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RESUMO 

 

Dando prosseguimento a pesquisa “Trilhas Urbanas – Roteiro Cultural e 

Arquitetônico Mackenzie” que teve como objetivo a demarcação de Trilhas Urbanas 

dentro de um perímetro definido no Bairro de Higienópolis, tendo a Universidade 

Presbiteriana Mackenzie como marco inicial, esta pesquisa dedica-se a aprofundar 

algumas das conclusões apontadas na primeira fase da pesquisa, sendo que a 

questão ambiental e a questão histórica e arquitetônica foram mais enfatizadas. 

Foi adotado o eixo histórico arquitetônico da Avenida Higienópolis, tanto para a 

pesquisa paisagística e ambiental, quanto para a pesquisa histórica e arquitetônica, de 

forma a integrar os conhecimentos acadêmicos e ampliar o universo da pesquisa 

acadêmica.  

A pesquisa traz dados inéditos e relevantes, que seguramente poderão subsidiar 

outras pesquisas relacionadas às questões ambientais, paisagísticas, históricas e 

arquitetônicas no que tange o entendimento do micro clima urbano nos diferentes 

bairros da cidade de São Paulo. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 O Módulo Meio Ambiente do Projeto Trilhas Urbanas 

O Projeto Trilhas Urbanas - Roteiro Cultural e Arquitetônico Mackenzie tem 

como base a delimitação de um perímetro de investigação, localizado no Bairro de 

Higienópolis, denominado Trilha Roteiro Cultural e Arquitetônico Mackenzie, 

abrangendo um total aproximado de 1,5 Km.  

O perímetro foi definido a partir de um recorte espacial que contempla o Campus 

Mackenzie e quarteirões adjacentes, em especial os que contêm obras arquitetônicas 

e bens culturais de relevado valor. Este perímetro amplo determina um universo 

genérico de atuação do grupo de pesquisa e é delimitado pelos seguintes logradouros 

públicos: Rua Maria Antonia, Rua da Consolação, Rua Amaral Gurgel, Largo do 

Arouche, Rua Jaguaribe, Rua Veiga Filho, Avenida Pacaembu, Rua Itápolis, Rua 

Goiás, Avenida Angélica, Rua Para, Rua Mato Grosso, Rua Sergipe, Rua da 

Consolação. 

Na etapa atual (2010) objetivou-se trabalhar a trilha denominada: Mackenzie, 

Percursos e Trilhas: Roteiro Avenida Higienópolis, em toda sua extensão, desde a 

confluência da Rua Itambé com Rua Maria Antonia até a Praça Ester Mesquita, 

também denominada Terraço Germaine (Figura 01). 

 

________________________ Perímetro Total de Pesquisa – Trilhas Urbanas  

________________________ Avenida Higienópolis – Local da Pesquisa 2010 

Figura 01 – Localização da Área de Pesquisa do Projeto Trilhas Urbanas 
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Trabalhos desta natureza se justificam e se fazem relevantes no momento em 

que esforços são concentrados para a recuperação e requalificação do centro de São 

Paulo, assim como em face ao processo de transformação da cidade, e a 

necessidade de posturas que possam fundamentar intervenções em áreas 

tradicionais e consolidadas.  

Considera-se também relevante o fato da área de pesquisa ser limitrofe à do 

Centro Histórico, onde está sendo desenvolvido o projeto de requalificação do 

Centro Histórico (Viva o Centro) pela Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP)2. 

O projeto Roteiro Cultural e Arquitetônico Mackenzie - Avenida 

Higienópolis também é relevante na medida em que se interliga ao projeto de 

requalificação do Centro Histórico, visando o Bairro de Higienópolis. 

A estrutura morfológica do eixo da Avenida Higienópolis, apresenta três 

atributos básicos de valor paisagístico: a arquitetura histórica, a arquitetura 

moderna e a vegetação; todos os elementos que constituem estes atributos se 

organizam e se inter-relacionam, ou seja: a Arquitetura, a Calçada, a Rua, a 

Vegetação e o Usuário. 

O presente módulo da pesquisa procurou, no conjunto dos atributos da 

Avenida Higienópolis, realizar uma Análise Ambiental a partir da caracterização de 

sua vegetação, bem como da avaliação de barreiras e oportunidades que esta 

vegetação oferece tanto ao aparato urbano associado quanto às condições 

microclimáticas ao longo de seu traçado. 

O ponto de partida foram algumas medidas tomadas em 2007, na primeira 

fase das pesquisas que demonstraram grande amplitude de temperatura e pressão 

em relação aos outros pontos nos quais foi realizada a medição. Algo que parecia 

incoerente devido à densa vegetação urbana no local, desta forma a área foi 

escolhida como foco para dar continuidade às pesquisas de micro clima da região em 

conjunto com as pesquisas do eixo arquitetônico e histórico.  

  

                                                 
2
 O perímetro do projeto Viva o Centro é definido pelos seguintes logradouros: Pátio do 

Colégio, Rua do Tesouro, Rua Álvares Penteado, Largo do Café, Rua São Bento e Largo São 
Bento 
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1.2. Breve Revisão de Pressupostos Teóricos para a Análise Ambiental 

O processo de urbanização mundial é um fenômeno que vem crescendo desde 

meados do século XIX. Dele destaca-se aumento progressivo na população urbana 

que representava 1,7% da população total do mundo, e em 1960, um século depois, 

esta população já atingia 25% e em 2001, segundo a Organização das Nações 

Unidas (ONU), a população residente em áreas urbanizadas correspondeu a 50% da 

população total mundial (GOMES e SOARES, 2004). 

No Brasil, o crescimento populacional nas áreas urbanizadas, mais significativo, 

ocorreu principalmente a partir da década de 40 e, de acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), em 2000, a população do Brasil atingiu a marca de 

170 milhões de habitantes dos quais 81,2% corresponde à população em áreas 

urbanas. (GOMES e SOARES, 2004). 

Em pesquisa no site do IBGE, no qual está ocorrendo a atualização em tempo 

real dos dados populacionais brasileiros, conforme a progressão do Censo 2010, a 

população brasileira que vive nas áreas urbanizadas já ultrapassou 90% de seu total3. 

A ocupação intensa do espaço urbano, e com um planejamento que não prioriza 

a conservação da natureza, vem provocando modificações na paisagem que estão se 

mostrando uma ameaça à manutenção de sua qualidade ambiental e, 

consequentemente, às condições de vida nas cidades (PIVETTA et al., 2005). 

Segundo Buccheri Fo. e Nucci (2005) no planejamento urbano deveriam ser 

considerados todos os aspectos das necessidades humanas e ainda, segundo 

Marcus e Detwyler (1972 apud NUCCI, 2008), os fatores econômicos tem sido 

priorizados na determinação dos usos das terras, para as áreas urbanizadas, quase 

sempre excluindo ou sobrepujando a importância dos fatores ecológicos no 

ordenamento deste espaço. 

Por sua vez, segundo Rocha et al. (2004), os processos de urbanização mais 

recentes caracterizam-se pelo aumento progressivo na densidade populacional, bem 

como das atividades industriais intensas, de tal forma que vários problemas 

ambientais, tais como muita poluição e impermeabilização dos solos, têm se 

intensificado, este último dificultando as possibilidades de aumento da quantidade de 

vegetação, em especial das árvores, nas cidades. 

A urbanização descontrolada, decorrente dos avanços econômicos e sociais, 

mesmo que planejados, porém não contemplando devidamente a conservação da 

                                                 
3
 Informações disponíveis em www.ibge.gov.br e obtidas em 02/12/2010. 

http://www.ibge.gov.br/
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vegetação, tem sido responsável por inúmeros problemas ambientais (MELARA et al., 

2005). 

O crescimento desorganizado e a ocupação irregular do solo são os grandes 

dificultadores da execução de planejamentos adequados que viabilizem uma 

integração da área construída com a vegetada, provocando uma significativa queda 

na qualidade ambiental e, por conseguinte, da qualidade de vida da população 

(BIANCHI e GRAZIANO, 1992; e DETZEL, 1992 apud HARDER, 2002). 

A cidade de São Paulo é um típico exemplo da circunstância acima. Com área 

total de 1.509 Km² e grau de urbanização de 92,23%, apresentou processo de 

urbanização tão intenso e acelerado que dificultou a consolidação de um 

planejamento paisagístico adequado acarretando uma degradação ambiental 

visivelmente preocupante. Seus bairros são tratados de duas maneiras bem distintas: 

os que possuem grande quantidade vegetação, em suas ruas e avenidas, são os 

denominados “Bairros-Jardins”; em contrapartida há os bairros com vegetação 

escassa ou disposta de maneira inadequada, o que faz necessário a intervenção 

numa tentativa de melhorar o ambiente (TEIXEIRA, 1999; e SÃO PAULO, 1997). 

Dumke e Krüge (2005) afirmam que embora o planejamento das cidades continue 

priorizando os aspectos econômicos, há avanços no sentido de se considerarem os 

aspectos ambientais neste processo. 

Minaki e Amorim (2005) destacam que, mesmo que a vegetação isoladamente 

não tenha o poder de alterar significativamente a qualidade de vida urbana, sua 

eficiência na preservação e recuperação das condições ambientais é hoje 

amplamente reconhecida pela ciência. 

A utilização indiscriminada dos recursos da natureza pelo ser humano pode 

provocar à humanidade inúmeros malefícios. Teixeira (1999) explica que, para que a 

espécie humana tenha condições de sobreviver e tenha qualidade de vida, é 

importante que haja consciência da necessidade de existir um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Afirma que, para isso, é indispensável que, além dos 

órgãos públicos, a própria sociedade perceba o quão necessária é a tomada do meio 

ambiente como sendo um bem comum. 

Segundo vários autores (LOMBARDO, 1985 e 1990; TEIXEIRA, 1999; NUCCI, 

2008, SPIRN, 1995) a conservação da natureza nas cidades, oferece garantia de 

manutenção de importantes funções dos sistemas naturais que contribuem para a 

melhoria da qualidade ambiental destas áreas e, por conseguinte, favorecem a 

qualidade de vida de sua população, portanto a conservação e adequada manutenção 
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da vegetação urbana é um importante atributo a ser considerado no planejamento das 

cidades. 

1.2.1. Vegetação e Qualidade Ambiental nas Cidades 

Os padrões de qualidade ambiental, segundo Gomes e Soares (2004), variam 

muito de lugar para lugar porque sua qualidade depende de processos nacionais e de 

políticas adotadas em todas as esferas. 

Segundo Van Kamp e colaboradores (2003) a identificação da qualidade 

ambiental é uma estratégia que vem sendo adotada por vários países e está 

contemplada em várias publicações científicas, mas, no entanto, os pesquisadores se 

questionam sobre quais fatores poderiam determinar a qualidade ambiental. 

Nucci (2008) propõe o estudo da qualidade ambiental, para os centros 

urbanizados, por meio do estudo de indicadores (atributos ambientais) como o uso do 

solo, poluição, espaços livres, verticalidade das edificações, enchentes, densidade 

populacional e a vegetação (em especial a cobertura vegetal). A análise destes 

fatores permite regulamentar o uso do solo e dos recursos ambientais. 

Porém, a forma como vem ocorrendo o uso e a ocupação do solo urbano tem 

gerado, sobretudo nos sistemas naturais, significativas alterações, pois o descontrole 

processual em que se dá o uso desse solo dificulta tecnicamente a implantação de 

infra-estrutura, produzindo um alto custo de urbanização e acarretando um 

desconforto ambiental nos níveis térmico, acústico, visual ou de circulação, 

contribuindo dessa forma, segundo Lombardo (1985), para um desagradável convívio 

humano. 

Nucci (2008) destaca, por exemplo, que a substituição das áreas com vegetação 

por paisagens constituídas basicamente de concreto, pode causar a 

impermeabilização do solo das áreas urbanizadas acarretando, como principal 

conseqüência, a diminuição da infiltração da água das chuvas e aumento de seu 

escoamento na superfície, fenômenos que favorecem, muitas vezes, a ocorrência de 

enchentes, reduzindo a qualidade ambiental nestas áreas. 

Uma forma de melhorar a vida do homem nas grandes metrópoles está ligada à 

qualidade do ambiente e para se estabelecer esta relação é necessário realizar 

previamente uma análise ambiental, levando em considerações elementos como 

presença de vegetação no ambiente. Assim, vegetação e condições climáticas 

favoráveis são de extrema relevância para se ter uma qualidade ambiental e de vida 

adequadas (CAMARGO e AMORIM, 2005). 
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Assim, conforme Nucci (2008), uma forma de se avaliar a qualidade ambiental 

urbana inclui a vegetação como um dos indicadores. 

Gomes e Soares (2004) consideram que um determinado espaço urbano é 

satisfatório, quanto à sua qualidade ambiental, quando em sua paisagem a 

vegetação, principalmente, for privilegiada. 

A vegetação urbana constitui um fator de manutenção para a qualidade de vida 

urbana, isso porque apresenta áreas permeáveis, ou ao menos mais permeáveis que 

outras formas de uso do solo urbanas, afetando dessa forma o solo, clima, e o ar, 

beneficiando a saúde e a qualidade de vida (LOPES e FÁVERO, 2006). 

Para Freitas e Lombardo (2007) a maior contribuição da vegetação é o 

sombreamento dos pedestres e dos materiais constituintes das áreas urbanas, 

contribuindo para a redução da temperatura nessas áreas. 

Por sua vez, Rodrigues e Llardent (1982 apud GOMES E SOARES, 2004) 

ressaltam a importância da vegetação nas cidades contemporâneas, principalmente 

nos grandes centros, em função da composição atmosférica, equilíbrio solo-clima e 

poluição sonora. A vegetação purifica o ar por fixação de poeiras e materiais residuais 

e pela reciclagem de gases através da fotossíntese; também regula a umidade e, 

temperatura do ar; mantém a permeabilidade, fertilidade e umidade do solo e protege-

o contra a erosão, e; reduz os níveis de ruído servindo como amortecedor do barulho 

das cidades. Ao mesmo tempo, do ponto de vista psicológico e social, influenciam 

também sobre o estado de ânimo dos indivíduos com o transtorno das grandes 

cidades, além de propiciarem ambiente agradável para a prática de esportes, 

exercícios físicos e recreação em geral. 

Nucci (2008) acrescenta que muitos benefícios para a vida dos seres humanos 

nas cidades, estão relacionados à presença de vegetação, tais como: a fixação das 

raízes das plantas promove estabilização das superfícies; criam obstáculos contra o 

vento; filtram o ar; equilibram a umidade do ar; reduzem o barulho; abrigam a fauna; 

valorizam a estética visual e ornamental; equilibram a temperatura; do contato com a 

natureza colabora com a saúde psíquica do homem; servem à recreação; contrastam 

texturas; vivenciam prática das estações do ano pela senescência das folhas e 

floração; quebram a monotonia das cidades. 

Portanto, a qualidade de vida do homem urbano tem na qualidade ambiental 

urbana uma de suas principais influências, além disso, a qualidade de vida e a 

qualidade ambiental estão relacionadas diretamente (LOMBARDO, 1990). 
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1.2.2. Vegetação e Clima Urbano 

Algumas características da vida nas cidades como a elevada densidade 

demográfica, a concentração de áreas construídas, a pavimentação de asfaltos do 

solo e as áreas industriais podem provocar alterações no clima local, essencialmente 

nos valores da temperatura (LOMBARDO, 1985). 

Também é interessante ressaltar outras características do clima urbano, 

comparado com lugares não urbanos que, segundo Nucci (2008), entre eles há uma 

maior concentração de gases poluentes, chegando a ter nestes lugares cinco vezes 

mais concentração de poluentes no ar, e nos grandes centros urbanos esse nível 

chega a ser dez vezes maior. Há também uma alteração na radiação, uma diminuição 

na velocidade dos ventos, e a característica ecológica mais importante está 

relacionada à temperatura. 

Freitas e Lombardo (2007) citam um estudo feito por Akbari e Rose (2001) que 

ressalta que os diferentes tipos de uso e ocupação do solo induzem a diferentes 

condições de conforto ambiental, como por exemplo, constatou-se que áreas 

predominantemente industriais apresentam temperaturas bem mais elevadas do que 

zonas residenciais devido à natureza da superfície dos materiais envoltórios das 

edificações. 

De acordo com Galvani (2007) a elevação da temperatura nos centros urbanos se 

dá porque as superfícies pavimentadas e verticalizadas, nestes locais, apresentam 

um albedo (razão entre a quantidade de luz refletida por uma superfície e a 

quantidade de luz incidente sobre a mesma) de apenas 5%, ou seja, de 100% da 

energia incidente apenas 5% é refletido, resultando numa energia disponível que 

eleva a temperatura se comparada a de um local coberto por vegetação (exemplo na 

Figura 02). Nestes locais o albedo fica em torno de 25%, ou seja, a energia refletida 

no ambiente vegetado é maior resultando em valores mais baixos (amenos) de 

temperatura tanto no solo quanto no ar. Há ainda contribuição na elevação da 

temperatura, nas áreas verticalizadas, pela barreira à movimentação dos ventos 

estabelecida pela verticalização. 
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Figura 02 - Variação das temperaturas das superfícies em função dos acabamentos 

(Fonte: ABREU, 2008: 05). 

Ainda, segundo Ayoade (1983) há importantes considerações sobre o impacto do 

homem sobre o clima em áreas urbanas: 

“O maior impacto do homem sobre o clima acontece nas áreas urbanas. O homem 

tem exercido um impacto tão grande nessas áreas, que o clima urbano é bastante 

distinto, por suas características, do clima das áreas rurais circundantes. Nas áreas 

urbanas, altera-se a composição química da atmosfera (...) as propriedades térmicas e 

hidrológicas da superfície terrestre (...) as superfícies naturais são substituídas por 

superfícies pavimentadas, ruas e telhados de prédios. Como resultado, a radiação em 

ondas longas e a de ondas curtas são reduzidas sobre as áreas urbanas (...) as 

temperaturas elevam-se, mesmo quando diminui a duração da insolação (...) a umidade 

é reduzida, mas há um certo aumento na precipitação e também na quantidade de 

nebulosidade. Os nevoeiros e neblinas são mais espessos, ocorrendo com mais 

freqüência e persistência, prejudicando a visibilidade (...)”. 

Para Lombardo (1985), a ausência de vegetação pode influir na unidade relativa 

do ar, tornando-o mais seco, assim como nos solos tornando-os impermeáveis 

quando há chuvas fortes. Sendo este um fenômeno intimamente associado à alta 

densidade demográfica e consequentemente a altos níveis de pavimentação urbana e 

áreas construídas, juntamente com a implantação de áreas industriais de maneira 

desorganizada, somados à degradação do ambiente por demais ações antrópicas ou 

naturais, são capazes de alterar a temperatura do clima local, formando as chamadas 

“Ilhas de Calor”.  

