INMET, 2016, adaptado. Índices PET, autoria própria, 2016. 
 
 
Os dados de radiação solar do dia 17 de maio são provenientes da estação do INMET 

de Curitiba e os do dia 8 de junho, do INMET de Colombo. Os dois primeiros dias da estação 

foram marcados por dias mais quentes, predominantemente acima da faixa de conforto. Os 

outros dois foram mais frios, oscilando da faixa de conforto a “forte estresse por frio”.  

O primeiro dia de medição, segunda-feira 28 de março, teve como média do PET 

“pouco estresse por calor”, entretanto, 63% do tempo da medição foi caracterizado por 

“moderado estresse por calor”, caracterizando-o como essencialmente acima da faixa de 

conforto. Nesta data, houveram 184 pessoas nos bancos durante o período analisado  

Na simulação com o Sketchup, é possível notar uma grande diferença em relação ao 

verão considerando que há o sombreamento por edificações de entorno durante todo o período 

analisado em alguma área da praça, e as 16:00 horas, uma grande parcela sombreada (Figura 

50).  

 
 

 
Figura 50- 28/03 - Simulação de sombreamento. 
Fonte: Autoria própria, 2017.  
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A figura 51 representa a porcentagem de situações disponíveis por banco e a 

quantidade de pessoas em cada para a segunda-feira  

 
 

 

Figura 51: Segunda-feira 28.03.16 - Porcentagem de situações por banco e a quantidade de pessoas. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  
 
 

Na porcentagem de situações disponíveis neste dia, as situações de sombreado se 

sobressaem, com 39%, seguidas por situações de sol, com 34%, e sombra, com 27%. Na Figura 

51, é possível observar que a maior quantidade de pessoas optou pelos bancos com maior 

possibilidade de sombra e sombreado. A distribuição do total de pessoas nas situações de 

sombreamento foi apresentada na Figura 52.   

 
 

 
Figura 52: Segunda-feira, 28.03.16 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  
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Nos bancos B9, B13, B15, B16, B3 e B5, foi possível notar uma concentração maior de 

pessoas no sombreado (Figura 52) em relação à porcentagem de situações disponíveis (Figura 

51), e uma concentração maior à sombra, nos bancos B11, B8, B1 e B2.  

Portanto, a preferência do usuário na praça neste dia foi maior para as situações de 

sombreado, com 55% das 184 pessoas que usufruíram dos bancos, seguido por 34% na sombra. 

Entretanto, a média de tempo nos bancos foi maior na sombra do que no sombreado, com 15,7 

e 13,7 minutos, respectivamente.  

O número de pessoas na sexta-feira, dia 08 de abril, foi inferior a março, com 155 

pessoas nos bancos durante o período de medição.  Com o índice PET de 34,9 °C, a média na 

faixa do “moderado estresse por calor”. Na simulação de sombreamento, observa-se que há 

uma área de sombra maior em relação no período da tarde (Figura 53). 

 
 

 
Figura 53: 08/04 - Simulação de sombreamento.  
Fonte: Autoria própria, 2017.  
 
 

A predominância de pessoas ocorreu nos bancos que possuíam maior quantidade de 

situações de sombra e sombreado, expresso na Figura 54.  

 
 

 
Figura 54: Sexta-feira 08.04.16 - Porcentagem de situações por banco e a quantidade de pessoas. 
Fonte: Autoria própria, 2016. 
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Do total de situações de sombreamento disponíveis, 45% são de sombra, 30% de 

sombreado e 25% de sol. A Figura 55 exemplifica a hierarquia de escolha, na qual se nota uma 

grande procura pelos lugares na sombra, enquanto quase não há preferência para as situações 

de sol, com apenas 3% dos usuários.  

 
 

 
Figura 55: Sexta-feira, 08.04.16 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  

 
 
Mesmo com menos da metade das situações totais nos bancos, a sombra foi a mais 

frequentada, com 65% das pessoas. Similarmente, a média de tempo do usuário sentado na 

sombra foi maior, com 18,1 minutos, seguido pelo sombreado, com 11,9 minutos e, no sol, com 

3,2, comprovando que os lugares ao sol possivelmente expressavam um desconforto, ao 

contrário das demais situações.  

A terça-feira, 17 de maio, possuiu temperaturas mais baixas, a média do índice de 

conforto em “pouco estresse por frio”, representando 50% da sensação térmica no período 

observado. As faixas do PET em moderado estresse por frio e conforto representaram 

individualmente 25% do período. Verificou-se também que houve uma proporção de sol menor 

nos bancos e um aumento da sombra em decorrência do entorno (Figura 56)  

 
 

 
Figura 56: 17/05 - Simulação de sombreamento. 
Fonte: Autoria própria, 2017.   
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No dia 17 de maio, 239 pessoas frequentaram os bancos da praça e houve uma maior 

disponibilidade de situações de sombra (66%), seguido por situações de sombreado (21%), sol 

(11%) e neste dia, houve reflexo de edificações adjacentes , equivalente a 2%. A Figura 57 

contém os dados da quantidade de situações disponíveis neste dia, bem como a quantidade de 

pessoas em cada banco. 

 
 

 

Figura 57: Terça-feira 17.05.16 - Porcentagem de situações por banco e a quantidade de pessoas. 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 
 
O maior volume de pessoas ocorreu nos bancos B15 e B1, mesmo que nestes a 

quantidade de situações disponíveis sobressaísse a sombra, os usuários preferiram o sol. Por 

meio da Figura 58, foi possível comprovar que das 28 pessoas que sentaram no B15 e B1, mais 

de 50% preferiram ficarar ao sol.  

 
 

 

Figura 58: Terça-feira, 17.05.16 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016. 
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A procura por bancos ao sol foi maior pois havia 11% das situações disponíveis mas 

deteve 23% das pessoas que sentaram na praça no período. Nesta data, do total de situações 

disponíveis, 66% foram de sombra com a presença de 56% das pessoas. Sendo assim, é possível 

afirmar que houve uma preferência maior pelo sol, entretanto a presença de mais de 50% das 

pessoas no sombreado e sombra podem ter ocorrido pela falta de mais situações ao sol.  

Similarmente, houve uma pequena quantidade de situações de reflexo, possíveis de 

observar na comparação entre as Figuras 57 e 58 nos bancos B2, B14 e B13. Nestes, houve uma 

concentração de pessoas nesta situação, entretanto não foi possível afirmar decorreu pela 

escolha consciente por razões térmicas.  

O tempo médio das pessoas sentadas no sol e na sombra foram equivalentes, com 16,4 

e 16,9 minutos respectivamente, seguido pela situação de sombreado, com 10 minutos. Sendo 

assim, possível afirmar que na terça-feira houve procura por bancos no sol.  

No último dia de outono avaliado, a quarta-feira, 08 de junho, com as temperaturas mais 

baixas da estação, a média PET ficou em “moderado estresse por frio”. Foram contabilizadas 

112 pessoas na praça, a menor quantidade da estação, qual pode estar relacionada à baixa 

temperatura do dia. Com uma área maior sombreada pelo entorno, o acesso solar nos bancos é 

de 30% do período, sendo que desde apenas 8% são de sol pleno e, nos outros 22% a radiação 

é parcialmente obstruída por árvores. Na Figura 59 foi ilustrado o sombreamento do entorno e 

é possível verificar que uma grande área da praça possui sombra parcial e as 16:00 horas, sobra 

total.  

 
 

 
Figura 59: 08/06 - Simulação de sombreamento. 
Fonte: Autoria própria, 2017.  
 