As Ilhas Urbanas de Calor são caracterizadas como o acumulo de ar quente em 

quantidades consideráveis e se fazem presentes em maior concentração no centro 

das cidades que sofrem com esse desequilíbrio. E essa condição dificulta a 

evaporação, reduz o poder de dispersão dos poluentes atmosféricos gerados e 

trazem complicações para a vida do homem nas grandes metrópoles 

(LOMBARDO,1985).  
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Segundo Marcus e Detwyler (1972 apud NUCCI, 2008) uma das conseqüências 

da ilha de calor é a formação de uma circulação de ar, onde o ar da região central se 

aquece e sobe, enquanto o ar da periferia converge para o centro, formando assim, 

um “domo” de poluição sobre a cidade. O ar que vem da periferia é normalmente, mas 

nem sempre, mais limpo e conforme vai atravessando a cidade, que se apresenta 

sem áreas verdes e com intenso tráfego, adquire cada vez mais poluentes, 

diminuindo aos poucos sua umidade e quando chega à região central, esta repleta de 

poluente.  

As edificações colaboram com o ressecamento do ar, além de outras alterações 

climáticas, tornando-o mais quente. De acordo com Oke (1981 apud NUCCI, 2008), 

os corredores de edifícios presentes nas cidades formam um “canyon urbano”, um 

desfiladeiro profundo de edifícios emparelhados lado a lado que geram sombras no 

solo durante a maior parte do dia. Estas grandes regiões de sombra formadas 

dificultam o crescimento de vegetais neste solo, especialmente das plantas heliófitas, 

que são plantas que demandam grandes quantidades de luz solar de forma constante 

por um longo período de tempo para que possam se desenvolver.  

Portanto, uma conseqüência desse processo é a concentração de partículas 

poluidoras no centro da cidade, também de acordo com Nucci (1999 e 2008) quando 

a ilha de calor está instalada, isso dificulta, ou mesmo impede a troca de ar da cidade 

com a parte não urbanizada, e dessa forma, a circulação de ar processa-se 

internamente (Figura 03).  

 

Figura 03- O domo da poluição urbana (Fonte: NUCCI, 1999: 04) 
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Segundo Nucci (1999) o melhor bioindicador da poluição atmosférica é o próprio 

ser humano, pois a concentração dos poluentes leva as pessoas a apresentar 

problemas de saúde, como doenças respiratórias, e de visão, dores de cabeça e mal-

estar, isso ainda piora principalmente no inverno, onde ocorre o fenômeno da 

inversão térmica.  

As áreas comerciais bem como as de grande concentração populacional e muito 

edificadas são as que apresentam maiores temperaturas, existe uma íntima relação 

entre uso do solo e a elevação de temperaturas internas da cidade. O centro 

metropolitano das grandes cidades, incluindo São Paulo, juntamente com a sua 

intensa concentração de pedestres e veículos e a ausência quase total de vegetação, 

contribui para ai se localizar o pico da ilha de calor, existe, portanto, uma alta relação 

entre o uso do solo e a variação de temperatura, e essa relação comprova de acordo 

com NUCCI (1999): “a necessidade urgente de um replanejamento do uso do solo com a 

implantação de espaços verdes na mancha urbana de São Paulo”.  

Estudos mostram que a grande São Paulo possui uma das maiores ilhas de calor 

do mundo, apresentando diferença de 10°C entre o centro e regiões periféricas, 

enquanto em metrópoles de clima temperado essa diferença chega no máximo a 5° C 

(vide Figura 04) (LOMBARDO, 1985).  

 

 

Figura 04 – Mapa comparando a região central com as periféricas, da cidade de São Paulo, 

quanto à formação das ilhas de calor (Fonte: TAKIYA, 2002) 
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Conforme Mascaró e Mascaró (2002), a vegetação atua nos microclimas urbanos 

sob diversos aspectos: ameniza a radiação solar na estação quente e modifica a 

temperatura e a umidade relativa do ar do recinto através do sombreamento que 

reduz a carga térmica recebida pelas pessoas; modifica a velocidade e direção dos 

ventos; atua como barreira acústica; quando em grandes quantidades, interfere na 

freqüência das chuvas; e reduz a poluição do ar através da fotossíntese e da 

respiração. 

Segundo Santamouris (2001 apud ABREU, 2008), a evapotranspiração contribui 

para criar espaços com temperaturas mais amenas dentro do ambiente urbano, efeito 

chamado de “o fenômeno do oásis”. 

A vegetação também exerce influência na temperatura do ar, e está relacionada 

com o controle da radiação solar, ventilação e da umidade relativa do ar. Ela atua na 

redução da temperatura ambiente e no aumento da umidade relativa do ar, o que 

ocorre devido ao controle da radiação solar pela vegetação e, principalmente, ao 

efeito de resfriamento evaporativo da água que as plantas transpiram (MASCARÓ e 

MASCARÓ, 2002).  

A vegetação ainda reduz a incidência da precipitação sobre o solo e altera a 

concentração da umidade na atmosfera e nas superfícies adjacentes. A umidade 

relativa do ar sob a vegetação, relacionada à evapotranspiração, é maior que nos 

espaços desprovidos dela, entre 3% e 10%, sendo as maiores diferenças verificadas 

no verão, já que este efeito é proporcional à densidade foliar da copa (MASCARÓ, 

2004).  

Desta forma, cada cidade pode apresentar um mosaico de microclimas 

diferentes, ou seja, os mesmos fenômenos que caracterizam o mesoclima urbano 

existem em miniatura por toda cidade como “pequenas ou micro ilhas de calor”. 

Frequentemente a configuração dos usos do solo (ou densidade construída) e a 

presença ou não de vegetação são responsáveis por este fenômeno (DUARTE e 

SERRA, 2003).  

Spirn (1995) corrobora as proposições acima afirmando que as variações 

climáticas numa área urbana, incluindo suas inúmeras atividades ou construções 

fazem com que cada cidade seja composta por um mosaico de microclimas 

radicalmente diferentes, e ainda acrescenta que:  

“(...) os mesmos fenômenos que caracterizam o mesoclima urbano existem em 

miniatura por toda a cidade – pequenas ilhas de calor, microinversões, bolsões de grave 

poluição atmosférica e diferenças locais no comportamento dos ventos (...)”. 
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As variações microlimáticas urbanas podem ainda sofrer diferenças ao longo do 

dia conforme o padrão da vegetação existente. Segundo Oke et al. (1999 apud 

ABREU, 2008), o resfriamento noturno de um parque mostrou que perdas de calor 

latente têm papel pequeno à noite, mas durante dia apresenta um resfriamento 

relativo. 

Pezzuto et al. (2005 apud ABREU, 2008), por sua vez, constataram que as 

regiões altamente edificadas, comparadas a áreas com proximidade de vegetação, 

apresentaram temperaturas médias maiores no período de resfriamento noturno e 

menores no horário do aquecimento solar. A diferença térmica entre a região 

altamente edificada e a região com proximidade de área verde foi de 

aproximadamente 2°C. 

O resfriamento realizado pela vegetação no ambiente construído pode ser: 

diretamente, quando o sombreamento reduz a conversão de energia radiante em 

calor sensível e diminui a temperatura de superfície; ou indiretamente, quando a 

evaporação das folhas mitiga as suas superfícies e o ar adjacente devido à troca de 

calor. O resfriamento direto pode ser medido diretamente na superfície afetada; por 

exemplo, o efeito do sombreamento em calçadas. Logo, o indireto pode ser verificado 

com a área de abrangência de uma área verde, como a redução de temperatura 

próxima ás áreas de praças, parques e reservas (ABREU, 2008). 

Há ainda a regulação higrométrica que pode ser realizada pela vegetação e 

favorecer a regulação do microclima urbano. Da emissão de vapor da água através 

das superfícies foliares, a inserção de vegetação nos grandes centros é capaz de 

combater a aridez do clima urbano. Esse fenômeno ocorre de três maneiras: 

evaporação física direta das chuvas, transpiração fisiológica das plantas – 

inversamente proporcional ao grau higrotérmico do ambiente – e a clorovaporiazação 

do vapor de água durante a assimilação clorofilica de CO2 atmosférico, por meio da 

ação dos raios solares (LLANDERT, 1982 apud ABREU, 2008). 

Diversas pesquisas têm sido realizadas e desenvolvidas, sob várias opções 

metodológicas, com o intuito de mostrar a influência da vegetação no microclima 

urbano e sua conseqüente atuação no conforto térmico e na qualidade dos espaços 

urbanos abertos (SPIRN, 1995; DUARTE e SERRA, 2003; ALMEIDA, 2006; FREITAS 

e LOMBARDO, 2007; ABREU, 2008; BORGES, 2009; e SILVA, 2009).  

Como exemplo, se pode citar os estudos apresentados por Spirn (1995) sobre 

material particulado e sua concentração na vegetação impedindo que o mesmo atinja 

de forma direta e mais impactante os habitantes da cidade ao longo das vias urbanas. 
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Croqui 01 – O problema: o chumbo se concentra, no solo e na vegetação ao longo das 

ruas, em função da velocidade e do volume do tráfego e da distância em relação ao leito da 

rua. Aqui, ao longo de uma rua que registra 24mil veículos por dia, sob condições de calmaria, 

o chumbo no ar acima da rua é dezesseis vezes o teor atmosférico urbano “normal”, caindo 

para oito vezes a taxa normal, 50m além. (Fonte: SPIRN, 1995, p. 86) 

Deve-se salientar que a introdução do álcool na gasolina permitiu a retirada 

quase total do chumbo do combustível brasileiro a partir de 1991. Segundo o relatório 

do Cedec (1997) 
4
 a presença de chumbo na gasolina está em torno de 0,2 μg/m3 (a 

OMS permite até 1,5 μg/m3) desta forma, os impactos ao longo dos eixos viários 

brasileiros sofrem menores taxas de contaminação, que as apresentadas acima, no 

entanto outras são as características das vegetações que contribuem para o conforto 

climático das cidades, como se pode observar no item seguinte. 

 

  

                                                 
4
 Cadernos Cedec - Centro de Estudos de Cultura Contemporânea. São Paulo: Cedec, 1997. 

Periodicidade: Irregular. ISSN: 0101-7780 
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1.2.3. Arborização de Rua – Desafios e Oportunidades nas Áreas 

Urbanizadas 

Nas grandes cidades, em especial as metrópoles da atualidade, tem sido comum 

a presença de paisagens com pouca natureza, poucos espaços com árvores, com 

praças, etc.. Entretanto, Colleto et al. (2008) ressaltam que mesmo na paisagem 

urbanizada, a árvore é, ou pelo menos deveria ser, uma forma vegetal bem 

característica e que, inclusive, tem sido incorporada, ao longo dos anos, à arquitetura 

desses locais. 

Destacam-se como os locais mais desprovidos de arborização e de áreas verdes, 

em São Paulo, as regiões de: Aricanduva, Vila Formosa, Itaim Paulista, Vila Prudente, 

Cidade Ademar, Jabaquara, Casa Verde, Vila Maria, Vila Guilherme, Sé e Mooca. Em 

especial nestes locais a vegetação é escassa porque o espaço destinado à vegetação 

ficou reduzido às calçadas, uma vez que as áreas que deveriam ser destinadas para 

tal foram ocupadas por favelas entre outros usos da terra (TAKIYA, 2002). 

Muitos são os benefícios que a vegetação, em especial a arbórea, pode oferecer 

às áreas urbanizadas. Segundo Biondi (2008) os vegetais auxiliam na proteção dos 

solos e da fauna; controlam a velocidade dos ventos e colaboram com o aumento da 

umidade atmosférica. Esclarece ainda que cada árvore, individualmente, tem um 

papel muito importante com relação à sensação de conforto térmico em dias de calor, 

formando „micro-oásis‟ ao realizarem sombra e aumentarem a umidade relativa do ar 

com sua transpiração. 

A arborização urbana, cobertura vegetal de porte arbóreo plantada linearmente 

ao longo das calçadas, acaba sendo a vegetação mais próxima das pessoas tendo, 

portanto, papel fundamental para a melhoria da qualidade ambiental e de vida da 

população urbana (BIONDI, 2008; MELO et al., 2007, TEIXEIRA, 1999, e GUZZO, 

1998). 

As árvores promovem grandes benefícios à sociedade, pois elas exercem 

importantes funções, tais como: liberação de oxigênio, absorção de gás carbônico e 

aumento da umidade relativa do ar, fatores determinantes de uma melhor qualidade 

de ar; absorção de ruídos o que favorece a diminuição da poluição sonora; oferta de 

abrigo e alimento aos animais viventes na cidade; proporcionam um bem estar aos 

seres humanos, melhorando a saúde física e mental além de oferecerem 

sombreamento (NUCCI, 2008; FILIK et al., 2007; MELO et al., 2007, e TEIXEIRA, 

1999). 
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Estes benefícios podem ser exercidos de forma diferenciada conforme 

características específicas da estrutura da árvore. Por exemplo, uma planta 

perenifolia reflete o som enquanto que uma decidual o absorve. Portanto, deve existir 

uma mistura de várias espécies arbóreas para o favorecimento no controle da 

poluição sonora (ALBRECHT, 1998). 

As árvores também absorvem parte dos raios solares que atingem a Terra e 

protegem contra a ação dos ventos fortes levando a amenização da temperatura 

(MELO et al., 2007). 

Contudo, o principal benefício da vegetação para as áreas urbanizadas, em 

especial nas grandes metrópoles, está no favorecimento do controle da temperatura. 

A vegetação, conforme apresentado no sub-item anterior, minimiza a formação das 

chamadas “ilhas de calor”, fenômeno climático comum em grandes metrópoles 

(NUCCI, 2008). 

A arborização, ainda atua como atrativo turístico e revitaliza as áreas urbanas, 

beneficiando a economia de um país e incentivando atividades culturais numa 

determinada cidade. Promove também diversidade da flora e da fauna, entretanto é 

importante a utilização de cabos ecológicos nas redes elétricas, bem como a busca 

de novas alternativas que diminuam as áreas de pavimentação para facilitar a 

aeração e filtração de água para as plantas e não se deve plantar em frente a prédios 

históricos (SANCHONETE, 1999). 

Apesar de tantos benefícios proporcionados pelas árvores às áreas urbanizadas, 

muitas vezes, e principalmente quando não houve um planejamento específico do 

processo de arborização, dadas as peculiaridades do aparato urbano (redes de 

fiação, calçadas, construção de casa e reformas), podem ocorrer conflitos entre as 

árvores e este aparato (FILIK et al., 2007). 

Árvores de grande porte, por exemplo, podem causar rompimento de fios de alta 

tensão, interrupções no fornecimento de energia elétrica, entupimento de redes de 

esgoto, obstáculos para circulação e acidentes envolvendo pedestres, veículos ou 

edifícios (TAKAHASHI, 1992 apud FARIA et al., 2007). 

Guzzo (1998) também alerta para os problemas que a arborização, quando não 

efetuada de maneira adequada, pode trazer para o espaço urbano, como confronto 

das árvores com fios elétricos, encanamento, postes de luz, calçamento, entre outros, 

mencionando ainda que isso possa sofrer, muitas vezes, influência de podas não 

adequadas. Desta forma, recomenda serem necessários critérios e parâmetros, os 
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quais já vêm sendo desenvolvidos e aplicados em manuais, para orientar o processo 

de arborização e sua manutenção, nas áreas urbanas, minimizando estes conflitos. 

Os critérios mais importantes para a introdução de espécies no meio urbano são 

(VALASKI et al., 2008, FARIA et al., 2007, MILANO, 1996, e BIONDI, 1996):  

 taxonomia – para a identificação da planta em estudo;  

 forma da árvore – importante porque a copa ocupa um certo espaço limitado da 

rua; 

 altura da rua – para não atingir fiações;  

 DAP – interfere na passagem de pedestres;  

 diâmetro da copa – relacionado com o espaço aéreo disponível para o 

desenvolvimento da copa;  

 tronco – plantada na calçada, o tronco deve ser ereto;  

 casca – presença de espinhos pode prejudicar na passagem de pedestres;  

 frutos – deve-se levar em conta o tamanho e o peso deles, principalmente se a 

árvore se encontrar em lugar onde há pedestres ou onde se estacionam 

automóveis;  

 raiz – pode ser superficial ou pivotante, mas na rua é mais adequada a pivotante;  

 folhas – podem ser perenifólias (não perdem folhas) ou caducifolias (perdem as 

folhas) isso é importante no planejamento de arborização em lugares de clima 

temperado e tropical;  

 floração e frutificação – a época em que ocorrem é importante por causa da coleta 

de sementes para a formação de mudas;  

 clima – espécies escolhidas devem ser de climas semelhantes e solo – deve ter 

características semelhantes com o lugar de origem da planta.  

Após o plantio das árvores deve-se cuidar da irrigação, da adubação, das podas, 

da manutenção de canteiros, dos tratamentos fitossanitários, da renovação do plantio 

quando necessário (SÃO PAULO, 2005). 

No Manual Técnico de Arborização Urbana, editado pela Prefeitura Municipal de 

São Paulo, há ainda inúmeros critérios e parâmetros, para implantação e manutenção 

de adequada arborização quanto: às características dos canteiros das árvores, 

larguras e características das calçadas, e recomendação de espécies com porte 

compatível conforme diversos aspectos do aparato urbano (SÃO PAULO, 2005). 

Spirn (1995) ainda observa que as condições agressivas nas quais vive a 

vegetação urbana, o que torna bem difícil a manutenção das mesmas. 
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Croqui 2 – As arvores das ruas convivem com grande pressão: calor intenso ou muita sombra, 

poluição do ar, danos causados por carros ou por vandalismo, superfície pavimentada 

compactada, solo infértil, águas contaminadas e limitado espaço de solo. Não admira que a 

média de vida de uma arvore urbana seja de apenas dez anos. (Fonte: SPIRN, 1995, p. 194) 

A Lei Municipal nº 10.365/87, por sua vez, estipula medidas que visam assegurar 

o bem-estar e a permanência das árvores da cidade (SÃO PAULO, 1997). Algumas 

medidas apresentadas são:  

 a poda de árvores em vias públicas é trabalho exclusivo de: funcionários da PMSP 

– Secretaria das Administrações Regionais; funcionários da Eletropaulo com 

autorização da Administração Regional e funcionários do Corpo de Bombeiros; 

 a supressão das árvores só é possível com autorização da Administração Regional 

se elas se apresentarem doentes ou como obstáculo à construção e/ou reforma de 

obras; nesses casos, não deve ocorrer déficit no número já plantado de árvores e 

sim manutenção do número já existente ou aumento; assim sendo, deverá haver 

substituição em igual número de árvores sacrificadas segundo normas do 

Departamento de Parques e Áreas Verdes da Secretaria do Verde e Meio 

Ambiente (DEPAVE/SVMA); 

 qualquer árvore de valor paisagístico, ecológico e histórico pode, por solicitação 

escrita ao prefeito, ser declarada imune de corte; 

 é considerada de preservação permanente toda a vegetação localizada às 

margens de rios, córregos, nascentes, represas, topos de morros, montanhas, 

serras e áreas com declividades superiores a 45 graus, segundo Código Florestal; 
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áreas de preservação permanente em propriedades privadas são objetos de 

desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); 

 a vegetação de preservação permanente não pode ser suprimida, a não ser 

quando avaliada por comissão municipal competente ou ainda, em alguns casos, 

pelo Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais (DEPRN) ou 

mesmo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA); 

 nos novos loteamentos a escolha de 15% destinados obrigatoriamente a área 

verde pública são avaliados pelo Departamento de Parques e Áreas Verdes; 

 quem não respeitar a lei está sujeito a multas estipuladas em Unidade Fiscal do 

Município, além de ser obrigado a plantar e manter outras árvores em substituição. 

Pode-se afirmar que é necessário, para os grandes centros urbanos, um 

programa de gestão e manutenção do verde urbano, a fim de que se possa conservar 

as vias arborizadas com condições adequadas de poda, replantio e remoção 

preservando e fortalecendo a estruturação do verde nas cidades. 
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2. OBJETIVOS  

Dando continuidade aos objetivos gerais da pesquisa “Trilhas Urbanas: Roteiro 
Cultural e Arquitetônico Mackenzie (2008-2009), que norteiam todas as pesquisas 
relacionadas às investigações acadêmicas deste grupo de pesquisa, os mesmos são 
relacionados abaixo: 

I. Contribuir para o desenvolvimento e aplicabilidade da política institucional da 
pesquisa científica e da extensão universitária no âmbito da UPM; 

II. Reunir docentes e discentes de áreas especializadas da Unidade em torno das 

linhas de pesquisas, possibilitando, entre outros resultados: 

a) O estímulo ao espírito investigativo; 

b) O diagnóstico de dilemas, problemas ou inquietações da área em face dos 

desafios da contemporaneidade; 

c) A busca de soluções para problemas específicos da área; 

d) A produção de paradigmas para a multiplicidade de temas interdisciplinares 

articulados com os programas de Pós-Graduação. 

III. Propiciar a integração da FAU com a Coordenadoria de Pesquisa e a Coordenação 

de Extensão Universitária da UPM; 

IV. Envolver docentes e discentes em atividades de Extensão Universitária, vinculadas 

às áreas especializadas da unidade, de maneira a propiciar o enriquecimento 

verticalizado dos conteúdos; 

V. Criar oportunidades de integração entre pesquisadores de áreas afins das unidades 

universitárias e dos Programas de Pós-Graduação. 

VI. Criar oportunidades de interação entre pesquisadores, doutores, mestres e 

discentes; 

VII. Propiciar efetiva integração entre a Graduação e a Pós-Graduação, estimulando 

discussões interdisciplinares e multidisciplinares, bem como projetos de pesquisa com 

a colaboração de outras áreas especializadas; 

VIII. Incentivar e aprimorar a qualidade da produção científica da FAU; 

IX. Realizar cursos de Extensão Universitária e projetos comunitários relacionados às 

áreas especializadas; 

X. Estabelecer parcerias com diferentes entidades sociais, visando o benefício da 

comunidade por meio da participação da unidade; 
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No entanto, faz-se necessário salientar nesta etapa de pesquisa, que no Módulo de 

Historia e Arquitetura do Projeto Trilhas Urbanas destacam-se como objetivos 

gerais da análise ambiental: 

 Valorização do Patrimônio Ambiental, Históricos, Arquitetônicos, Culturais e 

Paisagísticos, existentes no perímetro proposto para o desenvolvimento do 

projeto; 

E, como objetivos específicos apresentam-se: 

 Seleção de exemplares de Arquitetura, ao longo da Avenida Higienopolis (eixo 

de estudo) para fotografía, possível pesquisa “in loco” e visitação. 

 Identificação de características histórico arquitetônicas relevantes para a 

composição da paisagem e da qualidade deste eixo histórico arquitetônico. 

 

No Módulo Meio Ambiente do Projeto Trilhas Urbanas destacam-se como objetivos 

gerais da análise ambiental: 

 Caracterizar a vegetação da Avenida Higienópolis, em especial a arborização de 

rua, e verificar como esta colabora no controle da umidade e da temperatura do ar, 

pela formação de um microclima, demonstrando as alterações deste microclima, 

que poderão ser sentidas pelo pedestre durante o percurso. 

 Desenvolvimento de análise e avaliação crítica de parâmetros de qualidade 

ambiental e paisagística, que permitam subsidiar propostas de intervenção para 

requalificação dos espaços, especialmente os definidos nesta trilha; 

 

E, como objetivos específicos apresentam-se: 

 selecionar dos estudos realizados por Murasaki e colaboradores, em 2009, dados 

do inventário espacializado das árvores nas calçadas da Avenida Higienópolis, 

realizando novo mapeamento destes organismos, para analisar as condições 

gerais desta arborização; 

 em pontos estratégicos determinados ao longo da Avenida Higienópolis realizar 

monitoramento de temperaturas e umidade relativa do ar, em varios períodos, para 

possível identificação de “micro ilhas de calor”, ao longo da Avenida. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. O Bairro de Higienópolis e a Avenida Higienópolis – Breve 

Caracterização e Localização 

O bairro de Higienópolis localiza-se na região central de São Paulo, na Região 

Administrativa do Centro – Sub-prefeitura da Sé, e no Distrito da Consolação que 

apresenta: uma densidade populacional bruta de cerca de 150,00 habitantes por 

hectare de acordo com o ano de 1996; a taxa de crescimento populacional é de -6,24 

a -0,01 % anual (ano de 1991/1996); seu perfil socioeconômico é de 1,00 a 2,48 sendo 

classificado como o melhor apresentado, com relação aos demais sub-distritos de São 

Paulo; a renda média familiar é de R$3000,00 a 3999,99 (dados de 1997); cobertura 

vegetal é de 10,00 a 50,00 m2 por habitante (1999); a média de anos de estudo é de 

8,00 a 9,16 (ano de 1996); não apresentou desmatamento entre os anos de 1991 a 

2000; a taxa de mortalidade infantil (1998) é de 15,00 a 19,99 por mil nascidos vivos; a 

mortalidade por causas externas (1998) é de 0,00 a 49,90 numa taxa de 100 mil 

habitantes; a quota residencial (1999) é de 65,00 a 89,99 por m2 por habitante; a 

população favelada é de 0,00 a 0,99 (1996) percentual por Distrito municipal e sua 

temperatura é em torno de 28ºC a 28,5ºC (1999) (TAKIYA, 2002). 

De acordo com Lopes e Fávero (2006) o Distrito da Consolação apresenta 26,9% 

de sua área com cobertura vegetal, representando dos Distritos do Centro de São 

Paulo o que apresenta maior índice de vegetação, porém esta cobertura encontra-se 

distribuída em dois padrões bem distintos: com uma mancha a oeste de vegetação 

menos fragmentada, que cobre principalmente o bairro do Pacaembu, perfazendo 70% 

da cobertura vegetal do sub-distrito e 44% da área da mancha; e outra mancha a leste 

com vegetação mais descontínua e fragmentada, justamente onde se encontra o 

bairro de Higienópolis e a respectiva Avenida estudada, apresentando árvores mais 

dispersas e perfazendo 30% da cobertura vegetal do distrito e 15% da área da 

mancha. 

Essa área apresenta também uma grande quantidade de prédios, vias pouco 

arborizadas e carência de praças e jardins residenciais. Além disso, a região central 

de São Paulo é a mais quente da cidade (LAGE, 2008). 

 

A Avenida Higienópolis, local objeto deste estudo, fica na porção nordeste do 

Distrito da Consolação, conforme mostra a Figura 05 na seqüência. 
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Figura 05 – Croqui de localização da Av. Higienópolis (              ), no Distrito da Consolação 

(Centro de São Paulo/SP) com destaque de ruas e alguns pontos de referência. (Disponível 

em: http://infolocal.prefeitura.sp.gov.br/mapa.php. Acesso em: 03/03/2009; Org.: Fávero, 2009) 

3.2. Procedimentos 

 

3.2.1. Mapeamento e Avaliação da Arborização de Rua da Avenida 

Em 2009, Nara Heiwa Murasaki realizou como Trabalho de Conclusão de Curso 

de Graduação, em Ciências Biológicas, sob orientação da Profa. Dra. Oriana A. 

Fávero, a Monografia intitulada “Estudo da arborização de rua de parte do bairro de 

Higienópolis (Centro de São Paulo/SP)”. 

Neste trabalho, os indivíduos arbóreos (de acordo com o artigo 2º da Lei nº 

10.365/1987 e com o Decreto nº 26.535/1988 são os indivíduos de porte arbóreo os 

que possuírem DAP - Diâmetro a Altura do Peito - igual ou superior a 5 cm), 

presentes nas ruas de parte do bairro Higienópolis, compreendendo no trecho entre a 

Avenida Higienópolis e Rua Maranhão e as ruas transversais, totalizando 32 calçadas 

diferentes, foram: 

 inventariados e mapeados utilizando-se cópias das cartas cadastrais (escala 

1:2.000), obtidas na EMPLASA, nas quais os indivíduos arbóreos foram plotados 

com um código numérico ; 

 identificados botanicamente utilizando-se visualização e documentação fotográfica 

de características morfológicas típicas, em especial as reprodutivas (flores e 

frutos), essenciais para determinação no nível específico, 

 investigados quanto a várias características biológicas e de condições da 

localidade, tais como, respectivamente: 

 Perímetro na altura do Peito (PAP), altura do indivíduo e diâmetro da copa, 

bem como local de origem e porte geral, com auxílio de bibliografia específica; 

 Largura e condições gerais da calçada, presença e condições gerais do 

canteiro, presença ou não de conflitos com aparato urbano próximo (fiação 

elétrica, calçada, plaqueamentos, etc.). 

Para o presente trabalho, portanto, foram selecionados da monografia supra-

citada, dados e informações sobre a arborização de rua da Avenida Higienópolis, 

sendo reorganizados, para análise e avaliação. 

Agregou-se a este levantamento, três novas visitas a campo, realizadas em 

fevereiro e março de 2010, para verificação das informações obtidas na monografia 

supra-citada. 

http://infolocal.prefeitura.sp.gov.br/mapa.php
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Após estas verificações as tabelas de dados foram reorganizadas e com base 

nelas novo mapeamento foi realizado utilizando-se o programa AUTOCAD. 

Utilizou-se também, informações contidas, na seguinte publicação, derivada da 

monografia de Murasaki:  

MURASAKI, N. H., URAKAWA, C. T., UTIYAMA, D. C., BROCANELI, P. F., VIEIRA, 

M. E. M., FÁVERO, O. A.. Mapeamento e Avaliação da Arborização de Rua de 

Parte do Bairro Higienópolis (Centro de São Paulo/SP). In: XIII Congresso 

Brasileiro de Arborização Urbana, 2009, Rio Branco. 

 

3.2.2. Monitoramento de Variáveis Microclimáticas em Pontos de 

Controle da Avenida 

Após revisão bibliográfica de estudos de avaliação e monitoramento de 

microclima urbano foram selecionadas as seguintes variáveis para o monitoramento 

do microclima ao longo da Avenida Higienópolis: 

 verificação da temperatura do ar instantânea, a cerca de 1,3m acima do solo, 

medida em graus Celsius (°C); 

 verificação da umidade relativa do ar, também a cerca de 1,3m acima do solo, 

medida em percentual (%). 

Para o monitoramento destas variáveis foram selecionados 13 pontos ao longo da 

Avenida Higienópolis tanto próximos da arborização de rua e/ou de conjuntos 

(maciços) arbóreos quanto distantes destes atributos e ainda na ausência e presença 

de exposição solar. 

Nestes pontos as variáveis microclimáticas foram obtidas, utilizando-se um 

TERMO-HIGRO ANEMÔMETRO DIGITAL - KESTREL 3000 (foto na Figura 06), em 

três horários diferentes: 

 pela manhã - no intervalo entre as 7h30 e 8h; 

 no início da tarde – no intervalo entre as 12h30 e 13h; 

 no final da tarde/início da noite – no intervalo entre as 18h e 18h30. 
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Figura 06 – Aparelho portátil utilizado nas medições 

 

As aferições dos dados microlimáticos ocorreram em períodos de 5 dias, em 

média, nos meses de abril à setembro de 2010, conforme o quadro 01. 

 

Quadro 01 – Períodos das Aferições Microclimáticas, em 2010, nos Pontos de Controle da 

Avenida Higienópolis. 

Meses Dias do Mês Dias da Semana 

ABRIL 13/14/15/16/19 Terça/Quarta/Quinta/Sexta/Segunda 

MAIO 18/19/20/21/24 Terça/Quarta/Quinta/Sexta/Segunda 

JUNHO 21/22/23/24/25 Segunda/Terça/Quarta/Quinta/Sexta 

AGOSTO 4/5/6/9/10 Quarta/Quinta/Sexta/Segunda/Terça 

SETEMBRO 13/14/15/16/17 Segunda/Terça/Quarta/Quinta/Sexta 

 

Foram obtidos, para controle e comparação, pela internet no site do Instituto 

Nacional de Meteorologia - INMET (http://www.inmet.gov.br/sonabra/maps/ 

automaticas.php), a aferição das mesmas variáveis, do monitoramento na Avenida 

Higienópolis, da Estação de Superfície Automática Mirante Santana/SP (detalhes de 

http://www.inmet.gov.br/sonabra/maps/%20automaticas.php
http://www.inmet.gov.br/sonabra/maps/%20automaticas.php
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localização e descrição no quadro 02), cujas medições são horárias e estão 

disponíveis diariamente. Obtiveram-se as medições das horas que correspondiam ao 

intervalo de horário utilizado no monitoramento na Avenida (por exemplo, para o 

horário das 7h30-8h, obteve-se os dados das 7h e 8h) e calculou-se a média destes 

dados. 

Para os dados obtidos com o monitoramento microclimático e da estação do 

INMET foram elaboradas tabelas parciais e gerais com cálculos de médias horárias, 

diárias e por período das respectivas variáveis monitoradas. 

Com base nestas tabelas organizaram-se gráficos para melhor apresentação dos 

resultados e avaliação das condições microclimáticas nos pontos da avenida. 

Utilizando imagens obtidas no Google Earth e características de cobertura do solo 

observadas em campo organizou-se quadros descritivos para cada ponto de controle 

da Avenida Higienópolis, visando facilitar as discussões do monitoramento 

microclimático. 

 

Quadro 02 – Localização e Informações sobre a Estação de Superfície Automática Mirante 

Santana/SP. (Fonte: http://www.panoramio.comphoto16252376; Acesso em: 29/05/2010) 

  

http://www.panoramio.comphoto16252376/
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Localização: A – Avenida Higienópolis; B – Estação Mirante Santana 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Mapeamento e Avaliação da Arborização de Rua da Avenida 

Higienópolis 

Foram encontradas e mapeadas na Avenida Higienópolis 150 árvores presentes 

em cinco quarteirões totalizando 10 calçadas diferentes, conforme mostra o croquis 

da Figura 08. 

Todas as informações obtidas, com base no trabalho de Murasaki (2009), e nas 

visitas a campo realizadas em 2010, dos indivíduos arbóreos encontrados na Avenida 

Higienópolis, estão presentes no quadro do Anexo 01 e o Mapeamento detalhado 

destes indivíduos com sua identificação específica estão no Mapa do Anexo 02 

(ambos em formato A3). 

Estas árvores foram em maioria (95,33% do total) identificadas no nível específico 

conforme mostra o gráfico da Figura 07 e pertencem a 17 famílias e 26 espécies 

diferentes. 

 

Figura 07 – Gráfico da freqüência dos níveis de identificação dos indivíduos arbóreos na Av. 

Higienópolis 

No gráfico acima se verifica que dentre os 150 indivíduos plotados, para 0,67% 

deles (1 indivíduo) não foi possível realizar sua identificação botânica enquanto que 

95,44% dos indivíduos foram identificados no nível de espécie e apenas 4% ficaram 

com identificação apenas no nível genérico. Principalmente a ausência de estruturas 

reprodutivas (flores e/ou frutos) determinou essa possibilidade de identificação. 

0,67% Não 
Identificadas

4,00 % 
identificadas no 
nível de gênero

95,33% 
identificadas no 
nível de espécie

Níveis de Identificação dos 
Indivíduos Arbóreos na Av. 

Higienópolis
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Figura 08 – Croquis de Localização dos indivíduos arbóreos na Av. Higienópolis (Org.: HIDAKA e KANNO, 2010) 
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Figura 08 a –  Legenda das Espécies Arbóreas da Figura 16 na Av. Higienópolis (Org.: HIDAKA e KANNO, 2010) 
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Analisando o croqui da Figura 08 e o gráfico da Figura 09, verifica-se que apesar 

da presença de um número razoável de espécies diferentes (26) duas espécies 

arbóreas são predominantes nas ruas da Avenida, compondo mais da metade dos 

indivíduos encontrados: o alfeneiro (na foto da Figura 10) - Ligustrum lucidum W. T. 

Ailton correspondendo a 26,67% do total de indivíduos e a sibipiruna (na foto da 

Figura 11) - Caesalpinia peltophoroides Benth com 26%. 

 

 

Figura 09 – Gráfico da freqüência das espécies arbóreas na Avenida Higienópolis 
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Figura 10 - Foto de Ligustrum lucidum W. T. Ailton (MURASAKI, 2009) 
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Figura 11 - Foto de Caesalpinia peltophoroides Benth (MURASAKI, 2009) 

Destaca-se também a presença significativa de figueiras-benjamina (na foto da 

Figura 12) - Ficus benjamina L. com 12,67% do total de indivíduos, seguida de longe 

pelas tipuanas - Tipuana tipu (Benth.) Kuntze (4,67%) e pelos ipês-roxos - Tabebuia 

impetigiosa (Mart.) Standl. (4%), de tal forma que a diversidade, ou a riqueza de 

espécies, no trecho estudado, é baixa. 

 

 

Figura 12 - Foto de Ficus benjamina L. (MURASAKI, 2009) 

 

Segundo Sanchonete (1999) e Milano (1996) uma menor diversidade de espécies 

arbóreas restringe as possibilidades adaptativas para a fauna e contribui para 

aumento da monotonia, do ponto de vista estético, do local. Oferece ainda dificuldade 

no controle de pragas recorrentes, mas, por outro lado facilita sua manutenção 

considerando que os tratos culturais são os mesmos. 

Ao se analisar a freqüência das famílias das árvores na área estudada verifica-se 

um índice de diversidade ainda menor (vide Figura 13). As famílias mais freqüentes 

foram: a Legumonisae-Caesalpinoidae com 46 indivíduos (30,67%), a Oleaceae com 
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40 indivíduos (26,67% do total), e Moraceae com 21 indivíduos (14%), perfazendo 

71,34% do total de indivíduos. 