 

Os bancos de maior movimento foram o B1, com 17 pessoas (74% de sombra e 26% de 

sol), seguido pelo B5 (46% de sombra e 54% de sombreado), e pelo B16 (69% de sombra, 28% 

de sol e 3% de sombreado), como pode-se observar na Figura 60.  
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Figura 60: Quarta-feira 08.06.16 - Porcentagem de situações por banco e a quantidade de pessoas. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  
 
 

A sombra ocasionada pelo entorno é visível, com 70% das situações. Ainda que haja 

predominância da sombra nos bancos com mais pessoas, é por meio da Figura 61 que se percebe 

que a preferência foi para os bancos com sol ou sombreado. No B16, a presença ficou dividida 

igualmente entre sombra e sol, mas como a disponibilidade deste último é de 28%, se comprova 

que houve um acúmulo de pessoas nas situações de sol.  

 
 

 

Figura 61: Quarta-feira, 08.06.16 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  
 
 

Na visão geral do dia, 54% das pessoas ficaram nos 70% das situações de sombra. 

Houve uma cumulo de pessoas no sol. Sendo 19% concentradas em 8% do sol e, 28% ficaram 

em 22% de sombreado. Por mais que o tempo de permanência tenha sido maior na sombra (13,2 
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minutos), há uma procura por bancos ao sol. A média de tempo no sol foi de 5,8 minutos e no 

sombreado foi de 7,0 minutos.  

Na estação de verão houve a preferência das pessoas por situações de sombreado, em 

decorrência das temperaturas mais elevadas e falta possivelmente pela falta de sombra por 

edificações. No outono foi possível evidenciar que houve a preferência por situações de 

sombreado nos dois primeiros dias, quais obtiveram temperaturas dentro da faixa de conforto 

de pouco e moderado estresse por calor. Entretanto, no dia 17 de maio e 08 de junho, quais 

obtiveram as temperaturas na fixa PET de pouco e moderado estresse por frio, foi evidenciado 

a preferência por situações de sol pela concentração de pessoas, mesmo que estas situações não 

fossem predominantes. 

 

 

4.2.3 Inverno 

 

 

As observações de inverno foram mais próximas entre si do que as de outono, e 

ocorreram durante um dia de julho e as demais em agosto, todos em dias úteis. A faixa horária 

de observação in loco destes quatro dias está descrita na Tabela 15.   

 
 

Tabela 15: Horários de observação para os quatro dias de inverno 

Horários de observação para os quatro dias de inverno 

Mês Data 
Câmera D80 Câmera D5200 

Início Fim Início Fim 

Julho 07.07.16 11:00 16:25 11:06 16:28 

Agosto 22.08.16 10:46 16:19 10:49 16:25 

Agosto 23.08.16 10:39 16:18 10:46 16:25 

Agosto 26.08.16 10:48 16:33 10:52 16:31 

Fonte: Autoria própria, 2016.  

 
 

Os meses de julho e agosto em Curitiba possuem como média mensal histórica as 

temperaturas de máximas e mínimas de 20 °C e 9 °C e, 22 °C e 10 °C respectivamente. O 

primeiro dia de medição foi o mais frio do estudo, com a média PET de 6,2°C com forte estresse 

térmico por frio. Os dois seguintes, dia 22 e 23 de agosto, foram dias amenos e, na sexta dia 26, 

o PET atingiu a faixa de forte estresse por calor, como está demonstrado na Tabela 16.  
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Tabela 16: Condições climáticas e índice PET para o inverno de 2016.            (continua) 

Quinta-feira, 07 de julho de 2016 
 Ta (°C) RH (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 14,0 47,8 3,7 498,8 32,7 11,0 Moderado estresse por frio 

Mínima 9,2 42 3,4 75 11,2 6,2 Forte estresse por frio 

Máxima 16,6 64 4,1 703 41,8 13,6 Pouco estresse por frio 

Amplitude 7,4 22 0,7 628 30,6 7,4  

Segunda-feira, 22 de agosto de 2016 
 Ta (°C) RH (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 12,8 49,5 1,1 619,4 38,8 17,9 Pouco estresse por frio 

Mínima 8,2 39 0,5 139 16,4 12,5 Moderado estresse por frio 

Máxima 16,6 69 1,4 846 48,9 24,9 Pouco estresse por calor 

Amplitude 8,4 30 0,9 707 32,5 12,4  

Terça-feira, 23 de agosto de 2016 
 Ta (°C) RH (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 14,8 52,8 2,2 645,0 40,7 17,7 Pouco estresse por frio 

Mínima 9,3 42 0,1 155 17,7 10,7 Moderado estresse por frio 

Máxima 16,8 80 2,8 870 48,6 27,9 Pouco estresse por calor 

Amplitude 7,5 38 2,7 715 30,9 17,2  

Sexta-feira, 26 de agosto de 2016 
 Ta (°C) RH (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 25,1 44,4 1,2 617,3 48,7 32,4 Moderado estresse por calor 

Mínima 17,9 29 1 144 28,5 24,7 Pouco estresse por calor 

Máxima 28,7 73 1,4 830 57,9 37,9 Forte estresse por calor 

Amplitude 10,8 44 0,4 686 29,4 13,2  

Resumo dos quatro dias de inverno 
 Ta (°C) UR (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 16,7 48,6 2,1 595,1 40,2 19,7 Conforto 

Mínima 8,2 29,0 0,1 75,0 11,2 6,2 Forte estresse por frio 

Máxima 28,7 80,0 4,1 870,0 57,9 37,9 Forte estresse por calor 

Amplitude 20,5 51,0 4,0 795,0 46,7 12,6  

Fonte: Variáveis ambientais do SIMEPAR e INMET, 2016, adaptado. Índices PET, autoria própria, 2016. 
  
 

No resumo dos quatro dias, a duração da faixa em “conforto” foi de 19%, bem como 

“moderado estresse por frio”, mas prevaleceu e caracterizou a estação a faixa de “pouco estresse 

por frio”, com 28% do tempo. Por ser o dia mais próximo do solstício de inverno avaliado, no 

dia 7 de julho foram registrados 73% de sombra, 19% de sombreado, 6% de sol e 1% de reflexo 

das situações, demonstrado na Figura 62 com a simulação de sombreamento pelo Sketchup.  
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Figura 62: 07/07 - Simulação de sombreamento. 
Fonte: Autoria própria, 2017.  
 
 

Neste dia, a faixa de PET média foi de “moderado estresse por frio” e 180 pessoas 

usufruíram dos bancos, sendo o dia com a menor quantidade de pessoas da estação. Os bancos 

com a maior quantidade de usuários e os respectivos quantitativos de situações encontram-se 

na Figura 63. Nesta, é possível perceber que todos os 14 bancos possuem uma predominância 

de sombra do entorno, apenas quatro bancos possuem a incidência solar direta, dois com 

situações de reflexo e 12 possuem em algum momento o sombreamento ocasionado por árvores.  

 
 

 

Figura 63: Quinta-feira, 07.07.16 - Porcentagem de situações por banco e a quantidade de pessoas. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  
 
 

A disponibilidade foi maior para situações de sombra (73%), seguido por situações de 

sombreado (19%), sol (6%) e reflexo (1%). O banco B1 obteve uma frequência de pessoas 

maior do que os demais, foi constado que este possuiu 68% de sombra, 24% de sol e 8% de 

sombreado. Entretanto, 38% dos usuários ficaram ao sol e 9% em situações de reflexo. No 

segundo banco de maior movimento, o B5, é visível a preferência pelo sombreado em relação 

à sombra, onde houve 47% de situações de sombreado com a escolha de 61% das pessoas por 

esta situação. A distribuição pode ser comparada pela Figura 64.  
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Figura 64: Quinta-feira, 07.07.16 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  

 
 
No banco B2, o qual teve 67% de situações de sombra, possui 42% das 18 pessoas que 

se sentaram neste. O percentual no reflexo também foi superior a proporção de quantidade 

disponível e quantidade de pessoas. Em resumo, este dia teve uma procura por o sol, pois 17% 

do total de pessoas se concentraram em 6% de situações disponíveis, seguido pelo reflexo e 

sombreado, o qual pode ser relacionado às as baixas temperaturas do dia. 

A quantidade de pessoas na sombra pode ser explicada pela falta de opção de mais 

bancos em situação de sol. Similarmente, o tempo de permanência médio na sombra foi superior 

ao sol, com 15,1 minutos, seguido pelo sombreado com 12,6 minutos e por último o sol com 

5,1 minutos  

A segunda-feira, dia 22 de agosto, obteve como sensação térmica média “pouco estresse 

por frio”, sendo que 38% do período foi determinado por este. A altura solar é mais alta que no 

primeiro dia de inverno. Portanto, neste dia, é possível perceber o aumento da porcentagem de 

sol e sombreado nos bancos (24% e 26% respectivamente), e um decréscimo de situações de 

sombra, de 50% (Figura 65).   

 
 

 
Figura 65: 22/08 - Simulação de sombreamento. 
Fonte: Autoria própria, 2017.  
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A disposição das situações disponíveis por cada banco analisado foi disposta na Figura 

66. Nesta foi possível identificar que há uma preferência por bancos que possuam uma 

quantidade maior de situações disponíveis de sol. 

 
 

 

Figura 66: Segunda-feira 22.08.16 - Porcentagem de situações por banco e a quantidade de pessoas. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  
 
 

Visualmente perceptível, houve um grande número de usuários nos bancos com maior 

disponibilidade de sol e sombreado. No total, este dia possuiu 304 pessoas distribuídas de 

acordo com a Figura 67, onde se manteve a preferência por estas situações. Nos quatro bancos 

mais movimentados, houve predominantemente a preferência pelo sol, das situações de sol 

disponíveis (24%), se verificou a presença de 36% das pessoas, enquanto que, nas 50% de 

situações disponíveis de sombra, houve 38% dos usuários. 

 
 

 

Figura 67: Segunda-feira, 22.08.16 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  
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A proporção em sombreado, entre disponibilidade de situações versus procura, 

manteve-se estável, com 36% em ambas. Portanto, neste dia considerado com “pouco estresse 

por frio”, o tempo de permanência das pessoas foi próximo para a sombra e para o sol, com 

uma média de 13,4 minutos e 12,6 minutos respectivamente, embasando a preferência por 

situações de sol. 

O terceiro dia de medição da estação, terça-feira dia 23 de agosto, com 296 pessoas, 

possuiu semelhança em relação ao anterior, com a faixa média de PET em “pouco estresse por 

fio”. Do dia 22 para o dia 23 não houve alteração significativa na projeção das sombras do 

entrono, como demostrado na Figura 68. 

 
 

 
Figura 68: 23/08 - Simulação de sombreamento. 
Fonte: Autoria própria, 2017. 
 
 

Os bancos B1, B2 e B13 foram os mais procurados, sendo o B1 e o B2 os que possuem 

uma predominância de situações disponíveis de sol. Houve a maior disponibilidade de situações 

de sombra (46%), seguido pelo sombreado (29%) e sol (23%), demonstrado na Figura 69.  

 
 

 
Figura 69: Terça-feira 23.08.16 - Porcentagem de situações por banco e a quantidade de pessoas. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  
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A distribuição das pessoas nas situações por banco foram identificadas pela Figura 70, 

e verificou-se que existiu uma procura pelo sol nos bancos B3, B8, B12, B14 e B16.  

 
 

 
Figura 70: Terça-feira, 23.08.16 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016. 

 
 

Houve uma concentração maior de pessoas na situação de sol, com 23% das situações 

disponíveis e 31% dos usuários. O sombreado manteve a mesma proporção de disponibilidade 

(29%) e procura (28%), e a sombra possuiu uma porcentagem maior de disponibilidade (46%) 

do que de pessoas nos bancos (40%). Concomitantemente, o tempo de permanência médio dos 

usuários neste dia foi maior para o sombreado, com 15,3 minutos, seguido da situação de sol, 

com 13,5 minutos, sombra, com 12,2, e, por último, o reflexo, com apenas um minuto e meio.  

No último dia avaliado da estação, sexta-feira dia 26 de agosto, 304 pessoas sentaram 

nos bancos e, a temperatura média do período foi a maior, com 25,1 °C, e índice de conforto 

médio na faixa de “moderado estresse por calor”. Durante o período analisado, 38% do tempo 

ficou na faixa de “pouco estresse por calor" e nos demais 62% no moderado, caracterizando o 

dia acima da faixa de conforto segundo o índice PET. Das situações disponíveis nos bancos, a 

sombra com 50% das situações, seguido pelo sombreado com 28%, e sol 21% (Figura 71).   

 
 

 
Figura 71: 26/08 - Simulação de sombreamento. 
Fonte: Autoria própria, 2017.  
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Observa-se na Figura 72, os bancos que possuem situações de sol estão dispostos 

irregularmente no gráfico enquanto que em dias mais frios estes acompanhavam o maior 

número de pessoas. Neste dia, o banco B12 foi o mais movimentado e essa preferência pode 

ser explicada pela temperatura mais alta.  

 
 

 
Figura 72: Sexta-feira 26.08.16 - Porcentagem de situações por banco e a quantidade de pessoas. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  
 
 

Comparando as Figuras 72 com 73, se nota que a porcentagem de pessoas no banco B12 

foi maior no sombreado, com 53% dos usuários em 43% do tempo e, no B2, as 61% das 

situações em sol obtiveram 54% das pessoas. Ou seja, por mais que houvesse uma 

disponibilidade maior de sol no banco, a distribuição das pessoas foi mais concentrada na 

sombra, com 46% das pessoas em 39% disponível.   

 
 

 
Figura 73: Sexta-feira, 26.08.16 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  
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Houve a maior concentração de pessoas à sombra (58% das pessoas em 50% de 

situações), seguida pelo sombreado, com 31% em 28% de situações e 10% das pessoas ao sol, 

em 21% de disponibilidade. Similarmente, o tempo de permanência médio foi maior para a 

situação se sombra, com 16,9 minutos, seguido pelo sombreado e sol com 11,1 e 6,6 minutos 

respectivamente.  

Portanto, é possível afirmar que para os três primeiros dias de inverno de 2016, com as 

temperaturas na faixa de conforto PET de “moderado estresse por frio” e “pouco estresse por 

frio”, houve uma procura por bancos no sol comprovado pela concentração. Todavia, como não 

havia disponibilidade desta situação, as pessoas também se ficaram em situações de sombreado 

e sombra. 

Com o aumento da temperatura no dia 26 de agosto com a faixa PET em “moderado 

estresse por calor”, a preferência foi por situações de sombra seguida por situações de 

sombreado.  