 

Figura 13 - Gráfico da freqüência das Famílias das árvores na Av. Higienópolis 

 

Comparando com estudo semelhante realizado no bairro vizinho ao Sul, também 

no Centro de São Paulo, a Santa Cecília, verificou-se que a diversidade das árvores 

na Avenida Higienópolis é realmente bem pequena e menor que a do bairro vizinho, 

pois na Santa Cecília, Chrysostomo (2008) encontrou 57 espécies arbóreas diferentes 

das quais predominaram também a figueira-benjamina (20,89%), o alfeneiro 

(15,72%), e a sibipiruna (9,43%), porém correspondendo a 46,04% do total de 

árvores. 

Por outro lado, o fato de predominarem as mesmas espécies nestas duas áreas 

pode ser um reflexo da similaridade nos processos de urbanização das mesmas, 

provavelmente adotado para toda a região central de São Paulo. 

Verificou-se que na Avenida Higienópolis a maioria das árvores pertence a 

espécies exóticas representando 56,67% dos indivíduos, sendo 40% destes de 

origem chinesa, enquanto 38% dos indivíduos pertencem a espécies nativas e para 

5,33% não foi possível obter esta informação, conforme mostra o gráfico da Figura 14. 
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Figura 14 - Gráfico que mostra a origem das espécies exóticas encontradas na Av. 

Higienópolis.  

 

A predominância de árvores exóticas pode oferecer dificuldades em sua 

manutenção, considerando que podem não estar adequadamente adaptadas ao clima 

local conforme sua origem, e também podem oferecer barreiras para a fauna 

(MILANO, s.d.; BIONDI, 1996; e ALBRECHT, 1998).  

Por sua vez, no bairro de Santa Cecília 60% das árvores pertencem a espécies 

exóticas, oriundas da China, Índia e Austrália, 29% são nativas e para 11% não houve 

informação.  

A predominância tanto na Avenida Higienópolis, quanto no bairro vizinho, de 

espécies exóticas corrobora com as proposições de Souza e Bueno (2000) que, 

provavelmente, o plantio de árvores nas áreas urbanas ocorre ao acaso, pois quando 

se vai plantar uma muda, é importante que se dê preferência às espécies nativas, já 

que elas seriam as mais adaptadas às características locais e ofereceriam também 

mais possibilidade de atração à fauna. 
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A Avenida Higienópolis apresentou poucas árvores produtoras de frutos 

apropriados para o consumo humano, em especial comestível, apenas seis 

indivíduos, 4% do total de árvores levantadas, sendo as encontradas: a uva-japonesa 

- Hovennia dulcis, com dois indivíduos, o abacateiro - Persea americana, a jabuticaba 

- Myrciaria sp, a ameixeira (ou nêspera) - Eriobotrya japônica, e a laranjeira – Citrus 

sp, que tiveram apenas um representante de cada. 

Entretanto, na Santa Cecília a ocorrência de frutíferas comestíveis foi maior, 

correspondendo a 5,3% do total de árvores, e foram: 21% das frutíferas são 

abacateiros, 15% são goiabeiras (Psidium guajava), 15% mangueiras, 15% 

pitangueiras (Eugenia uniflora), 15% ameixeiras, 11% jaqueiras (Artocarpus sp), 4% 

romã (Punica granatum) e 4% amoreiras (Morus nigra). 

Em Santa Felicidade (Curitiba/PR), por sua vez, a ocorrência de frutíferas 

comestíveis foi bem maior, com cerca de 20% das árvores (identificadas), sendo as 

espécies frutíferas mais encontradas o jerivá (Syagrus romanzoffiana), o pinheiro-do-

paraná (Araucaria angustifolia) e a pitangueira (Eugenia uniflora) somando 57,3% do 

total das frutíferas comestíveis levantadas, conforme Valaski e colaboradores (2008). 

Dentre as frutíferas que ocorreram na Avenida Higienópolis apenas o abacateiro é 

considerada inadequada para a arborização de ruas, pois seus frutos são grandes e 

podem oferecer riscos aos pedestres de quedas inesperadas e ou ainda sujar as 

calçadas aumentando a presença de animais indesejáveis como baratas e ratos 

(MILANO, 1996). 

A maioria das árvores identificadas, na Avenida Higienópolis, possui grande porte 

(74%) e para 1% do total de árvores não foi possível determinar seu porte, pois não 

foram identificadas (Figura 15). 
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Figura 15 – Gráfico que mostra a freqüência do porte das espécies encontradas na Av. 

Higienópolis. 

Já a Santa Cecília também apresentou um número maior de indivíduos de porte 

grande correspondendo a quase a metade das árvores (253 indivíduos), enquanto 

que os indivíduos de pequeno porte foram apenas de 43. 

A presença de conflitos entre as árvores e o aparato urbano na Avenida 

Higienópolis se destaca principalmente com as calçadas. Verificou-se que 33 

indivíduos (22% do total) apresentaram conflito com a calçada provocando 

rachaduras ou ondulações/elevações derivadas da incompatibilidade com o 

desenvolvimento de suas raízes (foto na Figura 16), sendo a maior parte dos 

indivíduos que promovem estes conflitos de espécies de grande porte ou 

inadequadas. Somente 2 indivíduos apresentaram conflito com fiação elétrica/poste 

de luz. 
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Figura 16 – Foto mostrando conflito entre a calçada e a raiz de árvore de grande porte 

(MURASAKI, 2009). 

 

Vários autores (MILANO, 1996; GUZZO, 1998; SÃO PAULO, 2005; e MELO et 

al., 2007) defendem que as espécies de grande porte, em geral são incompatíveis 

com as calçadas, e devem ser evitadas para este local nas áreas urbanas, pois 

causam estragos nelas tornando-as perigosas para a passagem de pedestres, ao 

provocarem rachaduras e elevações que podem fazer com que as pessoas tropecem, 

por exemplo. Ou ainda pelo fato de elevarem as calçadas ficam com seus fragmentos 

espalhadas pelas raízes. 

Podem causar também rompimento de fios de alta tensão, interrupções no 

fornecimento de energia elétrica, entupimento de redes de esgoto, obstáculos para 

circulação e acidentes envolvendo pedestres, veículos ou edifícios conforme 

Takahashi (1992 apud FARIA et al., 2007), também por isso não recomendadas para 

a arborização de ruas. 

Da avaliação das calçadas, da Avenida Higienópolis, verificou-se que todas 

apresentaram largura superior a 3 metros e, portanto acima do mínimo recomendado 

em São Paulo (2005) que é de 2,4 metros. Este fato justifica a ausência de conflitos 

entre as árvores e os edifícios, que são numerosos e altos na área estudada. Mesmo 

encontrando diâmetros enormes para as copas das árvores (por vezes superiores a 

15m) e ultrapassando o lado em que se encontravam os prédios, as copas não 

atingiam as varandas dos prédios ou a iluminação deles ou qualquer outro aparato. 
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Por outro lado, as calçadas da Avenida são em sua maioria de cobertura 

impermeável o que pode acarretar problemas, pois o escoamento da água fica 

comprometido. 

Finalizando, foram analisados os canteiros ao redor das árvores da Avenida 

Higienópolis e verificou-se que, conforme apresenta o gráfico da Figura 17, a maior 

parte (63,33%) apresenta herbáceas (que são em geral coroa-de-cristo, clitória, jibóia 

e/ou gramíneas) como cobertura do solo, e possuem muretas bem conservadas 

(49,33%) com gradeamento de alturas diversas (74%). 

 

 

Figura 17 – Gráfico que mostra a freqüências de diversas condições avaliadas nos canteiros 

das árvores da Avenida Higienópolis. 

Segundo Colleto et al (2008), para que as árvores tenham um bom 

desenvolvimento são necessários canteiros que apresentem pelo menos 10.000 cm² 

de área permeável. Cerca da metade dos canteiros, 50,67%, das árvores da Avenida 

apresentaram área permeável igual ou superior a 10.000 cm². No bairro de Santa 

Cecília este problema para as árvores está bem pior, pois apenas 9,6% do total de 

indivíduos apresentaram canteiros com área igual ou superior a 10.000 cm2. 

O bairro de Santa Cecília apresentou também, em 21 canteiros, o problema da 

presença de lixo sendo que 20 deles não apresentavam muretas ao seu redor. Esse 

fato na Avenida Higienópolis, no entanto, foi imperceptível. Notou-se que neste bairro 

havia lixeiras às vezes ao lado de alguma árvore, mas mesmo aquelas que não 

tinham lixeira, não apresentaram lixos nos seus canteiros. 
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4.2. Monitoramento de Variáveis Microclimáticas em Pontos de Controle da 

Avenida Higienópolis 

4.2.1. Caracterização Geral dos Pontos de Monitoramento 

Microclimáticos na Avenida Higienópolis 

Os 13 pontos de monitoramento microclimáticos distribuídos ao longo da Avenida 

Higienópolis estão plotados conforme apresenta o croquis da Figura 18. No Anexo 02 

encontra-se o Mapa da Arborização com os mesmos pontos de monitoramento 

plotados, porém em formato A3. 

Para cada ponto de monitoramento estão apresentadas na sequência, as 

respectivas Fichas Bioclimáticas, nas quais se encontra a imagem do Google Earth, 

detalhes da localização e características gerais do entorno do ponto, bem como 

gráficos parciais, com médias da aferição das variáveis microclimáticas nos períodos 

de monitoramento. 

Nestas fichas os gráficos de temperaturas médias máximas e mínimas foram 

obtidos por meio do cálculo das médias por período nos horários das 12h30-13h e 

7h30-8h respectivamente, considerando que as temperaturas médias por período 

obtidas para o horário das 18h-18h30 aproximaram-se das temperaturas médias 

diárias. 

As demais informações constantes das fichas foram observadas em campo e a 

partir das imgens do google earth, nelas contidas. 
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Figura 18 – Croquis de Localização das Árvores e dos Pontos de Monitoramento Microclimático na Avenida Higienópolis (Org.: HIDAKA e KANNO, 2010).  
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Ficha Bioclimática – Pontos 1 e 2 
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Os pontos 1 e 2 localizam-se no Campus da UPM, na praça em frente ao Prédio 9 e em 
frente ao Prédio 1 respectivamente. 

E
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 Vegetação: ambos os pontos estão circundados pelo bosque predominantemente 

arbóreo da Praça do Prédio 9 como nota-se na imagem. 
Sol: às 12h o ponto 2 fica ensolarado e o ponto 1 está sempre na sombra. 
Uso do solo: misto – há residências e comércio além dos prédios do campus. 
Área permeável: com exceção dos canteiros para a vegetação da praça toda a superfície 
é impermeabilizada (calçamento e asfalto). 
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Ficha Bioclimática – Pontos 3 e 4 
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Os pontos 3 e 4 localizam-se no primeiro quarteirão da Avenida Higienópolis; o 3 mais no 
centro no lado par e o 4 na esquina do lado impar. 
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Vegetação: ambos os pontos estão sob influência e muito próximos do bosque arbóreo 
da sede do Iate Clube de Santos, bem característico na imagem. 
Sol: às 12h o ponto 4 fica ensolarado e o ponto 3 está sempre na sombra. 
Uso do solo: predominantemente residencial com a presença de edifícios bem altos, 
sobretudo no lado impar. 
Área permeável: com exceção dos canteiros das árvores toda superfície é 
impermeabilizada (calçamento e asfalto). 
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Ficha Bioclimática – Pontos 5 e 6 

L
o

c
a

li
z
a
ç

ã
o

 

  

Os pontos 5 e 6 localizam-se no segundo quarteirão da Avenida Higienópolis; o 5 próximo 
a esquina no lado par, e o 6 em frente a esquina no lado impar. 

E
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Vegetação: ambos os pontos estão próximos a vegetação arbórea mais esparsa 
constituída da arborização de rua agregada a árvores isoladas dos jardins residenciais. 
Sol: às 12h o ponto 6 fica ensolarado e o ponto 5 está sempre na sombra. 
Uso do solo: misto – porém as residências são predominantes com a presença de 
edifícios bem altos. 
Área permeável: com exceção dos canteiros das árvores toda superfície é 
impermeabilizada (calçamento e asfalto). 
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Ficha Bioclimática – Pontos 7 e 8 
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Os pontos 7 e 8 localizam-se no terceiro quarteirão da Avenida Higienópolis; o 7 no meio 
do lado par, quase em frente à esquina, e o 8 na esquina do lado impar. 
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Vegetação: ambos os pontos estão próximos a vegetação arbórea mais esparsa 
constituída da arborização de rua agregada a árvores isoladas dos jardins residenciais. 
Sol: às 12h o ponto 7 fica ensolarado e o ponto 8 está sempre na sombra. 
Uso do solo: misto – porém as residências são predominantes com a presença de 
edifícios bem altos. 
Área permeável: com exceção dos canteiros das árvores toda superfície é 
impermeabilizada (calçamento e asfalto). 
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Ficha Bioclimática – Pontos 9 e 10 
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Os pontos 9 e 10 localizam-se no quarto quarteirão da Avenida Higienópolis; o 10 no meio 
do lado par, pouco antes do shopping, e o 9 um pouco antes do lado impar. 
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Vegetação: ambos os pontos estão próximos a vegetação arbórea mais esparsa 
constituída da arborização de rua agregada a árvores isoladas dos jardins residenciais. 
Sol: às 12h o ponto 9 fica ensolarado e o ponto 10 está sempre na sombra. 
Uso do solo: misto – porém as residências são predominantes com a presença de 
edifícios bem altos; destaca-se a presença do Shopping Higienópolis no lado par. 
Área permeável: com exceção dos canteiros das árvores toda superfície é 
impermeabilizada (calçamento e asfalto). 
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Ficha Bioclimática – Pontos 11 e 12 
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Os pontos 11 e 12 localizam-se no quinto quarteirão da Avenida Higienópolis; o 11 no 
meio do lado par, e o 12 em frente ao colégio do lado impar. 
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Vegetação: ambos os pontos estão próximos a vegetação arbórea medianamente 
esparsa constituída da arborização de rua agregada a árvores isoladas dos jardins 
residenciais, porém que são um pouco mais adensados em árvores. 
Sol: às 12h o ponto 11 fica ensolarado e o ponto 12 está sempre na sombra. 
Uso do solo: misto – porém as residências são predominantes com a presença de edifícios 
bem altos; destaca-se a presença do Colégio Nossa Senhora do Sion no lado ímpar. 
Área permeável: com exceção dos canteiros das árvores toda superfície é 
impermeabilizada (calçamento e asfalto). 
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O ponto 13 localiza-se no final do quinto quarteirão da Avenida Higienópolis na última 
esquina do lado impar em frente a praça. 
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Vegetação: este ponto está próximo da Praça Rio de Janeiro que apresenta bosque com 
vegetação arbórea mais adensada. 
Sol: às 12h o ponto 13 fica ensolarado. 
Uso do solo: misto – porém as residências são predominantes com a presença de edifícios 
bem altos. 
Área permeável: com exceção dos canteiros das árvores e da praça toda superfície é 
impermeabilizada (calçamento e asfalto). 
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Das informações apresentadas nas fichas bioclimáticas pode-se destacar: 

 os pontos 1, 3, 5, 8, 10 e 12 apresentam-se sempre com sombreamento, 

sofrendo menos, portanto, a ação da incidencia luminosa sobre as 

temperaturas e umidade do ar; 

 os pontos 1, 2, 3, 4 e 13 estão mais próximos a manchas de bosqueamento ou 

vegetação arbórea mais adensada e não somente contando com a 

arborização de rua e pequenos jardins na influencia de suas temperaturas e 

umidade do ar; 

 toda a avenida é asfaltada e impermeabilizada o que favorece a absorção de 

calor e radiação ao longo do dia, pelo materiais com maior índice de albedo, 
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favorecendo a promoção de temperaturas mais próximas das médias e não 

das mínimas nas medições do final da tarde. 

 

4.2.2. Avaliações do Monitoramento Microclimático 

4.2.2.1. Período de Abril de 2010 

O primeiro período do monitoramento de temperaturas e umidade do ar foi em 

abril de 2010, e corresponderam aos dias 13, 14, 15, 16 e 19 de abril (Terça, Quarta, 

Quinta, Sexta e Segunda, respectivamente). 

Neste período, as temperaturas instantâneas do ar, no horário da manhã (7h30-

8h), não apresentaram amplitude térmica significativa. A média geral para o horário foi 

de 19,8°C e a variação máxima, entre os pontos, na média, foi de 0,5°C, sendo a mais 

significativa de 0,9°C entre o ponto 2 (24,7°C) e o ponto 10 (25,6°C) no dia 16/04. 

Os dias mais frios, neste horário, foram 13 e 14 de abril (média de 17,9°C) e o 

mais quente foi 16 de abril (média de 25,1°C). 

Em geral, a Estação meteorológica apresentou temperaturas mais baixas que os 

pontos da Avenida Higienópolis, neste horário, chegando até cerca de 7°C de 

diferença no dia 16. 

Detalhes do monitoramento das temperaturas do ar no horário das 7h30-8h estão 

na Tabela 01 e no gráfico da Figura 19. 

Tabela 01 – Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 7h30-8h em Abril de 2010. 

 

LOCAL 13/abr 14/abr 15/abr 16/abr 19/abr 
Média 

Horária  

1 17,9 17,7 19,5 24,6 19,1 19,8 

2 17,5 17,5 19,4 24,7 18,5 19,5 

3 17,8 17,8 19,5 25,2 18,6 19,8 

4 17,9 17,8 19,6 25,1 18,5 19,8 

5 18,3 18,3 19,6 25,4 18,6 20,0 

6 17,9 17,9 19,4 25,1 18,4 19,7 

7 18,0 18,0 19,4 25,3 18,4 19,8 

8 17,9 18,1 19,5 25,4 18,3 19,8 

9 17,9 18,0 19,5 25,5 18,0 19,8 

10 17,8 18,2 19,7 25,6 18,2 19,9 

11 17,9 17,8 19,6 24,8 18,1 19,6 

12 17,8 18,1 19,7 24,8 18,2 19,7 

13 18,1 18,0 19,9 25,2 18,7 20,0 

Média Diária 17,9 17,9 19,6 25,1 18,4 19,8 

Estação 15,9 16,5 17,9 18,3 16,7 17,1 

Estação 7h 15,8 16,5 17,9 18,4 16,9 17,1 

Estação 8h 15,9 16,5 17,9 18,2 16,5 17,0 
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Figura 19 – Gráfico que mostra as temperaturas do ar (°C) nos pontos de monitoramento da 

Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no horário das 7h30-8h 

em Abril de 2010. 

 

Já no segundo horário, no início da tarde (12h30-13h), em abril, as temperaturas 

apresentaram as maiores amplitudes térmicas, observadas no período. A média geral 

foi de 26,4°C e a variação máxima, entre os pontos, na média, foi de 2,7°C, entre o 

ponto 1 (25,2°C) e o ponto 13 (27,9°C), sendo a mais significativa de 5,5°C entre o 

ponto 2 (22,8°C) e o ponto 13 (28,3°C) no dia 14/04, dados que indicam a formação de 

“micro-ilha” de calor entre os dois primeiros pontos e o ponto 13. 