 

 

4.2.4 Primavera 

 

 

As observações de primavera foram realizadas durante os meses de setembro, outubro 

e dezembro. No mês de novembro, não houve condições climáticas favoráveis para as 

observações de campo (pouca frequência de dias ensolarados). Em decorrência do espaçamento 

dos três primeiros dias avaliados, foi possível analisar o sombreamento das edificações nas 

diferentes alturas solares. A faixa horária das observações in loco destes quatro dias está 

descrita na Tabela 17.   

 
 

Tabela 17: Horários de observação para os quatro dias de primavera 

Horários de observação para os quatro dias de primavera 

Mês Data 
Câmera D80 Câmera D5200 

Início Fim Início Fim 

Setembro 28.09.16 10:52 16:50 10:56 16:52 

Outubro 28.10.16 10:12 16:14 10:17 16:16 

Dezembro 05.12.16 11:11 16:46 11:16 16:44 

Dezembro 06.12.16 11:12 16:43 11:14 16:40 

Fonte: Autoria própria, 2016.  
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Nesta estação, foram avaliados apenas dias úteis em decorrência das condições 

meteorologicas. De acordo com o INMET, a média das máximas e mínimas mensais histórica 

da temperatura para setembro é de 21 °C a 12 °C, para outubro é de 24 °C a 14 °C e, dezembro 

é de 26 °C a 16 °C. Na quarta-feira, dia 28 de setembro, a temperatura máxima foi acima da 

média mensal e o índice de conforto PET ficou acima da faixa de conforto. 

Apenas no dia 17 de maio que ocorreram situações de reflexo por edifícios espelhados 

adjacentes e, no decorrer da estação, houve mudanças significativas nas variáveis ambientais e 

na faixa de PET. A sensação térmica do índice para os quatro dias obteve como máxima foi de 

“forte estresse por calor” e a mínima de “pouco estresse por frio”, na Tabela 18 encontram-se 

os dados para a descrição dos quatro dias de primavera.  

 
 

Tabela 18: Condições climáticas e índice PET para a primavera de 2016 

(continua) 

Quarta-feira, dia 28 de setembro de 2016 
 Ta (°C) UR (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 23,0 39,0 1,7 745,9 50,5 30,1 Moderado estresse por calor 

Mínima 17,1 30 1 217 30,4 22,6 Conforto 

Máxima 26,2 58 2,5 973 57,7 34,3 Moderado estresse por calor 

Ampliação 9,1 28 1,5 756 27,3 11,7  

Sexta-feira, 28 de outubro de 2016 
 Ta (°C) UR (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 18,1 40,9 3,0 860,0 47,8 19,8 Conforto 

Mínima 14,1 35 2,3 297 29,7 15,1 Pouco estresse por frio 

Máxima 20,8 47 3,8 1115 53,7 24,3 Pouco estresse por calor 

Ampliação 6,7 12 1,5 818 24 9,2  

Segunda, dia 05 de dezembro de 2016 
 Ta (°C) UR (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 22,3 49,9 3,1 883,8 51,8 25,5 Pouco estresse por calor 

Mínima 18,6 45,0 2,1 267,0 32,4 21,7 Conforto 

Máxima 25,0 57,0 3,8 1108,0 57,5 29,1 Moderado estresse por calor 

Ampliação 6,4 12,0 1,7 841,0 25,1 7,4  

Terça, dia 06 de dezembro de 2016 
 Ta (°C) UR (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 27,1 39,6 2,7 849,5 54,7 34,5 Moderado estresse por calor 

Mínima 24,0 36,0 1,1 185,0 31,0 24,4 Pouco estresse por calor 

Máxima 28,9 49,0 4,1 1135,0 61,9 38,8 Forte estresse por calor 

Ampliação 4,9 13,0 3,0 950,0 30,9 14,4  
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Tabela 21: Condições climáticas e índice PET para primavera de 2016 
 (conclusão) 

Resumo dos quatro dias de primavera 
 Ta (°C) UR (%) v (m/s) Ig (W/m²) Trm (°C) PET (°C) 

Média 22,6 42,3 2,6 834,8 51,2 27,5 Pouco estresse por calor 

Mínima 14,1 30,0 1,0 185,0 29,7 15,1 Pouco estresse por frio 

Máxima 28,9 58,0 4,1 1135,0 61,9 38,8 Forte estresse por calor  

Ampliação 14,8 28,0 3,1 950,0 32,2 10,7  

Fonte: Variáveis ambientais do SIMEPAR e INMET, 2016, adaptado. Índices PET, autoria própria, 2016. 
 
 
No resumo dos quatro dias, a média do índice PET ficou na faixa de “conforto”.  

Entretanto, 34% do tempo ficou em “pouco estresse por calor”, seguido por “moderado estresse 

por calor” e 16% em conforto térmico, caracterizando a estação na faixa de “pouco estresse por 

calor.  

Sete dias após o equinócio de primavera, a quarta-feira dia 28 de setembro, foi o 

segundo dia mais quente da estação. As faixas do índice de PET variaram entre “conforto” e 

“moderado estresse por calor”, tendo como máxima do período medido 26,2 °C e mínima de 

17,1 °C. Verificou-se que 253 pessoas sentaram nos bancos observados da praça no período de 

observação. O sombreamento proveniente das edificações do entorno é menor em relação ao 

inverno, possibilitando o acesso solar direto na praça (Figura 74).  

 
 

 
Figura 74: 28/09 - Simulação de sombreamento. 
Fonte: Autoria própria, 2017.  

 
 
Na quarta-feira verificou-se a disponibilidade de situações de sol superior as demais, 

com 49% do total. O sombreado por vegetação ocorreu em 34% das situações e a sombra por 

edificações ocorreu em menor quantidade, com 17%. As situações de sombreamento nos 14 

bancos avaliados estão dispostas na Figura 75.  

Observa-se que, do total de 253 pessoas observadas, ocorreu a maior frequência nos 

bancos que possuem uma quantidade predominante de sombra e sombreado, seguido pelos de 

sol. 
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Figura 75: Quinta-feira, 28.09.16 - Porcentagem de situações por banco e a quantidade de pessoas. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  

 
 
Não houve uma disparidade acentuada entre a diferença no número de pessoas do 

banco menos frequentado ao mais frequentado se comparado às diferenças existentes no 

inverno. Entretanto na Figura 76, observa-se que a distribuição das pessoas no banco B8, qual 

possua as três alternativas de sombreamento, sombreado (39%), sombra (34%) e sol (26%), 

mais da metade dos usuários preferiram a sombra, seguido do sombreado com 32% e, por 

último, 16% no sol. 

 
 

Figura 76: Quarta-feira, 28.09.16 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  

 
 
No total do dia 28 de setembro, a maior porcentagem de situações disponíveis foi de 

sol, seguido do sombreado e sombra. No entanto, houve uma concentração maior de pessoas na 

situação de sombreado, com 53% dos usuários, seguido da sombra, com 23%. Desta maneira é 
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possível afirmar que, para este dia na faixa de “moderado estresse por calor”, foi verificado 

preferência das pessoas para situações de sombreado.  

Na sexta-feira, dia 28 de outubro, o índice PET calculado ficou no intervalo da faixa de 

“conforto”, com a temperatura média de 18,1 °C. Constatou-se que houve uma diminuição da 

quantidade de sombra gerada pelos edifícios adjacentes em decorrência da altura solar mais 

elevada, apenas três bancos possuem esta situação. Não obstante, não ocorreram situações de 

reflexo do entorno (Figura 77). 

 
 

 
Figura 77: 28/10: Simulação de sombreamento. 
Fonte: Autoria própria, 2017.  