O dia mais frio, neste horário, foi 14 de abril (média de 25,3°C) e o mais quente foi 

19 de abril (média de 28,1°C). 

Em geral, a Estação meteorológica apresentou temperaturas bem mais baixas 

que as dos pontos da Avenida Higienópolis, também neste horário, chegando até 

cerca de 10°C de diferença no dia 19, o que corrobora a ocorrência de ilha de calor, na 

Avenida, dada sua localização na região central e à cerca de 6 Km da localização da 

Estação. 
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Detalhes do monitoramento das temperaturas do ar no horário das 12h30-13h 

estão na Tabela 02 e no gráfico da Figura 20. 

Tabela 02 – Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 12h30-13h em Abril de 2010. 

LOCAL  13/abr  14/abr  15/abr  16/abr  19/abr  Média Horária  

1  24,4  22,8  24,9  26,9  27,2  25,2  

2  24,2  23,2  24,7  27,0 27,4  25,3  

3  23,8  23,1  25,2  27,7  26,8  25,3  

4  26,2  24,7  25,1  29,0 27,6  26,5  

5  24,7  24,3  25,2  27,4  26,9  25,7  

6  26,2  26,1  25,3  27,6  27,6  26,6  

7  25,8  26,3  25,1  27,6  28,0  26,6  

8  24,9  25,9  25,4  27,1  27,5  26,2  

9  27,1  27,1  26,7  28,3  30,0 27,8  

10  25,0  25,5  25,7  26,7  27,6  26,1  

11  27,7  26,9  26,0  27,0 29,8  27,5  

12  25,5  25,0  26,4  27,3  28,4  26,5  

13  25,1  28,3  26,3  29,4  30,3  27,9  

Média Diária  25,4  25,3  25,5  27,6  28,1  26,4  

Estação  19,8  20,1  25,6  23,5  20,2  21,8  

Estação 12h  19,0  19,5  25,7  22,3  19,2  21,1  

Estação 13h  20,5  20,7  25,4  24,6  21,1  22,5  
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Figura 20 – Gráfico que mostra as temperaturas do ar (°C) nos pontos de monitoramento da 

Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no horário das 12h30-

13h em Abril de 2010. 

Por sua vez, semelhante ao ocorrido no início da manhã, no horário do final da 

tarde (18h-18h30), em abril, as temperaturas não apresentaram amplitude térmica 

significativa. A média geral foi de 23,1°C e a variação máxima, entre os pontos, na 

média, foi de 0,5°C, sendo a mais significativa de 1,1°C entre os pontos 9 e 13 

(21,1°C) e o ponto 1 (22,2°C) no dia 14/04.  

Os dias mais frios, neste horário, foram 13 e 14 de abril (média de 21,4°C) e o 

mais quente foi 16 de abril (média de 25,1°C). 

Em geral, a Estação meteorológica apresentou temperaturas mais altas que os 

pontos da Avenida Higienópolis, neste horário, chegando até cerca de 5°C de 

diferença no dia 19 

Detalhes do monitoramento das temperaturas do ar no horário das 18h-18h30 

estão na Tabela 03 e no gráfico da Figura 21. 

 

Tabela 03 – Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 18h-18h30 em Abril de 2010. 

LOCAL  13/abr  14/abr  15/abr  16/abr  19/abr  Média Horária  

1  22,1  22,2  24,1  24,6  23,9  23,4  

2  22,1  21,9  24,1  24,7  23,8  23,3  

3  21,3  21,4  24,4  25,2  23,4  23,1  

4  21,2  21,3  24,2  25,1  23,5  23,1  

5  21,6  21,4  24,3  25,4  23,4  23,2  

6  21,3  21,5  24,1  25,1  23,4  23,1  

7  21,4  21,4  24,3  25,3  23,5  23,2  

8  21,3  21,3  24,3  25,4  23,2  23,1  

9  21,3  21,1  25,0  25,5  23,4  23,3  

10  21,1  21,2  24,4  25,6  23,2  23,1  

11  20,8  21,3  24,0  24,8  23,7  22,9  

12  21,1  21,2  24,1  24,8  23,6  23,0  

13  21,3  21,1  23,8  25,2  23,1  22,9  

Média Diária  21,4  21,4  24,2  25,1  23,5  23,1  

Estação  24,1  25,4  26,2  27,8  28,3  26,3  

Estação 18h  24,5  25,8  26,4  27,8  28,2  26,5  

Estação 19h  23,7  24,9  25,9  27,7  28,3  26,1  
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Figura 21 – Gráfico que mostra as temperaturas do ar (°C) nos pontos de monitoramento da 

Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no horário das 18h-

18h30 em Abril de 2010. 

 

Analisando as médias gerais de temperaturas do período de abril (apresentadas 

em detalhes na Tabela 04 e no gráfico da Figura 22), verifica-se que os dias mais frios, 

com média geral de temperaturas mais baixas, foram 13 e 14 de abril (21,6°C), 

destacando-se a média diária mais baixa no ponto 3 no dia 14/04 (20,8°C). 

Já o dia mais quente foi 16 de abril com 26°C de temperatura média e 

destacando-se a média diária mais alta no ponto 13 neste dia (26,6°C). 

A amplitude média de temperatura entre os pontos da Av. foi bem pequena de 

0,9°C. 

As temperaturas médias da estação meteorológica foram predominantemente 

menores que as temperaturas médias nos pontos da Av. Higienópolis, com diferenças 

de até cerca de 3°C. 
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Tabela 04 – Médias Diárias das Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas 

nos Pontos de Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica 

– Mirante Santana, em Abril de 2010. 

LOCAL  13/abr  14/abr  15/abr  16/abr  19/abr  Média Geral  

1  21,5  20,9  22,8  25,4  23,4  22,8  

2  21,3  20,9  22,7  25,5  23,2  22,7  

3  21,0  20,8  23,0  26,0  22,9  22,7  

4  21,8  21,3  23,0  26,4  23,2  23,1  

5  21,5  21,3  23,0  26,1  23,0  23,0  

6  21,8  21,8  22,9  25,9  23,1  23,1  

7  21,7  21,9  22,9  26,1  23,3  23,2  

8  21,4  21,8  23,1  26,0  23,0  23,0  

9  22,1  22,1  23,7  26,4  23,8  23,6  

10  21,3  21,6  23,3  26,0  23,0  23,0  

11  22,1  22,0  23,2  25,5  23,9  23,3  

12  21,5  21,4  23,4  25,6  23,4  23,1  

13  21,5  22,5  23,3  26,6  24,0  23,6  

Média Geral 21,6 21,6 23,1 26,0 23,3 23,1 
Estação - 
Médias  

19,9  20,7  23,2  23,2  21,7  21,7  

 

 

Figura 22 – Gráfico que mostra as médias diárias de temperaturas do ar (°C) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, em 

Abril de 2010. 
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Quanto ao monitoramento da umidade relativa do ar (UR), em abril, verificou-se 

como média diária de UR, no horário da manhã (7h30-8h), para a Avenida 

Higienópolis, 70,2%, enquanto que a Estação Meteorológica apresentou média diária, 

neste horário, de UR de 87,9%, configurando uma diferença de quase 20%, para as 

duas áreas. 

Por sua vez, nos pontos de medição da Avenida, as diferenças nas medidas de 

UR, às 7h30-8h, foram bem pouco significativas não ultrapassando 4%, destacando-se 

as maiores diferenças, no dia 14 de abril, entre os pontos 1 à 10 (68%) e os pontos 12 

e 13 (72%), e no dia 19 de abril, entre os pontos 1 à 4 (68%) e os pontos 9 à 13 (72%). 

O dia 19 de abril foi o que apresentou maior heterogeneidade de UR entre os 

pontos. 

Detalhes do monitoramento da UR no horário das 7h30-8h, em abril, estão na 

Tabela 05 e no gráfico da Figura 23. 

 

 

Tabela 05 – Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 7h30-8h em Abril de 2010. 

LOCAL  13/abr  14/abr  15/abr  16/abr  19/abr  Média Horária  

1  68,0  68,0  69,0  76,0  68,0  69,8  

2  68,0  68,0  69,0  76,0  68,0  69,8  

3  68,0  68,0  69,0  76,0  68,0  69,8  

4  68,0  68,0  69,0  76,0  68,0  69,8  

5  68,0  68,0  69,0  76,0  69,0  70,0  

6  68,0  68,0  69,0  76,0  69,0  70,0  

7  68,0  68,0  69,0  76,0  70,0  70,2  

8  68,0  68,0  69,0  76,0  70,0  70,2  

9  68,0  68,0  69,0  76,0  72,0  70,6  

10  66,0  68,0  69,0  76,0  72,0  70,2  

11  66,0  70,0  69,0  76,0  72,0  70,6  

12  66,0  72,0  69,0  76,0  72,0  71,0  

13  66,0  72,0  69,0  76,0  72,0  71,0  

Médias Diárias  67,4  68,8  69,0  76,0  70,0  70,2  

Estação  91,0  88,5  88,0  86,5  85,5  87,9  

Estação 7h  91,0  90,0  88,0  86,0  84,0  87,8  

Estação 8h  91,0  87,0  88,0  87,0  87,0  88,0  
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Figura 23 – Gráfico que mostra a umidade relativa do ar - UR (%) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no 

horário das 7h30-8h em Abril de 2010. 

 

 

A média diária de UR, no horário das 12h30-13h, em abril, para a Avenida 

Higienópolis, foi de 55,1%, enquanto que a Estação Meteorológica apresentou média 

diária de UR de 67,3%, neste horário, configurando uma diferença de cerca de 12%, 

para as duas áreas. 

Neste horário, as diferenças nas medidas de UR, em abril, nos pontos de medição 

da Avenida, também não foram significativas, permanecendo praticamente as mesmas 

em todos os pontos para o respectivo dia, porém, no dia 13 de abril, observa-se 

discrepância nesta tendência, chegando a ocorrer uma diferença de até 15% entre os 

pontos, destacando-se entre os pontos 1 e 2 (60%) e os pontos 3 a 6 (45%). 

Detalhes do monitoramento da UR no horário das 12h30-13h, em abril, estão na 

Tabela 06 e no gráfico da Figura 24. 
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Tabela 06 – Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 12h30-13h em Abril de 2010. 

LOCAL 13/abr 14/abr 15/abr 16/abr 19/abr 
Média 

Horária  

1 60,0 56,0 66,0 50,0 53,0 57,0 

2 60,0 56,0 66,0 50,0 53,0 57,0 

3 45,0 56,0 66,0 50,0 53,0 54,0 

4 45,0 56,0 66,0 50,0 53,0 54,0 

5 45,0 56,0 66,0 50,0 53,0 54,0 

6 45,0 56,0 66,0 50,0 53,0 54,0 

7 51,0 56,0 66,0 50,0 53,0 55,2 

8 51,0 56,0 66,0 50,0 53,0 55,2 

9 51,0 56,0 66,0 50,0 53,0 55,2 

10 51,0 56,0 66,0 50,0 53,0 55,2 

11 51,0 56,0 66,0 50,0 53,0 55,2 

12 51,0 56,0 66,0 50,0 53,0 55,2 

13 51,0 56,0 66,0 50,0 53,0 55,2 

Médias 
Diárias 

50,5 56,0 66,0 50,0 53,0 55,1 

Estação 68,5 70,5 66,5 58,5 72,5 67,3 

Estação 12h 72,0 73,0 73,0 67,0 77,0 72,4 

Estação 13h 65,0 68,0 60,0 50,0 68,0 62,2 

 

 

Figura 24 – Gráfico que mostra a umidade relativa do ar - UR (%) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no 

horário das 12h30-13h em Abril de 2010. 
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No final da tarde, 18h-18h30, em abril, a média diária de UR, para a Avenida 

Higienópolis, foi de 61,1%, enquanto que a Estação Meteorológica apresentou média 

diária de UR de 39,3%, invertendo-se as tendências observadas nos horários diurnos 

(em que as URs apresentadas na estação foram maiores que as da Avenida) 

configurando uma diferença de cerca de 22%, para as duas áreas. 

As diferenças nas medidas de UR, nos pontos de medição da Avenida, mais uma 

vez não foram significativas (conforme mostram detalhadamente a Tabela 07 e o 

gráfico da Figura 25), permanecendo praticamente as mesmas em todos os pontos 

para o respectivo dia, porém, no dia 14 de abril, observa-se pequena diferença nesta 

tendência, com a ocorrência de uma diferença de 3% entre os pontos, destacando-se 

entre os pontos 1 a 3 e 13 (55%) e os pontos 4 a 12 (58%). 

 

 

 

 

Tabela 07 – Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 18h-18h30 em Abril de 2010. 

LOCAL  13/abr  14/abr  15/abr  16/abr  19/abr  Média Horária  

1  61,0  55,0  68,0  61,0  58,0  60,6  

2  61,0  55,0  68,0  61,0  58,0  60,6  

3  61,0  55,0  68,0  61,0  58,0  60,6  

4  61,0  58,0  68,0  61,0  58,0  61,2  

5  61,0  58,0  68,0  61,0  58,0  61,2  

6  60,0  58,0  68,0  61,0  58,0  61,0  

7  61,0  58,0  68,0  61,0  58,0  61,2  

8  61,0  58,0  68,0  61,0  58,0  61,2  

9  61,0  58,0  68,0  61,0  58,0  61,2  

10  61,0  58,0  68,0  61,0  58,0  61,2  

11  61,0  58,0  68,0  62,0  58,0  61,4  

12  62,0  58,0  68,0  62,0  58,0  61,6  

13  62,0  55,0  68,0  62,0  58,0  61,0  
Médias Diárias  61,1  57,1  68,0  61,2  58,0  61,1  

Estação  50,0  44,0  37,5  33,0  32,0  39,3  

Estação 18h  42,0  45,0  38,0  33,0  33,0  38,2  

Estação 19h  58,0  43,0  37,0  33,0  31,0  40,4  
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Figura 25 – Gráfico que mostra a umidade relativa do ar - UR (%) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no 

horário das 18h-18h30 em Abril de 2010. 

 

 

Pelas médias gerais diárias de UR, obtidas em abril, e detalhadas na Tabela 08 e 

no gráfico da Figura 26, o dia mais seco na Avenida Higienópolis foi o dia 13 de abril 

(59,7%) e na Estação Meteorológica o dia 16 de abril (59,3%). Já o dia mais úmido na 

Avenida foi o dia 15 de abril (67,7%) e de acordo com os dados da Estação foi o dia 13 

de abril (69,8%). 

Entre os pontos da Avenida, as médias diárias de UR não revelaram significativas 

diferenças, chegando no máximo a 5,3%, ocorrendo as maiores diferenças no dia 13 

de abril entre o ponto 6 (57,7%) e os pontos 1 e 2 (63%). 
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Tabela 08 – Médias Diárias de Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas 

nos Pontos de Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica 

– Mirante Santana, em Abril de 2010. 

LOCAL  13/abr  14/abr  15/abr  16/abr  19/abr  Média Geral  

1  63,0  59,7  67,7  62,3  59,7  62,5  

2  63,0  59,7  67,7  62,3  59,7  62,5  

3  58,0  59,7  67,7  62,3  59,7  61,5  

4  58,0  60,7  67,7  62,3  59,7  61,7  

5  58,0  60,7  67,7  62,3  60,0  61,7  

6  57,7  60,7  67,7  62,3  60,0  61,7  

7  60,0  60,7  67,7  62,3  60,3  62,2  

8  60,0  60,7  67,7  62,3  60,3  62,2  

9  60,0  60,7  67,7  62,3  61,0  62,3  

10  59,3  60,7  67,7  62,3  61,0  62,2  

11  59,3  61,3  67,7  62,7  61,0  62,4  

12  59,7  62,0  67,7  62,7  61,0  62,6  

13  59,7  61,0  67,7  62,7  61,0  62,4  

Média Geral  59,7  60,6  67,7  62,4  60,3  62,1  
Estação - 
Médias  

69,8  67,7  64,0  59,3  63,3  64,8  

 

 
 

Figura 26 – Gráfico que mostra as Médias Diárias de Umidade Relativa do ar - UR (%) nos 

pontos de monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, em Abril de 2010. 

57,0

59,0

61,0

63,0

65,0

67,0

69,0

71,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Umidade Relativa em % - Médias  Diárias

13/abr 14/abr 15/abr 16/abr 19/abr Média



68 

 

Para comparação agregou-se as médias horárias de temperaturas e UR, do 

período de abril, na Tabela 09 e no climograma da Figura 27. 

 

Tabela 09 – Médias Horárias de Temperaturas Instantâneas (°C) e de Umidade Relativa do ar 

- UR (%), aferidas nos Pontos de Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na 

Estação Meteorológica – Mirante Santana, em Abril de 2010. 

LOCAL 
Temperaturas (°C) Umidade Relativa do Ar (%) 

7h30-8h  12h30-13h  18h-18h30  Média Geral  7h30-8h  12h30-13h  18h-18h30  Média Geral  

1  19,8  25,2  23,4  22,8  69,8  57,0  60,6  62,5  

2  19,5  25,3  23,3  22,7  69,8  57,0  60,6  62,5  

3  19,8  25,3  23,1  22,7  69,8  54,0  60,6  61,5  

4  19,8  26,5  23,1  23,1  69,8  54,0  61,2  61,7  

5  20,0  25,7  23,1  23,0  70,0  54,0  61,2  61,7  

6  19,7  26,6  23,1  23,1  70,0  54,0  61,0  61,7  

7  19,8  26,6  23,1  23,2  70,2  55,2  61,2  62,2  

8  19,8  26,2  23,1  23,0  70,2  55,2  61,2  62,2  

9  19,8  27,8  23,3  23,6  70,6  55,2  61,2  62,3  

10  19,9  26,1  23,1  23,0  70,2  55,2  61,2  62,2  

11  19,6  27,5  22,9  23,3  70,6  55,2  61,4  62,4  

12  19,7  26,5  23,0  23,1  71,0  55,2  61,2  62,6  

13  20,0  27,9  22,9  23,6  71,0  55,2  61,0  62,4  

Média  19,8  26,4  23,1  23,1  70,2  55,1  61,1  62,1  

Estação  17,1  21,8  26,3  21,7  87,9  67,3  39,3  64,8  
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Figura 27 – Climograma com as Médias Horárias de Temperaturas Instantâneas (°C) e de 

Umidade Relativa do ar - UR (%), nos pontos de monitoramento da Avenida Higienópolis, e na 

Estação Meteorológica – Mirante Santana, em Abril de 2010. 

Os pontos que apresentaram a menor média diária de temperaturas (22,7°C), em 

abril, foram os pontos 2 e 3, destacando-se a média de temperatura mais baixa, no 

ponto 2 às 7h30-8h (19,5°C). 

Por sua vez, os pontos que apresentaram a maior média diária de temperaturas 

(23,6°C) foram os pontos 9 e 13, destacando-se a média de temperatura mais alta no 

ponto 13 às 12h30-13h (27,9°C). 