 
 
Neste dia, em comparação com os outros da mesma estação, ocorreu o maior número 

de pessoas usufruindo dos bancos (266 usuários), sendo que os de maior frequência foram com 

predominância de sol, o B13 e o B14. (Figura 78).  

 
 

 
Figura 78: Sexta-feira, 28.10.16 - Porcentagem de situações por banco e a quantidade de pessoas. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  
 
 

Houve predominância da disponibilidade de sol, com 62% do total, seguida por 36% 

de sombreado e apenas 3% de sombra. Entretanto, nota-se a preferência por situações de 

sombreado como demonstra a Figura 79. 
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Figura 79: Sexta-feira, 28.10.16 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  

 
 
O dia analisado de outubro, portanto, obteve uma porcentagem maior de pessoas ao 

sol (57%), seguido do sombreado (40%) e sol (3%). Entretanto, a relação de proporção entre 

pessoas por situação e disponibilidade foi maior para o sombreado. Similarmente, o tempo 

médio das pessoas no sombreado foi maior do que nas demais situações, com 17,3 minutos, no 

sol com 12,7 minutos e a sombra, com 2,8 minutos.  

A segunda-feira, dia 05 de dezembro, obteve 184 pessoas nos bancos, o índice PET 

ficou na média da faixa de “pouco estresse por calor” com a temperatura mínima de 18,6 °C e 

máxima de 25 °C no período analisado. Para o período observado, das situações de 

sombreamento disponíveis nos bancos, 62% são de sol, 34% de sombreado e 4% de sombra. O 

sombreamento ocasionado pelo entono da praça pela simulação computacional está disposto na 

Figura 80 e ocorrem no início da manhã e ao final da tarde. 

 
 

 
Figura 80: 05/12 - Simulação de sombreamento. 
Fonte: Autoria própria, 2017.  

 
 

Os bancos de maior movimento no dia 05 de dezembro foram os com predominância de 

situações em sombreado (Figura 81).  

 

8
13 14 15 15 16

20 20 22 22 22 24
27 28

0

10

20

30

40

0%

20%

40%

60%

80%

100%

B9 B5 B4 B3 B8 B15 B16 B12 B1 B10 B11 B2 B14 B13

Q
ua

nt
id

ad
e 

d
e 

pe
ss

oa
s

%
 d

e 
p

es
so

as
 p

or
 s

it
ua

çõ
es

Bancos

SEXTA-FEIRA 28.10.16

sol sombreado sombra frequência



108 
 

 
Figura 81: Segunda-feira, 05.12.16 - Porcentagem de situações por banco e a quantidade de pessoas. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  
 
 

No banco B11 é possível reparar que, apesar da predominância das situações em sol 

(73%), 48% das 18 pessoas que se sentaram ficaram no sombreado (Figura 82). Bancos como 

o B15, B3 e o B1 possuem somente situações de sol e sua classificação pela preferência pode 

ter influência dos aspectos visuais e psicológicos do banco, não analisados por este estudo. 

 
 

 
Figura 82: Segunda-feira, 05.12.16 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  
 
 

Do total de pessoas nos bancos, 53% ficaram em 32% de situações de sombreado 

disponíveis e, na sombra, houve a concentração de 12% das pessoas em 4% das situações.  Para 

o sol, o correu uma procura menor do que a quantidade de situações disponíveis, 35% das 

pessoas em 57% de situações disponíveis. Similarmente, o tempo de permanência nos bancos 

foi maior para o sombreado, com média de 18,5 minutos, 10 minutos ao sol e 4,4 na sombra, 

comprovando que os usuários preferiram o sombreado e sombra ao sol.   
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A terça-feira, 06 de dezembro, foi o dia mais quente da estação avaliado, com a média 

do índice em “moderado estresse por calor”, entretanto alcançou a faixa de “forte estresse por 

calor” em 50% do tempo de observação. Das situações disponíveis nos bancos, 62% destas 

eram de sol, 34% de sombreado e apenas 4% de sombra no período analisado (Figura 83).  

 
 

 
Figura 83: 06/12 - Simulação de sombreamento 
Fonte: Autoria própria, 2017. 

 
 
Observa-se na Figura 84, que há uma nítida preferência do total das 169 pessoas, por 

bancos em situação de sombreamento, como o B8, B9 e B10. Simultaneamente, é possível notar 

que há uma ordem na sequência dos bancos pela preferência de acordo com a quantidade de 

situações disponíveis.  

 
 

 

Figura 84: Terça-feira, 06.12.16 - Porcentagem de situações por banco e a quantidade de pessoas. 
Fonte: Autoria própria, 2016.  
 
 

Após os três bancos de maior movimento, há uma sequência de bancos que possuem 

situações de sombreamento, mesmo que em pequena proporção e, por último os bancos que 

possuem apenas sol. As situações de sombra ocorrem em apenas dois bancos, o B16 e o B2. 

Todavia, ao observar a Figura 85, percebe-se que estas situações na sombra, mesmo que em 

pouca disponibilidade, receberam 67% e 100% das pessoas, respectivamente.   
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Figura 85: Terça-feira, 06.12.16 - Porcentagem de pessoas por situação por banco. 
Fonte: Autoria própria, 2016. 
 
 

A concentração de pessoas na situação no sol foi pequena, com 11% dos usuários em 

62% das situações ao sol disponíveis. O sombreado e sombra possuíram uma concentração 

maior com 78% das pessoas em 34% das situações disponíveis, e 11% dos usuários em 4% das 

situações disponíveis, respectivamente. O tempo de permanência médio desta terça-feira foi 

maior na situação de sombreado, com 13,5 minutos, seguido de situações de sol, com 6,6 

minutos, e sombra, com 5,6 minutos. Neste dia, com a faixa do índice PET em “moderado 

estresse por calor”, houve a preferência pelas situações de sombreado e sombra.  

Na primavera verificou-se que ocorreram nos quatro dias analisados a preferência por 

áreas sombreadas quando havia a maior disponibilidade de situações de sol. Portanto é possível 

afirmar que com o aumento da temperatura em relação ao inverno, com as faixas do índice de 

conforto em “conforto”, “pouco estresse por calor” e “moderado estresse por calor”, as pessoas 

buscaram bancos com situações sombreadas e a sombra. Quando a faixa de PET apresentou 

estresse por frio, as pessoas preferiram situações com sol.  

 

 

4.2.5 Resumo das quatro estações 

 

 

Em síntese é possível afirmar que durante a primavera e o outono houve uma 

quantidade média de 190 pessoas sentadas na praça, com mínimo de 88 e com máximo de 304. 

Todavia, no verão, a quantidade de pessoas que procuram os bancos da praça decresce, tendo 

como mínimo 88 e máximo 118 usuários e, no inverno este número aumenta, sendo o mínimo 
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180 o máximo 304 usuários. Logo, é plausível fazer a relação de que, no inverno, as pessoas 

buscam áreas externas em dias sem nuvens a fim de sentarem ao sol, mesmo com pouca 

disponibilidade desta situação. No verão, os usuários que vão à praça, em menor número, não 

se expõem tanto ao sol e em decorrência da falta de sombra, e preferem o sombreado e áreas 

gramadas 

Este estudo, em comparação com o realizado por Lin et al. (2012), onde a preferência 

dos usuários é maior durante épocas frias do ano, comprova que as variáveis ambientais e o 

sombreamento em áreas públicas abertas estão diretamente relacionados com o número de 

visitantes. Portanto, em busca de compreender melhor o comportamento, os dias analisados 

foram segregadas de acordo com as faixas de médias segundo o índice PET. 

 

 

4.3 COMPARATIVO POR FAIXAS DE PET 

 

 

O número total de pessoas que usufruíram dos bancos da praça variou durante o ano 

de medição, o que ser correlacionado com a quantidade de bancos avaliados, como no verão 

com 8 bancos e na primavera com 14, somando um maior número de pessoas neste último. 

Portanto, a fim de compreender se há uma relação do número de pessoas nos bancos com as 

estações do ano, foi elaborada a Figura 86.  

 
 

 
Figura 86: Quantidade de pessoas nos bancos por estação 
Fonte: Autoria própria, 2017.  
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Nesta, foram somadas as quantidades de usuários apenas nos bancos que permanecem 

durante todas as observações, do B1 ao B5 e do B8 ao B10. Foram excluídos da contagem os 

bancos 6 e 7, pois estes foram contabilizados apenas no início do verão, como foi demonstrado 

anteriormente na Tabela 3.  

Percebe-se que há um número maior de indivíduos nos bancos durante o período de 

inverno, o qual pode ser relacionado com a necessidade de sol durante períodos frios do ano, 

resultado também encontrado por Lin et al. (2012). Durante o verão e outono, o volume de 

pessoas diminuiu em relação ao inverno, o que pode estar relacionado com as temperaturas 

mais altas e à ausência de situações de sombra e sombreado.  

Para confirmar se há influência da temperatura (escala PET) no número de indivíduos 

nos bancos da praça, foi elaborada a Figura 87, a qual contém a quantidade de usuários nos oito 

bancos ordenados de acordo com a média da faixa de sensação térmica do índice de conforto 

PET nos 16 dias de observação in loco.  

Percebe-se que há um número maior de pessoas nas faixas de “moderado estresse por 

calor”, com a média de 119 usuários, e “pouco estresse por frio” com a média de 153. 

Entretanto, dentro da mesma faixa de PET, há diferenças, como nos dias 26 de agosto e 06 de 

dezembro com 173 e 81 usuários respectivamente. 

 
 

 
Figura 87: Quantidade de pessoas por faixas de PET 
Fonte: Autoria própria, 2017.  
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acordo com as faixas de sensação térmica PET com a disponibilidade de situações por meio da 

proporção entre estas. Sem o desconforto térmico, as pessoas estariam distribuídas nas situações 

disponíveis sem a escolha consciente e, portanto, a proporção hipotética seria de 1:1.  

Partindo deste, os dias foram separados pelas médias das faixas de sensação térmica 

do índice PET e descrevem a porcentagem das situações de sol, sombreado, sombra e reflexo, 

e a porcentagem de pessoas nas respectivas situações. Também, está descrito o tempo médio de 

permanência dos usuários nas situações disponíveis expresso em minutos. De acordo com 

Nikolopoulou e Steemers (2003), o conforto térmico em áreas de lazer está diretamente 

conectado com o tempo de permanência, portanto é possível afirmar que condições de 

desconforto podem induzir aos usuários a deixar o local.  

 A proporção, quando maior que “1”, representa que houve uma preferência dos 

usuários pela concentração em uma situação, e valores inferiores a “1”, representam que houve 

uma rejeição a escolha da situação de sombreamento. Na Tabela 19, foram analisados os dois 

dias com sensação média de “moderado estresse por frio”.  

 
 

Tabela 19: Moderado estresse por frio: relação da porcentagem de pessoas por situação 

MODERADO ESTRESSE POR FRIO 

08.06.2016 

 % Situações 
disponíveis (a) 

% Pessoas por 
situação (b) 

Tempo médio em 
minutos 

Proporção 
(b/a) 

Sol 8% 19% 5,8 2,5 

Sombreado 22% 28% 7,0 1,2 

Sombra 70% 54% 13,2 0,8 

Reflexo 0% 0% 0,0 0,0 

07.07.2016 

 % Situações 
disponíveis (a) 

% Pessoas por 
situação (b) 

Tempo médio em 
minutos 

Proporção 
(b/a) 

Sol 6% 17% 5,1 2,6 

Sombreado 19% 22% 9,6 1,1 

Sombra 73% 60% 15,1 0,8 

Reflexo 1% 2% 1,3 1,3 

Fonte: Autoria própria, 2017.  

 
 

Nesses dias com média na faixa de sensação térmica de “moderado estresse por frio” 

houve uma preferência por situações de sol, com a proporção de 2,5 e 2,6, e um número menor 

de usuários na sombra, com a proporção de pessoas por situação de 0,8. O maior tempo médio 

na sombra pode ser explicado pela maior disponibilidade dessa situação durante os dois dias 
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apesar da preferência ao sol. Na Tabela 20, observa-se os dados de três dias com sensação 

térmica de “pouco estresse térmico por frio”.  

 
 

Tabela 20: Pouco estresse por frio: relação da porcentagem de pessoas por situação 

POUCO ESTRESSE POR FRIO 

17.05.2016 

 % Situações 
disponíveis (a) 

% Pessoas por 
situação (b) 

Tempo médio em 
minutos 

Proporção 
(b/a) 

Sol 11% 23% 16,4 2,1 

Sombreado 21% 21% 10,1 1,0 

Sombra 66% 56% 16,9 0,8 

Reflexo 2% 1% 2,0 0,5 

22.08.2016 

 % Situações 
disponíveis (a) 

% Pessoas por 
situação (b) 

Tempo médio em 
minutos 

Proporção 
(b/a) 

Sol 24% 36% 12,6 1,5 

Sombreado 26% 26% 7,8 1,0 

Sombra 50% 38% 13,4 0,8 

Reflexo 1% 0% 1,1 0,6 

23.08.2016 

 % Situações 
disponíveis (a) 

% Pessoas por 
situação (b) 

Tempo médio em 
minutos 

Proporção 
(b/a) 

Sol 23% 31% 13,5 1,4 

Sombreado 29% 28% 15,3 1,0 

Sombra 46% 40% 12,2 0,9 

Reflexo 1% 1% 1,6 0,6 

Fonte: Autoria própria, 2017.  
 
 
Na faixa de sensação térmica de “pouco estresse por frio”, houve a preferência das 

situações disponíveis de sol. A proporção do sombreado se manteve estável, com 28% dos 

usuários distribuídos em 29% das situações disponíveis. Ambas situações de sol e sombreado 

obtiveram as duas maiores médias de permanência nos bancos, 15,3 e 13,5 minutos 

respectivamente.  

Na Figura 25, com o dia 28 de outubro, houve a sensação de conforto e a relação de 

proporção de preferência por disponibilidade das situações de sol, sombra e sombreado 

mantiveram-se próximas ao valor “1”. Desta forma, demonstra que as variáveis meteorológicas 

não elucidaram desconforto suficiente para que os usuários fizessem uma escolha consciente 

de acordo com a situação de sombreamento.   
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Tabela 21: Conforto: relação da porcentagem de pessoas por situação. 

CONFORTO 

28.10.2016 

 % Situações 
disponíveis (a) 

% Pessoas por 
situação (b) 

Tempo médio em 
minutos 

Proporção 
(b/a) 

Sol 62% 57% 12,7 0,9 

Sombreado 36% 40% 17,3 1,1 

Sombra 3% 2% 2,8 0,8 

Reflexo 0% 0 0,0 0,0 

Fonte: Autoria própria, 2017.  
 