O horário das 12h30-13h oferece a visualização de “micro-ilhas” de calor entre os 

pontos 9, 11 e 13, os quais apresentaram temperaturas médias gerais de até 2,5°C 

acima das dos pontos 1, 2 e 3. Conforme as fichas bioclimáticas os pontos com as 

maiores temperaturas médias neste horário estão sempre a pleno sol e não 

associados a conjuntos (ou maciços) de árvores, o que pode estar favorecendo as 

maiores médias de temperatura. 

Novamente as temperaturas médias horárias da estação meteorológica foram 

predominantemente menores que as temperaturas médias nos pontos da Avenida 

Higienópolis, na maior parte dos horários, com diferenças de até cerca de 6°C, exceto 

no horário das 18h-18h30 em que, ao contrário, as temperaturas médias gerais da 

estação foram maiores que na Av. em até 3°C. 

As médias gerais diárias, por horário, de UR, foram menores na Av. Higienópolis 

se comparadas às obtidas na Estação Meteorológica, com exceção para o horário 

noturno (18h-18h30) que mostrou tendência contrária sendo maior na Av. 

Tanto as temperaturas quanto as URs, na estação, apresentam tendência inversa 

às ocorridas na Av. Para explicar detalhadamente este fenômeno seria necessário 

verificar as condições da cobertura vegetal e dos usos do solo próximo à estação. 

Não há, em nenhum dos horários, diferenças significativas entre as médias de UR 

obtidas para os diferentes pontos da Avenida Higienópolis, configurando pontos muito 

mais úmidos ou secos. 

O horário mais úmido, em geral, na Avenida foi pela manhã com 70,2% de UR 

média e o mais seco às 12h30-13h com 55,1% de UR média, correspondendo 

exatamente aos períodos de menor e maior média de temperaturas respectivamente. 

 

4.2.2.2. Período de Maio de 2010 

O segundo período do monitoramento de temperaturas e umidade do ar, na 

Avenida Higienópolis ocorreu cerca de um mês após o primeiro período e foi em maio 
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de 2010, nos dias 18, 19, 20, 21 e 24 de maio (Terça, Quarta, Quinta, Sexta e 

Segunda, respectivamente). 

Conforme mostram a Tabela 10 e o gráfico da Figura 28, neste período, a 

amplitude térmica entre os pontos, no primeiro horário de monitoramento, às 7h30-8h, 

vario una média de 17,8°C a 19,2°C o que representa 1,4°C de variação média entre 

os pontos. A variação mais significativa, de cerca de 4°C, ocorreu entre o ponto 1 

(18,4°C) e o ponto 04 (14,1°C) no dia 20/05. 

Tabela 10 – Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 7h30-8h em Maio de 2010. 

LOCAL  18/mai  19/mai  20/mai  21/mai  24/mai  Média Horária  

1  19,9  21,7  18,4  17,6  18,1  19,1  

2  18,6  20,8  17,7  17,4  19,6  18,8  

3  21,0  19,5  16,2  17,6  19,3  18,7  

4  19,2  22,1  14,1  17,1  20,4  18,6  

5  21,4  21,0  16,1  18,1  19,6  19,2  

6  19,9  19,8  15,0  18,2  20,1  18,6  

7  21,8  19,8  16,5  18,5  19,6  19,2  

8  19,9  19,5  15,3  17,0  18,5  18,0  

9  20,7  19,5  16,2  17,0  17,7  18,2  

10  19,0  19,8  15,7  17,3  17,8  17,9  

11  21,8  21,4  16,0  16,7  17,3  18,6  

12  20,7  20,5  15,8  17,5  
 

18,6  

13  19,3  19,3  15,3  17,4  17,8  17,8  

Média Diária  20,2  20,4  16,0  17,5  17,4  18,6  

Estação  16,5  18,0  13,6  13,7  15,5  15,4  

Estação 7h  16,7  18,0  13,8  13,8  15,5  15,6  

Estação 8h  16,3  17,9  13,3  13,5  15,4  15,3  
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Figura 28 – Gráfico que mostra as temperaturas do ar (°C) nos pontos de monitoramento da 

Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no horário das 7h30-8h 

em Maio de 2010. 

O dia mais frio, neste horário, foi 20 de maio (média de 16°C) e os mais quentes 

foram 18 e 19 de maio (com médias de 20,2°C e 20,4°C, respectivamente). 

Em geral, a Estação meteorológica apresentou temperaturas mais baixas que os 

pontos da Av. Higienópolis, chegando até cerca de 4°C de diferença nos dias 18 e 21. 

Já no segundo horário de monitoramento (detalhes apresentados na Tabela 11 e 

no gráfico da Figura 29), das 12h30-13h, as médias gerais de temperatura ficaram 

entre 21,3°C e 22,2°C, e portanto a amplitude térmica média foi de 0,9°C. A variação 

máxima, entre os pontos, ocorreu no dia 20/05, entre o ponto 1 (21,4°C) e os pontos 

11 e 12 (17,3°C e 17,2°C), perfazendo uma variação de 4,2°C. 

O dia mais frio, neste horário, foi também 20 de maio (média de 18,1°C) e o mais 

quente foi 24 de maio (média de 23,8°C). 

Em geral, a Estação meteorológica apresentou temperaturas mais baixas que os 

pontos da Av. Higienópolis, neste horário, chegando até cerca de 7°C de diferença no 

dia 24. 

 

Tabela 11 – Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 12h30-13h em Maio de 2010. 

LOCAL  18/mai  19/mai  20/mai  21/mai  24/mai  Média Horária  

1  22,9  22,1  21,4  21,9  22,5  22,2  

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

Temperatura Instantanea em °C às 7h30-8h

18/mai 19/mai 20/mai 21/mai 24/mai Média Horária

Pontos de Coleta - Av Higienópolis
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2  22,3  20,5  19,1  21,9  24,3  21,6  

3  22,7  22,1  17,9  21,4  24,8  21,8  

4  23,0  21,9  17,5  21,2  24,4  21,6  

5  22,1  21,5  17,5  21,6  24,0  21,3  

6  22,6  20,4  17,8  21,4  24,2  21,3  

7  22,4  22,3  18,0  22,3  25,2  22,0  

8  22,7  21,7  18,2  20,4  23,3  21,3  

9  23,1  20,1  17,7  22,5  22,7  21,2  

10  22,3  21,0  18,0  21,6  23,6  21,3  

11  23,7  24,0  17,3  21,1  24,0  22,0  

12  23,5  23,4  17,2  20,4  24,0  21,7  

13  24,2  23,6  17,6  20,9  22,6  21,8  

Média Diária  22,9  21,9  18,1  21,4  23,8  21,6  

Estação  18,1  18,0  14,3  15,8  16,9  16,6  

Estação 12h  17,2  18,1  13,9  15,7  16,3  16,2  

Estação 13h  19,0  17,8  14,6  15,9  17,4  16,9  

 

 

Figura 29 – Gráfico que mostra as temperaturas do ar (°C) nos pontos de monitoramento da 

Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no horário das 12h30-

13h em Maio de 2010. 
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Para o monitoramento de maio, neste horário, 18h-18h30, houve problemas com a 

equipe no dia 21/05, sendo portanto a leitura feita para quatro dias, bem como as 

respectivas médias do horário. 

No horário noturno, a amplitude térmica não foi muito significativa. A média geral 

foi de 20,5°C e a variação máxima, entre os pontos, na média foi de 1,2°C, sendo a 

mais significativa de 3,6°C entre os pontos 1 (21,5°C) e os pontos 9 e 13 (17,9°C) no 

dia 19/05 (detalhes do monitoramento na Tabela 12 e no gráfico da Figura 30). 

O dia mais frio, neste horário, foi também 20 de maio (média de 17,5°C) e o mais 

quente foi 24 de maio (média de 21,5°C). 

A Estação meteorológica apresentou temperaturas em média mais baixas que os 

pontos da Av. Higienópolis, neste horário, porém no dia 24/05 sua média para o 

horário (22,7°C) foi mais alta que nos pontos da Av. (média de 21,5°C). 

 

 

Tabela 12 – Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 18h-18h30 em Maio de 2010. 

LOCAL 18/mai 19/mai 20/mai 21/mai 24/mai Média Horária 

1 24,1 21,5 17,8 
 

21,7 21,3 

2 24,2 19,2 17,6 
 

21,6 20,7 

3 24,3 19,5 17,5 
 

21,4 20,7 

4 24,1 18,7 17,4 
 

21,5 20,4 

5 24,2 19,6 17,6 
 

21,7 20,8 

6 24,3 18,3 17,6 
 

21,4 20,4 

7 24,5 18,3 17,7 
 

21,6 20,5 

8 24,2 18,2 17,2 
 

21,2 20,2 

9 24,3 17,9 17,3 
 

21,5 20,3 

10 24,4 18,1 17,4 
 

21,7 20,4 

11 24,3 18,3 17,4 
 

21,4 20,4 

12 24,2 18,2 17,6 
 

21,5 20,4 

13 24,3 17,9 17,2 
 

21,1 20,1 

Média Diária 24,3 18,7 17,5 
 

21,5 20,5 

Estação 21,6 17,6 17,5 18,8 22,7 19,6 

Estação 18h 21,8 17,9 17,8 18,8 22,9 19,8 

Estação 19h 21,3 17,3 17,2 18,7 22,4 19,4 



74 

 

 

Figura 30 – Gráfico que mostra as temperaturas do ar (°C) nos pontos de monitoramento da 

Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no horário das 18h-

18h30 em Maio de 2010. 

Em maio, cujas médias de temperaturas obtidas estão detalhadas na Tabela 13 

e no gráfico da Figura 31, a média geral de temperaturas foi 20,2°C, sendo o dia mais 

frio do período 20 de maio (17,2°C), com a média geral de temperaturas mais baixa, 

destacando-se a média diária mais baixa no ponto 13 (16,7°C). 

Tabela 13 – Médias Diárias das Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas 

nos Pontos de Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica 

– Mirante Santana, em Maio de 2010. 

LOCAL 18/mai 19/mai 20/mai 21/mai 24/mai Média Geral 

1 22,3 21,8 19,2 19,8 20,8 20,8 

2 21,7 20,2 18,1 19,7 21,8 20,3 

3 22,7 20,4 17,2 19,5 21,8 20,3 

4 22,1 20,9 16,3 19,2 22,1 20,1 

5 22,6 20,7 17,1 19,9 21,8 20,4 

6 22,3 19,5 16,8 19,8 21,9 20,1 

7 22,9 20,1 17,4 20,4 22,1 20,6 

8 22,3 19,8 16,9 18,7 21,0 19,7 

9 22,7 19,2 17,1 19,8 20,6 19,9 

10 21,9 19,6 17,0 19,5 21,0 19,8 

11 23,3 21,2 16,9 18,9 20,9 20,2 

12 22,8 20,7 16,9 19,0 22,8 20,4 
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25,0
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13 22,6 20,3 16,7 19,2 20,5 19,8 

Média Geral 22,5 20,3 17,2 19,5 21,5 20,2 

Estação 18,7 17,8 15,1 16,1 18,3 17,2 

 

Figura 31 – Gráfico que mostra as médias diárias de temperaturas do ar (°C) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, em 

Maio de 2010. 

Já o dia mais quente foi 18 de maio com 22,5°C de temperatura média e 

destacando-se a média diária mais alta no ponto 12 neste dia (23,3°C). 

Como amplitude média de temperatura entre os pontos da Av. obteve-se apenas 

1,1 °C, porém pode-se destacar, no dia 20 de maio, a diferença entre o ponto 1 

(19,2°C) e o ponto 4 (16,3°C), que chega a quase 3°C configurando uma “pequena 

ilha de calor”. 

As temperaturas médias da estação meteorológica foram predominantemente 

menores que as temperaturas médias nos pontos da Av. Higienópolis, com diferenças 

de até cerca de 4°C. 

Para o monitoramento da UR, neste período, encontrou-se uma média para os 

pontos da Av. Higienópolis de 75,6%, no horário da manhã, e na Estação 

Meteorológica a média horária de UR foi de 87,7%, configurando uma diferença de 

12%, para as duas áreas, conforme detalhamento na Tabela 14 e no gráfico da Figura 

32. 

Nos pontos de medição da Av., entretanto, houve maiores diferenças nas medidas 

de UR, às 7h30-8h, chegando a 14%, destacando-se, com a maior diferença, no dia 

19 de maio, entre os pontos 1, 9 e 11 (80%) e o ponto 13 (94%). 
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Tabela 14 – Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 7h30-8h em Maio de 2010. 

LOCAL 18/mai 19/mai 20/mai 21/mai 24/mai 
Média 

Horária 

1 71,0 80,0 63,0 68,0 75,0 71,4 

2 76,0 83,0 65,0 71,0 77,0 74,4 

3 70,0 84,0 66,0 71,0 77,0 73,6 

4 73,0 86,0 70,0 74,0 75,0 75,6 

5 71,0 84,0 71,0 73,0 75,0 74,8 

6 71,0 83,0 72,0 72,0 77,0 75,0 

7 71,0 84,0 70,0 72,0 77,0 74,8 

8 70,0 85,0 71,0 73,0 79,0 75,6 

9 68,0 80,0 70,0 75,0 81,0 74,8 

10 73,0 83,0 73,0 77,0 84,0 78,0 

11 70,0 80,0 71,0 78,0 84,0 76,6 

12 72,0 82,0 74,0 79,0 85,0 78,4 

13 70,0 94,0 74,0 77,0 84,0 79,8 

Médias 
Diárias 

71,2 83,7 70,0 73,8 79,2 75,6 

Estação 85,0 87,0 89,0 83,5 94,0 87,7 

Estação 7h 88,0 88,0 84,0 79,0 94,0 86,6 

Estação 8h 89,0 89,0 82,0 86,0 94,0 88,0 

 

Figura 32 – Gráfico que mostra a umidade relativa do ar - UR (%) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no 

horário das 7h30-8h em Maio de 2010. 
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A média diária de UR, em maio, para o horário das 12h30-13h, dos pontos da Av. 

Higienópolis, ficou em 66,6%, 14,8% abaixo da obtida para a Estação Meteorológica 

de 81,4%. 

Entre os pontos da Av. a variação foi desde 4% somente, pontos 1 e 7 - 65%, e 

ponto 4 – 69%, no dia 21, por exemplo, até 15%, ponto 2 – 90%, e ponto 13 – 75%, no 

dia 19), como pode-se verificar na Tabela 15 e no gráfico da Figura 33. 

 

 

Tabela 15 – Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 12h30-13h em Maio de 2010. 

LOCAL  18/mai  19/mai  20/mai  21/mai  24/mai  Média Horária 

1  70,0  88,0  53,0  65,0  58,0  66,8  

2  71,0  90,0  55,0  66,0  61,0  68,6  

3  68,0  83,0  55,0  66,0  57,0  65,8  

4  66,0  84,0  56,0  69,0  60,0  67,0  

5  67,0  82,0  58,0  68,0  62,0  67,4  

6  68,0  82,0  58,0  67,0  61,0  67,2  

7  67,0  80,0  59,0  65,0  59,0  66,0  

8  66,0  80,0  58,0  67,0  60,0  66,2  

9  65,0  81,0  59,0  64,0  59,0  65,6  

10  66,0  86,0  58,0  68,0  60,0  67,6  

11  66,0  84,0  59,0  63,0  60,0  66,4  

12  64,0  85,0  59,0  66,0  60,0  66,8  

13  64,0  75,0  59,0  63,0  62,0  64,6  
Médias Diárias  66,8  83,1  57,4  65,9  59,9  66,6  

Estação  79,5  93,0  70,0  81,0  83,5  81,4  

Estação 12h  84,0  92,0  71,0  79,0  86,0  82,4  

Estação 13h  75,0  94,0  69,0  83,0  81,0  80,4  
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Figura 33 – Gráfico que mostra a umidade relativa do ar - UR (%) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no 

horário das 12h30-13h em Maio de 2010. 

 

Para o monitoramento da umidade, no horário noturno (18h-18h30), neste 

periodo, não foram obtidas as medições nos dias 19 e 21, sendo as médias calculadas 

para os três dias com aferição. O detalhamento deste monitoramento encontra-se na 

Tabela 16 e no gráfico da Figura 34. 

As diferenças nas medidas de UR, nos pontos de medição da Av., não foram 

significativas, neste horário, permanecendo muito próximas em todos os pontos para o 

respectivo dia, com a ocorrência de uma diferença de até 5% entre os pontos, 

destacando-se entre os pontos 1 (76%) e o ponto 8 (71%), no dia 18. 

Neste horário, a média diária de UR, para a Av. Higienópolis, foi somente cerca de 

3% (70,7% da Av. e 67,6% na Estação), porém manteve a tendência invertida em 

relação aos horários diurnos (em que as URs apresentadas na estação foram 

predominantemente maiores que as da Av.). 
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Tabela 16 – Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 18h-18h30 em Maio de 2010. 

LOCAL  18/mai  19/mai  20/mai  21/mai  24/mai  
Média 

Horária 

1  76,0  
 

58,0  
 

81,0  71,7  

2  75,0  
 

59,0  
 

81,0  71,7  

3  74,0  
 

58,0  
 

81,0  71,0  

4  74,0  
 

57,0  
 

81,0  70,7  

5  74,0  
 

58,0  
 

81,0  71,0  

6  73,0  
 

58,0  
 

81,0  70,7  

7  72,0  
 

59,0  
 

80,0  70,3  

8  71,0  
 

58,0  
 

80,0  69,7  

9  73,0  
 

58,0  
 

81,0  70,7  

10  73,0  
 

58,0  
 

81,0  70,7  

11  73,0  
 

58,0  
 

80,0  70,3  

12  73,0  
 

58,0  
 

81,0  70,7  

13  73,0  
 

59,0  
 

80,0  70,7  

Médias 
Diárias  

73,4  
 

58,2  
 

80,7  70,7  

Estação  67,5  86,5  54,0  70,0  60,0  67,6  

Estação 18h  65,0  87,0  52,0  67,0  58,0  65,8  

Estação 19h  70,0  86,0  56,0  73,0  62,0  69,4  

 

Figura 34 – Gráfico que mostra a umidade relativa do ar - UR (%) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no 

horário das 18h-18h30 em Maio de 2010. 
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O dia mais seco tanto na Av. Higienópolis quanto na Estação Meteorológica, em 

maio, foi o dia 20, com 61,8% e 71% de UR em média, respectivamente. Já o dia mais 

úmido, nestes mesmos locais, foi o dia 19 de maio com 83,4% e 88,8% 

respectivamente. A médias geral de UR do período, na Av., foi de 71,8%, cerca de 7% 

menor que na Estação (78,9%). 

Entre os pontos da Av., as médias diárias de UR não revelaram significativas 

diferenças, chegando no máximo a 6%, ocorrendo as maiores diferenças nos dias: 

19/05 entre o ponto 2 (86,5%) e o ponto 9 (80,6%), e 20/05 entre o ponto 1 (58%) e o 

ponto 13 (64%), conforme apresentam detalhadamente a Tabela 17 e o gráfico da 

Figura 35. 