 
Considerando que o conforto térmico em áreas de lazer está diretamente conectado com 

o tempo de permanência (NIKOLOPOULOU; STEEMERS, 2003), é possível afirmar que para 

a faixa de sensação térmica de “conforto” houve preferência pela situação de sombreado, com 

17,3 minutos, seguido do sol, com 12,7 minutos, e menos pela sombra, com 2,8 minutos.  

Na Tabela 22 foi representado os quatro dias que obtiveram como média do índice PET 

de “pouco estresse por calor”. Com o aumento da sensação térmica, é possível perceber a 

preferência para situações disponíveis de sombreado e sombra. O tempo de permanência médio 

dos usuários nos bancos foi maior para sombreado, com exceção do dia 28 de abril, com 15,7 

minutos na situação de sombreado. 

 
 

Tabela 22: Pouco estresse por calor: relação da porcentagem de pessoas por situação. 
(continua) 

POUCO ESTRESSE POR CALOR 

20.01.2016 

 % Situações 
disponíveis (a) 

% Pessoas por 
situação (b) 

Tempo médio em 
minutos 

Proporção 
(b/a) 

Sol 41% 9% 10,5 0,2 

Sombreado 58% 90% 12,8 1,6 

Sombra 1% 1% 1,5 0,8 

Reflexo 0% 0% 0,0 0,0 

29.02.2016 

 % Situações 
disponíveis (a) 

% Pessoas por 
situação (b) 

Tempo médio em 
minutos 

Proporção 
(b/a) 

Sol 49% 25% 4,7 0,5 

Sombreado 48% 50% 12,1 1,1 

Sombra 3% 4% 5,3 1,3 

Reflexo 0% 0% 0,0 0,0 
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Tabela 22: Pouco estresse por calor: relação da porcentagem de pessoas por situação. 
(conclusão) 

28.03.2016 

 % Situações 
disponíveis (a) 

% Pessoas por 
situação (b) 

Tempo médio em 
minutos 

Proporção 
(b/a) 

Sol 34% 11% 12,0 0,3 

Sombreado 39% 55% 13,7 1,4 

Sombra 27% 34% 15,7 1,2 

Reflexo 0% 0% 0,0 0,0 

05.12.2016 

 % Situações 
disponíveis (a) 

% Pessoas por 
situação (b) 

Tempo médio em 
minutos 

Proporção 
(b/a) 

Sol 57% 35% 10,0 0,6 

Sombreado 32% 53% 18,5 1,6 

Sombra 4% 12% 4,4 3,3 

Reflexo 0% 0% 0,0 0,0 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 
 
Mesmo com os quatro dias na faixa de “pouco estresse por calor”, houve a preferência 

por situações de sombreado nos dias 20/01 e 28/03, e nos outros dias, 29/02 e 05/12, houve a 

preferência pela sombra. A maior proporção de preferência e disponibilidade dos quatro dias 

ocorreu em dezembro, o qual obteve 3,3 na situação de sombra, com 4% das situações 

disponíveis concentrando a preferência de 12% dos usuários.  

Na faixa PET de “moderado estresse por calor”, ficaram cinco dias em meses distintos: 

janeiro, abril, agosto, setembro e dezembro, conforme demonstrado na Tabela 23.  

 

Tabela 23: Moderado estresse por calor: relação da porcentagem de pessoas por situação 

(continua) 

MODERADO ESTRESSE POR CALOR 

26.01.2016 

 % Situações 
disponíveis (a) 

% Pessoas por 
situação (b) 

Tempo médio em 
minutos 

Proporção 
(b/a) 

Sol 46% 10% 5,4 0,2 

Sombreado 54% 90% 12,8 1,7 

Sombra 1% 1% 2,6 0,9 

Reflexo 0% 0% 0,0 0,0 

08.04.2016 

 % Situações 
disponíveis (a) 

% Pessoas por 
situação (b) 

Tempo médio em 
minutos 

Proporção 
(b/a) 

Sol 25% 3% 3,2 0,1 

Sombreado 30% 32% 11,9 1,1 

Sombra 45% 65% 18,1 1,4 

Reflexo 0% 0% 0,0 0,0 
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Tabela 23: Moderado estresse por calor: relação da porcentagem de pessoas por situação 

(conclusão) 

26.08.2016 

 % Situações 
disponíveis (a) 

% Pessoas por 
situação (b) 

Tempo médio em 
minutos 

Proporção 
(b/a) 

Sol 21% 10% 6,6 0,5 

Sombreado 28% 31% 11,0 1,1 

Sombra 50% 58% 16,9 1,1 

Reflexo 0% 1% 2,8 1,7 

28.09.2016 

 % Situações 
disponíveis (a) 

% Pessoas por 
situação (b) 

Tempo médio em 
minutos 

Proporção 
(b/a) 

Sol 49% 25% 10,9 0,5 

Sombreado 34% 53% 15,5 1,6 

Sombra 17% 23% 14,5 1,3 

Reflexo 0% 0% 0,0 0,0 

06.12.2016 

 % Situações 
disponíveis (a) 

% Pessoas por 
situação (b) 

Tempo médio em 
minutos 

Proporção 
(b/a) 

Sol 62% 11% 6,6 0,2 

Sombreado 34% 78% 13,5 2,3 

Sombra 4% 11% 5,6 2,6 

Reflexo 0% 0% 0,0 0,0 

Fonte: Autoria própria, 2017.  
 
 
Com o aumento da temperatura, as pessoas têm preferência por situações fora da 

radiação direta, como por exemplo, em janeiro, houve sol em 46% das situações disponíveis 

com a preferência de 10% das pessoas, e em abril, houve sol em 25% das situações disponíveis 

com 3% das pessoas.  

Nos cinco dias, a proporção da preferência e disponibilidade variou entre a as situações 

de sombreado e sombra.  Para o dia 28 de setembro, a média de PET do período de observação 

foi 30,1 °C e a preferência foi por sombreado, e nos dias 08 de abril e 06 de dezembro, com a 

média do PET mais alta próxima de 34,8 °C, obteve a preferência dos usuários por sombra. 

Contudo, para o dia 26 de janeiro, com o índice PET equivalente a 34,7 °C, a preferência foi 

por sombreado, o que pode ser explicado pois este dia possuiu apenas 1% das situações 

disponíveis em sombra.  

O tempo médio de permanência nos bancos divergiu entre os cinco dias, em janeiro a 

média no sombreado foi menor do que o tempo nas situações preferidas dos demais dias, o qual 

pode ter ocorrido em decorrência da falta de situações de sombra disponíveis, impossibilitando 

que os usuários pudessem ficar mais tempo. A possibilidade de escolha entre situações de 
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sombreamento distintas permite que os usuários possam ficar na condição mais favorável de 

acordo com as condições meteorológicas e atividade e, assim, ter uma aceitação maior do 

espaço (KÁNTOR e UNGER, 2010; NIKOLOPOULOU e STEEMERS, 2003). 

A faixa de sensação térmica do índice PET de “forte estresse por calor”, demonstrado 

na Tabela 24, teve como único dia 23 de janeiro, no qual houve a maior concentração de pessoas 

no sombreado e na sombra.  

 
 

Tabela 24: Forte estresse por calor relação da porcentagem de pessoas por situação: 

FORTE ESTRESSE POR CALOR 

23.01.2016 

 % Situações 
disponíveis (a) 

% Pessoas por 
situação (b) 

Tempo médio em 
minutos 

Proporção 
(b/a) 

Sol 44% 7% 4,8 0,2 

Sombreado 55% 91% 12,9 1,6 

Sombra 1% 1% 6,4 1,5 

Reflexo 0% 0% 0,0 0,0 

Fonte: Autoria própria, 2017.  
 