 

 

Tabela 17 – Médias Diárias de Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas 

nos Pontos de Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica 

– Mirante Santana, em Maio de 2010. 

LOCAL  18/mai  19/mai  20/mai  21/mai  24/mai  Média Geral 

1  72,3  84,0  58,0  66,5  71,3  70,4  

2  74,0  86,5  59,7  68,5  73,0  72,3  

3  70,7  83,5  59,7  68,5  71,7  70,8  

4  71,0  85,0  61,0  71,5  72,0  72,1  

5  70,7  83,0  62,3  70,5  72,7  71,8  

6  70,7  82,5  62,7  69,5  73,0  71,7  

7  70,0  82,0  62,7  68,5  72,0  71,0  

8  69,0  82,5  62,3  70,0  73,0  71,4  

9  68,7  80,5  62,3  69,5  73,7  70,9  

10  70,7  84,5  63,0  72,5  75,0  73,1  

11  69,7  82,0  62,7  70,5  74,7  71,9  

12  69,7  83,5  63,7  72,5  75,3  72,9  

13  69,0  84,5  64,0  70,0  75,3  72,6  

Média Geral  70,5  83,4  61,8  69,9  73,3  71,8  

Estação  77,3  88,8  71,0  78,2  79,2  78,9  
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Figura 35 – Gráfico que mostra as Médias Diárias de Umidade Relativa do ar - UR (%) nos 

pontos de monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, em Maio de 2010. 

Novamente, para efeito de comparação agregou-se as médias horárias de 

temperaturas e UR, do período de maio, na Tabela 18 e no climograma da Figura 36. 

Tabela 18 – Médias Horárias de Temperaturas Instantâneas (°C) e de Umidade Relativa do ar 

- UR (%), aferidas nos Pontos de Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na 

Estação Meteorológica – Mirante Santana, em Maio de 2010. 

LOCAL  
Temperaturas (°C) Umidade Relativa do Ar (%) 

7h30-8h  12h30-13h  18h-18h30  Média Geral  7h30-8h  12h30-13h  18h-18h30  Média Geral  

1  19,1  22,2  21,3  20,9  71,4  66,8  71,7  70,0  

2  18,8  21,6  20,7  20,4  74,4  68,6  71,7  71,6  

3  18,7  21,8  20,7  20,4  73,6  65,8  71,0  70,1  

4  18,6  21,6  20,4  20,2  75,6  67,0  70,7  71,1  

5  19,2  21,3  20,8  20,5  74,8  67,4  71,0  71,1  

6  18,6  21,3  20,4  20,1  75,0  67,2  70,7  71,0  

7  19,2  22,0  20,5  20,6  74,8  66,0  70,3  70,4  

8  18,0  21,3  20,2  19,8  75,6  66,2  69,7  70,5  

9  18,2  21,2  20,3  19,9  74,8  65,6  70,7  70,4  

10  17,9  21,3  20,4  19,9  78,0  67,6  70,7  72,1  

11  18,6  22,0  20,4  20,3  76,6  66,4  70,3  71,1  

12  18,6  21,7  20,4  20,2  78,4  66,8  70,7  72,0  

13  17,8  21,8  20,1  19,9  79,8  64,6  70,7  71,7  

Média  18,6  21,6  20,5  20,2  75,6  66,6  70,8  71,0  

57,0

62,0

67,0

72,0

77,0

82,0

87,0

Umidade Relativa do Ar em % - Médias Diárias

18/mai 19/mai 20/mai 21/mai 24/mai Média

Pontos de Coleta - Av Higienópolis
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Estação  15,4  16,6  19,6  17,2  87,7  81,4  67,6  78,9  

 

 

Figura 36 – Climograma com as Médias Horárias de Temperaturas Instantâneas (°C) e de 

Umidade Relativa do ar - UR (%), nos pontos de monitoramento da Avenida Higienópolis, e na 

Estação Meteorológica – Mirante Santana, em Maio de 2010. 

O ponto que apresentou a menor média diária de temperaturas (19,8°C), em maio, 

foi o ponto 8, seguido dos pontos 9 e 10 (19,9°C); por sua vez o ponto que apresentou 

a maior média diária de temperaturas (20,9°C) foi o ponto 1. 

Em maio, o fenômeno das “micro-ilhas” de calor foi menos discrepante, mas 

aparece entre os pontos 1, 7 e 11, que chegaram a atingir uma diferença de até 1°C 

acima das temperaturas médias dos pontos 8 e 10, tanto no horário das 7h30-8h 

quanto no horário das 12h30-13h. 

As temperaturas médias horárias da estação meteorológica foram sempre 

menores que as temperaturas médias horárias nos pontos da Av. Higienópolis, com 

diferenças de até cerca de 6°C. 

As médias gerais diárias, por horário, de UR, foram menores na Av. Higienópolis 

se comparadas as obtidas na Estação Meteorológica, com exceção para o horário 

noturno (18h-18h30) que mostrou tendência contrária sendo maior na Av., também 

neste período. 
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Houve pouca diferença entre as médias horárias de UR obtidas para os diferentes 

pontos da Av. Higienópolis, em maio, chegando no máximo até cerca de 8% entre os 

pontos mais úmidos ou secos, como por exemplo entre o ponto 13 (79,8%) e o ponto 1 

(71,4%) às 7h30-8h. 

O horário mais úmido, em geral, na Av. foi pela manhã com 75,6% de UR média e 

o mais seco às 12h30-13h com 66,6% de UR média. 

 

4.2.2.3. Período de Junho de 2010 

O terceiro período do monitoramento de temperaturas e umidade do ar, na 

Avenida Higienópolis ocorreu cerca de um mês após o segundo período e foi em junho 

de 2010, nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de junho (Segunda, Terça, Quarta, Quinta e 

Sexta, respectivamente). 

A amplitude térmica entre os pontos, no horário 7h30-8h, agora em junho, 

configurou cerca de 1,1°C de variação média entre os pontos sendo a variação média 

de 17,2°C a 18,3°C. A variação mais significativa, de cerca de 2,6°C, ocorreu entre o 

ponto 4 (18,4°C) e o ponto 11 (21°C) no dia 21/06. 

Os detalhes deste monitoramento estão apresentados na Tabela 19 e no gráfico 

da Figura 37. 

O dia mais frio, neste horário, foi 24 de junho (média de 16,1°C) e o mais quente 

foi 21 de junho com média de 20,1°C. 

Em geral, a Estação meteorológica apresentou temperaturas mais baixas que os 

pontos da Av. Higienópolis, chegando até cerca de 5°C de diferença no dia 21. 

 

Tabela 19 – Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 7h30-8h em Junho de 2010. 

LOCAL 21/jun 22/jun 23/jun 24/jun 25/jun Média Horária 

1 20,9 17,9 17,2 16,7 17,1 18,0 

2 20,1 18,3 16,1 17,7 17,1 17,9 

3 20,7 18,7 16,9 16,1 17,8 18,0 

4 18,4 17,8 17,3 15,7 16,9 17,2 

5 20,2 17,2 17,8 16,4 19,0 18,1 

6 20,7 18,1 17,9 16,9 18,1 18,3 

7 19,4 17,6 18,3 15,4 18,4 17,8 

8 19,3 17,4 16,8 15,4 18,4 17,5 

9 19,3 16,5 17,4 16,4 17,8 17,5 

10 20,2 17,1 16,5 16,1 16,1 17,2 

11 21,0 17,2 16,8 15,3 16,9 17,4 

12 20,4 17,3 15,8 15,5 16,8 17,2 
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13 20,2 17,2 16,6 16,3 17,4 17,5 
Média Diária 20,1 17,6 17,0 16,1 17,5 17,7 

Estação 16,3 15,3 13,6 13,9 15,3 14,8 

Estação 7h 16,2 15,1 13,6 13,9 15,4 14,8 

Estação 8h 16,3 15,4 13,5 13,9 15,1 14,8 

 

Figura 37 – Gráfico que mostra as temperaturas do ar (°C) nos pontos de monitoramento da 

Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no horário das 7h30-8h 

em Junho de 2010. 

Conforme detalhes do monitoramento apresentados na Tabela 20 e no gráfico da 

Figura 38, no horário da 12h30-13h, o período de junho, para a Av., apresentou 

amplitude térmica média de 2°C dado que as médias gerais, entre os pontos, ficaram 

entre 20,2°C e 22,2°C. A variação máxima, entre os pontos, ocorreram entre o ponto 2 

e o ponto 13, nos dia 21/06 (21,2°C e  25,3°C) e 24/06 (22,7°C e  26,4°C) , perfazendo 

uma variação de 3,7°C. 

Acrescenta-se que as médias neste horário em junho foram realizadas para 4 

dias, pois no dia 25/06 não foi realizada a aferição devido ao jogo do Brasil da Copa 

do Mundo. 

O dia mais frio, neste horário, foi 22 de junho (média de 17,8°C) e o mais quente 

foi 24 de junho (média de 24,4°C). 
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Em geral, a Estação meteorológica apresentou temperaturas mais baixas que os 

pontos da Av. Higienópolis, neste horário, chegando até cerca de 11°C de diferença no 

dia 24. 

 

Tabela 20 – Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 12h30-13h em Junho de 2010. 

 

LOCAL 21/jun 22/jun 23/jun 24/jun 25/jun Média Horária 

1 21,9 18,1 19,0 24,3 
 

20,8 

2 21,6 17,8 18,5 22,7 
 

20,2 

3 22,1 17,7 19,8 24,0 
 

20,9 

4 23,1 17,9 20,2 23,7 
 

21,2 

5 22,9 17,6 20,8 22,9 
 

21,1 

6 23,1 17,9 21,0 24,0 
 

21,5 

7 23,8 18 21,0 23,3 
 

21,5 

8 22,9 17,7 19,4 24,3 
 

21,1 

9 25 17,8 18,8 25,4 
 

21,8 

10 22,9 17,7 20,2 24,5 
 

21,3 

11 23,6 17,5 19,6 26,0 
 

21,7 

12 24,1 17,8 20,6 25,2 
 

21,9 

13 25,3 17,3 19,9 26,4 
 

22,2 
Média Diária 23,3 17,8 19,9 24,4 

 
21,3 

Estação 19,3 16,3 15,1 15,6 
 

16,5 

Estação 12h 18,7 16,2 14,5 14,9 
 

16,1 

Estação 13h 19,9 16,3 15,6 16,2 
 

17,0 
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Figura 38 – Gráfico que mostra as temperaturas do ar (°C) nos pontos de monitoramento da 

Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no horário das 12h30-

13h em Junho de 2010. 

 

Em junho, a média geral, para o horário noturno, foi de 20,5°C e a variação 

máxima, entre os pontos, na média foi de 2,6°C, sendo a mais significativa de 6,4°C 

entre o ponto 6 (21,5°C) e o ponto 8 (27,9°C) no dia 25/06, destacando-se também a 

diferença de 5,5°C entre o ponto 3 (20,2°C) e o ponto 11 (15,7°C) no dia 22/06 

(detalhes na Tabela 21 e no gráfico da Figura 39). 

O dia mais frio, neste horário, foi 22 de junho (média de 17,5°C) e o mais quente 

foi 25 de junho (média de 23,4°C). 

A Estação meteorológica apresentou temperaturas em geral mais altas que os 

pontos da Av. Higienópolis, neste horário, porém no dia 22/06 sua média para o 

horário (16,8°C) foi mais baixa que nos pontos da Av. (média de 17,5°C). 
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Tabela 21 – Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 18h-18h30 em Junho de 2010. 

LOCAL  21/jun  22/jun  23/jun  24/jun  25/jun  
Média 

Horária  

1  22,1  18,2  22,3  23,5  24,9  22,2  

2  20,5  17,0  21,7  22,3  23,9  21,1  

3  18,8  20,2  19,1  23,8  23,8  21,1  

4  20,0  19,0  17,2  22,8  23,0  20,4  

5  19,7  17,6  17,5  24,3  22,3  20,3  

6  19,7  19,2  17,6  23,3  21,5  20,3  

7  19,0  17,5  17,7  22,9  21,8  19,8  

8  19,1  17,2  17,6  23,4  27,9  21,0  

9  19,0  17,2  17,7  22,8  22,8  19,9  

10  18,5  16,2  17,6  22,8  22,8  19,6  

11  18,0  15,7  18,2  24,5  23,2  19,9  

12  19,1  16,0  18,0  23,3  23,5  20,0  

13  18,8  16,1  21,1  22,8  23,3  20,4  

Média Diária  19,4  17,5  18,7  23,3  23,4  20,5  

Estação  22,5  16,8  19,5  24,4  25,7  21,8  

Estação 17h  23,3  16,9  19,6  24,3  26,0  22,0  

Estação 18h  21,6  16,7  19,4  24,5  25,4  21,5  

 

Figura 39 – Gráfico que mostra as temperaturas do ar (°C) nos pontos de monitoramento da 

Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no horário das 18h-

18h30 em Junho de 2010. 
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Neste período, a média geral de temperaturas foi de 19,8°C. O dia mais frio, em 

junho, com a média geral de temperaturas mais baixa, foi 22 de junho (17,6°C), 

destacando-se a média diária mais baixa nos pontos 10 e 12 (17°C). 

Já o dia mais quente foi 24 de junho com 21,3°C de temperatura média e 

destacando-se a média diária mais alta no ponto 8, porém no dia 25/6 (23,2°C). 

As temperaturas médias da estação meteorológica foram sempre menores que as 

temperaturas médias nos pontos da Av. Higienópolis, com diferenças de até cerca de 

3°C. 

As médias diárias de temperaturas do período de junho estão detalhadas na 

Tabela 22 e no gráfico da Figura 40. 

 

Tabela 22 – Médias Diárias das Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas 

nos Pontos de Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica 

– Mirante Santana, em Junho de 2010. 

 

 

LOCAL  21/jun  22/jun  23/jun  24/jun  25/jun  Média Diária  

1  21,6  18,1  19,5  21,5  21,0  20,3  

2  20,7  17,7  18,8  20,9  20,5  19,7  

3  20,5  18,9  18,6  21,3  20,8  20,0  

4  20,5  18,2  18,2  20,7  20,0  19,5  

5  20,9  17,5  18,7  21,2  20,7  19,8  

6  21,2  18,4  18,8  21,4  19,8  19,9  

7  20,7  17,7  19,0  20,5  20,1  19,6  

8  20,4  17,4  17,9  21,0  23,2  20,0  

9  21,1  17,2  18,0  21,5  20,3  19,6  

10  20,5  17,0  18,1  21,1  19,5  19,2  

11  20,9  16,8  18,2  21,9  20,1  19,6  

12  21,2  17,0  18,1  21,3  20,2  19,6  

13  21,4  16,9  19,2  21,8  20,4  19,9  
Média Geral  20,9  17,6  18,6  21,3  20,5  19,8  

Estação  19,3  16,1  16,0  18,0  20,5  18,0  
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Figura 40 – Gráfico que mostra as médias diárias de temperaturas do ar (°C) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, em 

Junho de 2010. 

 

 

 

 

A média diária de UR, nos pontos da Av. Higienópolis, neste período, no horário 

das 7h30-8h, foi de 78,7% e na Estação Meteorológica a média diária de UR foi de 

91,5%, configurando uma diferença de 12,8%, para as duas áreas. 

Conforme apresentam detalhadamente a Tabela 23 e o gráfico da Figura 41, nos 

pontos de medição da Av., as diferenças nas medidas de UR, às 7h30-8h, agora em 

junho, chegaram 13%, destacando-se, no dia 24 de junho, entre o ponto 3 (77%) e os 

pontos 11 e 12 (90%). 
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Tabela 23 – Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 7h30-8h em Junho de 2010. 

LOCAL  21/jun  22/jun  23/jun  24/jun  25/jun  Média Horária  

1  68,0  74,0  76,0  78,0  83,0  75,8  

2  74,0  78,0  77,0  80,0  85,0  78,8  

3  71,0  78,0  78,0  77,0  82,0  77,2  

4  75,0  79,0  77,0  83,0  80,0  78,8  

5  79,0  79,0  76,0  83,0  80,0  79,4  

6  74,0  78,0  77,0  84,0  81,0  78,8  

7  75,0  78,0  75,0  87,0  80,0  79,0  

8  75,0  80,0  73,0  86,0  80,0  78,8  

9  70,0  81,0  74,0  86,0  77,0  77,6  

10  74,0  82,0  77,0  87,0  76,0  79,2  

11  68,0  81,0  76,0  90,0  78,0  78,6  

12  74,0  82,0  77,0  90,0  82,0  81,0  

13  74,0  82,0  77,0  89,0  81,0  80,6  
Médias Diárias  73,2  79,4  76,2  84,6  80,4  78,7  

Estação  88,0  91,0  92,5  94,0  92,0  91,5  

Estação 7h  87,0  91,0  92,0  94,0  91,0  91,0  

Estação 8h  89,0  91,0  93,0  94,0  93,0  92,0  

 

Figura 41 – Gráfico que mostra a umidade relativa do ar - UR (%) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no 

horário das 7h30-8h em Junho de 2010. 

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

Pontos de Coleta - Av Higienópolis

Umidade Relativa em % às 7h30-8h

21/jun 22/jun 23/jun 24/jun 25/jun Média Horária



91 

 

Da mesma forma que as temperaturas, as médias de UR, neste horário em junho, 

foram realizadas para 4 dias, pois no dia 25/06 não foi realizada a aferição devido ao 

jogo do Brasil da Copa do Mundo. 

As médias diárias de UR nos pontos da Av. Higienópolis, neste período e horário 

(12h30-13h), chegaram a ser até cerca de 24% menores que na Estação 

Meteorológica, conforme as médias de 66,3% e 80,8%, respectivamente 

Já nos pontos de medição da Av., as diferenças nas medidas de UR, deste 

horário, foram bastante significativas variando desde 4% somente entre o ponto 8 - 

79%, e os pontos 1/10/13 - 82%, no dia 22, por exemplo, até 15% entre o ponto 9 – 

54%, e pontos 1 e 2 – 69%, no dia 21 (vide detalhamento do monitoramente na Tabela 

24 e no gráfico da Figura 42). 

 

 

 

 

Tabela 24 – Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 12h30-13h em Junho de 2010. 

 

LOCAL  21/jun  22/jun  23/jun  24/jun  25/jun  Média Horária  

1  69,0  82,0  69,0  64,0  
 

71,0  

2  69,0  81,0  70,0  66,0  
 

71,5  

3  62,0  82,0  66,0  64,0  
 

68,5  

4  60,0  80,0  68,0  64,0  
 

68,0  

5  56,0  80,0  66,0  64,0  
 

66,5  

6  56,0  81,0  63,0  61,0  
 

65,3  

7  58,0  80,0  61,0  62,0  
 

65,3  

8  58,0  79,0  62,0  61,0  
 

65,0  

9  54,0  80,0  62,0  59,0  
 

63,8  

10  57,0  82,0  62,0  59,0  
 

65,0  

11  57,0  81,0  63,0  58,0  
 

64,8  

12  56,0  79,0  62,0  59,0  
 

64,0  

13  55,0  82,0  62,0  57,0  
 

64,0  
Médias Diárias  59,0  80,7  64,3  61,4  

 
66,3  

Estação  70,5  83,0  82,5  87,0  
 

80,8  

Estação 12h  75,0  84,0  84,0  90,0  
 

83,3  

Estação 13h  66,0  82,0  81,0  84,0  
 

78,3  
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Figura 42 – Gráfico que mostra a umidade relativa do ar - UR (%) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no 

horário das 12h30-13h em Junho de 2010. 