 
A proporção de preferência por disponibilidade foi maior para o sombreado (1,6), 

seguido da sombra (1,5). Em um dia com a faixa se sensação térmica de “forte estresse por 

calor”, habitual que a maior procura seria pela sombra, todavia, nota-se que somente 1% do 

total das situações disponíveis do dia são de desta situação, portanto, a escolha por esta foi 

impossibilitada. 

Sem considerar estações ou faixas de conforto, foi comprovado que houve preferência 

por determinados bancos ao longo da medição, com um número maior de usuários no banco 

B10, seguido pelo B9 e B8. Estes três pertencem a três nichos distintos da análise (N3, N4 e 

N5), mas se localizam sob as mesmas condições, embaixo de árvores a noroeste da praça, 

próximos ao ponto de taxi. Em sucessão de preferência, estão os bancos B1 e B2, próximos ao 

memorial. Por último, estão os bancos B16, B3 e B4.  

Da mesma maneira, para analisar se houve preferência por determinados bancos em 

decorrência da sensação de temperatura, foi realizada a contagem em todos os 20 dias 

analisados e a seleção dos três bancos de maior frequência. Posteriormente foi realizada a soma 

destes por faixas de PET e, novamente selecionado os três bancos mais movimentados. Pode-

se observar na Tabela 25 os bancos divididos entre os nichos de análise e identificados nas 

faixas por meio das cores correlativas. 
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Tabela 25: Preferência de bancos por faixas de PET 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 
 
Os nichos N3, N4 e N5 pertencem a uma configuração de entorno semelhante, portanto 

foram dispostos juntos na Tabela 25.  Percebe-se que, nos dias com a faixa média do índice 

abaixo de conforto, houve a preferência pelos bancos no nicho N1 (B1 e B2), ao lado do 

Memorial, pelos bancos B13 e B15 similarmente próximos, e pelo B5, mais afastado, mas sob 

uma árvore caduca. 

Quando em conforto, houve preferência pelos bancos próximos ao memorial 

possivelmente pelo visual que estes oferecem. Entretanto, quando a sensação térmica ficou 

acima da faixa de conforto, ocorreu a preferência pelos bancos dos nichos N3, N4 e N5, sob 

árvores frondosas. Logo, pode-se afirmar que houve uma relação de escolha dos bancos de 

acordo com a temperatura,  
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5 CONCLUSÕES  

 

 

Com as observações in loco na Praça do Japão durante o inverno de 2015 e nas quatro 

estações de 2016, foi possível compreender a relação entre o comportamento dos usuários e o 

impacto do entorno no acesso solar, contemplando o microclima e as variáveis meteorológicas.  

Com a realização da simulação de sombreamento pelo programa Sketchup, ficou 

comprovado a viabilidade do estudo no local, face a grande diferença na quantidade de área 

sombreada em decorrência de edificações do entorno durante as quatro estações do ano  

O comportamento e o tempo de permanência das pessoas nos bancos analisados foram 

observados por meio da técnica de time-lapse, e resultou na análise individual de 105.550 fotos. 

Como resultado, obteve-se uma ampla amostra do comportamento em 20 dias com condições 

de sombreamento e temperaturas distintas.  

Portanto é possível afirmar que a temperatura no meio urbano e a condição de 

sombreamento influenciam no comportamento humano em áreas de lazer e estar em espaços 

públicos urbanos abertos. Durante o verão, com a faixa de PET indicando estresse por calor, há 

uma procura por áreas sombreadas e de sombra. Entretanto, por meio da simulação, é a época 

do ano que possui o sombreamento por edificações adjacentes no final da tarde. Por 

conseguinte, as pessoas buscam bancos em baixo de áreas arborizadas ou locais sombreados na 

grama. 

Na estação de outono houveram dois dias com estresse por calor e dois com estresse por 

frio. Nos dias com a temperatura mais elevada, houve a preferência por áreas sombreadas e de 

sombra e nos dois dias com estresse por frio, houve a procura por bancos com a situação de sol. 

Todavia, no outono com a altura solar mais baixa, há uma maior projeção de sombras do 

entorno e a quantidade menor de situações ao sol, causando um acúmulo de pessoas nos bancos 

ensolarados. 

Durante a estação de inverno de 2016, houveram três dias com a faixa de PET com 

estresse por frio e a preferência das pessoas foi para as situações de sol. Nesta estação, a 

proporção entre a disponibilidade e a preferência dos usuários comprovou a concentração de 

pessoas em situação de sol e sombreadas. No dia que apresentou a faixa de PET com estresse 

por calor, foi observado a preferência por situações na sombra, seguidas por sombreado.  

Na estação de primavera, com a faixa de PET com estresse por calor, houve a 

preferência por situações de sombreado. Deste modo, foi possível estabelecer a correlação de 
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proporção de situações disponíveis versus a preferência do usuário dentro das faixas de PET. 

Corrobora-se assim a influência da temperatura na escolha da situação de sombreamento.  

O tempo de permanência também foi importante para identificar a preferência do 

usuário, pois o conforto térmico está diretamente conectado com a escolha do usuário de ficar 

ou deixar o local.  

Não obstante, foi possível identificar a preferência por nichos de acordo com o seu 

entorno imediato nas diferentes faixas de PET. Quando as temperaturas eram mais baixas, as 

pessoas preferiam bancos próximos ao Memorial de Imigração Japonesa por não possuírem 

obstrução, e ao N2 por ser próximo a vegetação caduca. Entretanto, com a temperatura mais 

elevada, buscou-se o N3, N4 e N5 próximo a árvores frondosas.  

Durante os dias observados, a proporção entre a porcentagem de usuários e a 

porcentagem de situações disponíveis variou de acordo com a faixa de PET, sendo mais elevada 

para os dias fora da faixa de conforto.  

Não houveram situações de reflexo, ocasionado por edificações adjacentes espelhadas, 

suficientes para apontar a preferência dos usuários em relação as faixas de sensação térmica. 

Portanto, pode-se afirmar que o entorno imediato da praça influencia no comportamento direto 

dos usuários durante o ano. Durante o inverno, devido a maior projeção de sombras, os usuários 

procuram situações disponíveis de sol ou sombreadas.  

Importante ressaltar que quando há áreas de permanência sob a vegetação, esta deve ser 

caduca a fim de aumentar o conforto térmico do usuário durante a estações frias e quentes do 

ano.  

Não foi possível constatar a diferença na quantidade de usuários na praça entre os dias 

da semana. Contudo, a importância do planejamento, considerando o clima nos projetos 

urbanos, foi substancialmente confirmada pelo estudo onde o acesso solar é um fator positivo, 

o qual afeta o uso de espaços externos. Portanto, a compreensão da relação entre a sensação 

térmica e o comportamento humano deve fornecer diretrizes e implicações para o planejamento 

urbano. 

Sugere-se considerar as funções sociais na avaliação do comportamento humano, 

considerando-se não somente as características fisiológicas e física, mas também as 

psicilógicas, com uma avaliação transversal, abordando quatro níveis: físico, fisiológico, 

psicológico, e comportamental.  

Importante investigar a preferência por um banco considerando além dos fatores 

térmicos, os fatores psicológicos e estéticos na Praça do Japão, assim como em outras praças 

inseridas no meio urbano.   
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