 

Novamente, neste horário, a média diária geral de UR, para os pontos da Av. 

Higienópolis (73,3%) foi maior que a da Estação Meteorológica (59,4%), e em cerca de 

14%. Continua se mantendo a tendência invertida em relação aos horários diurnos 

(em que as URs apresentadas na estação foram predominantemente maiores que as 

da Av., conforme apresentam a Tabela 25 e o gráfico da Figura 43). 

As diferenças nas medidas de UR, nos pontos de medição da Av., para este 

horário, agora em junho, apresentaram diferenças mais significativas (média de 5%) 

destacando-se o dia, 22/6, por exemplo, em que houve uma diferença de 22% nas 

URs entre o ponto 3 (71%) e o ponto 13 (93%). 
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Tabela 25 – Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 18h-18h30 em Junho de 2010. 

LOCAL  21/jun  22/jun  23/jun  24/jun  25/jun  
Média 

Horária  

1  59,0  81,0  67,0  75,0  64,0  69,2  

2  66,0  81,0  66,0  74,0  59,0  69,2  

3  70,0  71,0  68,0  71,0  60,0  68,0  

4  72,0  74,0  73,0  71,0  60,0  70,0  

5  73,0  79,0  77,0  73,0  63,0  73,0  

6  75,0  78,0  77,0  70,0  66,0  73,2  

7  74,0  77,0  80,0  73,0  67,0  74,2  

8  75,0  77,0  80,0  71,0  68,0  74,2  

9  77,0  81,0  80,0  72,0  70,0  76,0  

10  78,0  85,0  79,0  73,0  67,0  76,4  

11  78,0  88,0  79,0  69,0  65,0  75,8  

12  79,0  91,0  82,0  72,0  65,0  77,8  

13  78,0  93,0  70,0  76,0  64,0  76,2  

Médias 
Diárias  

73,4  81,2  75,2  72,3  64,5  73,3  

Estação  58,5  84,0  61,0  54,0  39,5  59,4  

Estação 17h  55,0  83,0  60,0  54,0  41,0  58,6  

Estação 18h  62,0  85,0  62,0  54,0  38,0  60,2  

 

Figura 43 – Gráfico que mostra a umidade relativa do ar - UR (%) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no 

horário das 18h-18h30 em Junho de 2010. 
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Pelas médias diárias de UR, obtidas em junho, detalhadas na Tabela 26 e no 

gráfico da Figura 44, o dia mais seco do período, tanto na Av. Higienópolis quanto na 

Estação Meteorológica, foi o dia 21, com 68,5% e 72,3% de UR em média, 

respectivamente. Já o dia mais úmido, nestes mesmos locais, foi o dia 22 de junho 

com 80,4% e 86%, de UR, respectivamente. 

Entre os pontos da Av., as médias diárias de UR, novamente, não revelaram 

significativas diferenças, chegando no máximo a cerca de 9%, ocorrendo a maior 

diferença no dia 22/6 entre o ponto 3 (77%) e o ponto 13 (85,7%). 

 

 

 

Tabela 26 – Médias Diárias de Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas 

nos Pontos de Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica 

– Mirante Santana, em Junho de 2010. 

 

LOCAL  21/jun  22/jun  23/jun  24/jun  25/jun  Média Geral 

1  65,3  79,0  70,7  72,3  73,5  72,2  

2  69,7  80,0  71,0  73,3  72,0  73,2  

3  67,7  77,0  70,7  70,7  71,0  71,4  

4  69,0  77,7  72,7  72,7  70,0  72,4  

5  69,3  79,3  73,0  73,3  71,5  73,3  

6  68,3  79,0  72,3  71,7  73,5  73,0  

7  69,0  78,3  72,0  74,0  73,5  73,4  

8  69,3  78,7  71,7  72,7  74,0  73,3  

9  67,0  80,7  72,0  72,3  73,5  73,1  

10  69,7  83,0  72,7  73,0  71,5  74,0  

11  67,7  83,3  72,7  72,3  71,5  73,5  

12  69,7  84,0  73,7  73,7  73,5  74,9  

13  69,0  85,7  69,7  74,0  72,5  74,2  

Média Geral  68,5  80,4  71,9  72,8  72,4  73,2  

Estação  72,3  86,0  78,7  78,3  65,8  77,2  
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Figura 44 – Gráfico que mostra as Médias Diárias de Umidade Relativa do ar - UR (%) nos 

pontos de monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, em Junho de 2010. 

Mais uma vez, para efeito de comparação, agregaram-se as médias horárias de 

temperaturas e UR, do período de junho, na Tabela 27 e no climograma da Figura 45. 

Tabela 27 – Médias Horárias de Temperaturas Instantâneas (°C) e de Umidade Relativa do ar 

- UR (%), aferidas nos Pontos de Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na 

Estação Meteorológica – Mirante Santana, em Junho de 2010. 

LOCAL  
Temperaturas (°C)  Umidade Relativa do Ar (%)  

7h30-8h  12h30-13h  18h-18h30  Média Geral  7h30-8h  12h30-13h  18h-18h30  Média Geral  

1  18,0  20,8  20,3  19,7  75,8  71,0  72,2  73,0  

2  17,9  20,2  19,7  19,2  78,8  71,5  73,2  74,5  

3  18,0  20,9  20,0  19,7  77,2  68,5  71,4  72,4  

4  17,2  21,2  19,5  19,3  78,8  68,0  72,4  73,1  

5  18,1  21,1  19,8  19,7  79,4  66,5  73,3  73,1  

6  18,3  21,5  19,9  19,9  78,8  65,3  73,0  72,3  

7  17,8  21,5  19,6  19,7  79,0  65,3  73,4  72,5  

8  17,5  21,1  20,0  19,5  78,8  65,0  73,3  72,4  

9  17,5  21,8  19,6  19,6  77,6  63,8  73,1  71,5  

10  17,2  21,3  19,2  19,3  79,2  65,0  74,0  72,7  

11  17,4  21,7  19,6  19,6  78,6  64,8  73,5  72,3  

12  17,2  21,9  19,6  19,6  81,0  64,0  74,9  73,3  

13  17,5  22,2  19,9  19,9  80,6  64,0  74,2  72,9  

MÉDIA  17,7  21,3  19,7  19,6  78,7  66,3  73,2  72,8  

Estação  17,7  21,3  19,8  19,6  91,5  80,8  77,2  83,2  
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Figura 45 – Climograma com as Médias Horárias de Temperaturas Instantâneas (°C) e de 

Umidade Relativa do ar - UR (%), nos pontos de monitoramento da Avenida Higienópolis, e na 

Estação Meteorológica – Mirante Santana, em Junho de 2010. 

Os pontos que apresentaram as menores médias diárias de temperaturas (19,2°C 

e 19,3°C) foram os pontos 2, 4 e 10, e os pontos que apresentaram a maior média 

diária de temperaturas (19,9°C) foram os pontos 6 e13. 

Neste período, no horário das 12h30-13h, a presença de “micro-ilhas” de calor 

pode ser evidenciada entre o ponto 2 (20,2°C) e o ponto 13 (22,2°C) com uma 

diferença de temperatura média horária de até 2°C. 

As temperaturas médias horárias da estação meteorológica foram 

predominantemente menores que as temperaturas médias horárias nos pontos da Av. 

Higienópolis, com diferenças de até cerca de 1°C. 

Novamente, as médias gerais diárias, por horário, de UR, foram menores na Av. 

Higienópolis se comparadas as obtidas na Estação Meteorológica, inclusive no horário 

noturno. 

Houve pouca diferença entre as médias horárias de UR obtidas para os diferentes 

pontos da Av. Higienópolis, em junho, chegando no máximo até cerca de 8% entre os 

pontos mais úmidos ou secos, como por exemplo entre o ponto 2 (71,5%) e o ponto 9 

(63,8%) às 12h30-13h. 

O horário mais úmido, em geral, na Av. foi pela manhã com 78,7% de UR média e 

o mais seco às 12h30-13h com 66,3% de UR média. 
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4.2.2.4. Período de Agosto de 2010 

O quarto período do monitoramento de temperaturas e umidade do ar, na Avenida 

Higienópolis ocorreu cerca de quarenta dias após o terceiro período e foi em agosto de 

2010, nos dias 4, 5, 6, 9 e 10 de agosto (Quarta, Quinta, Sexta, Segunda e Terça, 

respectivamente). 

Neste período, a amplitude térmica entre os pontos, para o horário, ficou na média 

de somente 1°C entre os pontos da Av.. A variação mais significativa, de cerca de 2°C, 

ocorreu entre o pontos 8 e 11 (13,6°C) e o ponto 13 (16,6°C) no dia 04/08 (conforme 

detalhamento do monitoramento na Tabela 28 e no gráfico da Figura 46). 

O dia mais frio, neste horário, foi 06 de agosto (média de 12,4°C) e o mais quente 

foi 09 de agosto com média de 16,4°C. 

Em geral, a Estação meteorológica apresentou temperaturas mais baixas que os 

pontos da Av. Higienópolis, chegando até cerca de 4,3°C de diferença no dia 04. 

 

 

Tabela 28 – Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 7h30-8h em Agosto de 2010. 

 

LOCAL  4/ago  5/ago  6/ago  9/ago  10/ago  Média Horária  

1  14,2  15,7  12,7  17,0  15,5  15,0  

2  14,0  15,0  12,8  15,8  15,2  14,6  

3  14,1  15,0  12,4  17,0  15,4  14,8  

4  14,4  14,5  12,3  16,1  15,4  14,5  

5  14,1  14,4  12,4  16,9  15,6  14,7  

6  14,0  14,2  12,5  16,1  15,6  14,5  

7  14,2  13,5  12,5  16,2  15,3  14,3  

8  13,6  13,4  12,4  15,3  15,3  14,0  

9  13,8  13,9  12,5  17,3  15,2  14,5  

10  14,8  13,8  12,6  15,3  15,1  14,3  

11  13,6  13,7  12,5  17,3  15,4  14,5  

12  14,7  13,9  12,2  16,1  16,5  14,7  

13  16,6  13,8  11,9  16,3  15,9  14,9  
Média Diária  14,3  14,2  12,4  16,4  15,5  14,6  

Estação  12,3  11,8  11,7  13,9  13,6  12,7  

Estação 7h  12,5  11,8  11,7  14,0  13,6  12,7  

Estação 8h  12,1  11,8  11,7  13,8  13,5  12,6  
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Figura 46 – Gráfico que mostra as temperaturas do ar (°C) nos pontos de monitoramento da 

Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no horário das 7h30-8h 

em agosto de 2010. 

 

 

Agora em agosto, entretanto, no horário das 12h30-13h, a amplitude térmica foi 

bastante significativa dado que as médias gerais ficaram entre 18°C e 20,9°C, portanto 

a amplitude média ficou em 2,9°C. A variação máxima, entre os pontos, ocorreram 

entre os ponto 2 e 3 e o ponto 13, no dia 10/08 (18,3°C e 21,7°C) com uma variação 

de 3,4°C, configurando mais uma vez “micro-ilhas” de calor entre estes pontos, o que 

pode ser explicado pelo fato do ponto 3 estar em sombra e associado a conjunto de 

árvores e o ponto 13 estar a pleno sol, neste horário. 

O dia mais frio, neste horário, foi 04 de agosto (média de 15,9°C) e o mais quente 

foi 09 de agosto (média de 19,1°C), como mostram a Tabela 29 e o gráfico da Figura 

47. 

Em geral, a Estação meteorológica apresentou temperaturas mais baixas que os 

pontos da Av. Higienópolis, neste horário, chegando até cerca de 6°C de diferença no 

dia 10. 
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Tabela 29 – Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 12h30-13h em Agosto de 2010. 

LOCAL  4/ago  5/ago  6/ago  9/ago  10/ago  
Média 

Horária  

1  17,8  17,7  17,3  18,9  18,8  18,3  

2  17,7  17,8  17,0  18,6  18,3  18,3  

3  15,9  17,4  16,4  19,8  18,3  18,2  

4  15,3  17,3  16,6  18,0  18,6  18,0  

5  14,9  17,1  17,0  18,8  18,9  18,3  

6  16,2  17,2  16,8  19,3  19,7  19,0  

7  16,4  16,9  16,6  18,8  18,5  18,8  

8  14,6  17,5  16,3  18,4  18,5  18,7  

9  15,8  17,9  16,6  19,4  19,5  19,6  

10  14,5  17,1  16,3  19,0  19,3  19,2  

11  15,2  18,0  16,5  21,0  18,7  20,1  

12  15,0  18,0  16,4  20,1  18,8  20,1  

13  17,5  18,1  16,3  18,0  21,7  20,9  

Média Diária  15,9  17,5  16,6  19,1  19,0  19,0  

Estação  12,6  14,3  13,4  16,1  15,7  14,4  

Estação 12h  12,4  13,8  12,9  15,2  15,0  13,9  

Estação 13h  12,7  14,8  13,8  17,0  16,3  14,9  

 

 

Figura 47 – Gráfico que mostra as temperaturas do ar (°C) nos pontos de monitoramento da 

Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no horário das 12h30-

13h em agosto de 2010. 
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A amplitude térmica no final do dia (18h-18h30), agora em agosto, chegou a 

média de 1,8°C, sendo a variação mais significativa, de 3,9°C, entre o pontos 1 

(18,2°C) e o ponto 2 (14,3°C) no dia 05/08, e a média geral de 17,2°C (vide detalhes 

Tabela 30 e gráfico da Figura 48). 

O dia mais frio, neste horário, foi 05 de agosto (média de 15°C) e o mais quente 

foi 10 de agosto (média de 16,4°C). 

A Estação meteorológica apresentou temperaturas em geral mais altas que os 

pontos da Av. Higienópolis, neste horário, porém no dia 04/08 sua média para o 

horário (13,6°C) foi mais baixa que nos pontos da Av. (média de 15,5°C). 

 

 

Tabela 30 – Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 18h-18h30 em Agosto de 2010. 

 

LOCAL  4/ago  5/ago  6/ago  9/ago  10/ago  Média Horária  

1  16,0  18,2  19,6  16,1  16,9  17,6  

2  15,8  14,3  16,8  15,8  17,3  16,4  

3  16,1  14,8  16,4  16,7  17,0  16,8  

4  15,5  14,9  15,9  16,5  17,1  16,8  

5  16,1  15,2  15,7  16,7  16,5  17,0  

6  15,3  15,0  15,6  16,3  16,5  16,9  

7  15,0  14,4  14,9  16,1  15,8  16,6  

8  15,4  14,6  15,3  15,8  16,0  17,0  

9  15,4  14,8  15,7  16,6  16,5  17,6  

10  14,5  14,5  14,7  16,4  16,4  17,3  

11  15,9  14,6  14,4  15,7  15,8  17,5  

12  14,9  15,1  15,0  15,5  16,1  17,7  

13  16,0  15,0  16,1  15,4  15,7  18,2  
Média Diária  15,5  15,0  15,9  16,1  16,4  17,2  

Estação  13,6  16,2  16,3  16,1  18,0  16,0  

Estação 17h  13,6  16,7  15,9  16,3  18,0  16,1  

Estação 18h  13,5  15,6  16,6  15,8  17,9  15,9  
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Figura 48 – Gráfico que mostra as temperaturas do ar (°C) nos pontos de monitoramento da 

Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no horário das 18h-

18h30 em agosto de 2010. 

 

 

 

Agosto apresentou média geral de temperaturas bem baixas, 16°C. O dia mais 

frio, com a média geral de temperaturas mais baixa, foi 06 de agosto (15°C), 

destacando-se a média diária mais baixa no ponto 8 (15,5°C), conforme apresentam a 

Tabela 31 e o gráfico da Figura 49. 

O dia mais quente, por sua vez, foi 9 de agosto com 17,2°C de temperatura média 

e destacando-se a média diária mais alta no ponto 11  neste mesmo dia (18°C). 

As temperaturas médias da estação meteorológica foram sempre menores que as 

temperaturas médias nos pontos da Av. Higienópolis, com diferenças de até cerca de 

2,5°C. 
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Tabela 31 – Médias Diárias das Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas 

nos Pontos de Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica 

– Mirante Santana, em Agosto de 2010. 

LOCAL  4/ago  5/ago  6/ago  9/ago  10/ago  Média Geral  

1  16,0  17,2  16,5  17,3  17,1  16,8  

2  15,8  15,7  15,5  16,7  16,9  16,1  

3  15,4  15,7  15,1  17,8  16,9  16,2  

4  15,1  15,6  14,9  16,9  17,0  15,9  

5  15,0  15,6  15,0  17,5  17,0  16,0  

6  15,2  15,5  15,0  17,2  17,3  16,0  

7  15,2  14,9  14,7  17,0  16,5  15,7  

8  14,5  15,2  14,7  16,5  16,6  15,5  

9  15,0  15,5  14,9  17,8  17,1  16,1  

10  14,6  15,1  14,5  16,9  16,9  15,6  

11  14,9  15,4  14,5  18,0  16,6  15,9  

12  14,9  15,7  14,5  17,2  17,1  15,9  

13  16,7  15,6  14,8  16,6  17,8  16,3  

Média Geral  15,3  15,6  15,0  17,2  17,0  16,0  

Estação  12,8  14,1  13,8  15,4  15,7  14,3  

 

 

Figura 49 – Gráfico que mostra as médias diárias de temperaturas do ar (°C) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, em 

Agosto de 2010. 
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A média diária de UR, na Av. Higienópolis, pela manhã, neste período, ficou em 

78% já, na Estação Meteorológica foi de 84% configurando uma diferença de 12%, 

para as duas áreas. 

Nos pontos de medição da Av., as diferenças nas medidas de UR, às 7h30-8h, 

agora em agosto, chegaram a diferença recorde de 20%. As maiores diferenças 

encontradas foram: no dia 05/08, entre o ponto 01 (71%) e o ponto 13 (90%), e no dia 

06/08 entre o ponto 1 (56%) e o ponto 12 (76%), detalhes que podem ser verificados 

na Tabela 32 e no gráfico da Figura 50. 

 

 

 

Tabela 32 – Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 7h30-8h em Agosto de 2010. 

 

LOCAL  4/ago  5/ago  6/ago  9/ago  10/ago  Média Horária  

1  83  71  56  69  88  73  

2  84  74  59  70  88  75  

3  87  82  61  69  85  77  

4  86  83  63  67  85  77  

5  87  84  65  66  84  77  

6  87  84  65  67  83  77  

7  87  86  69  69  82  79  

8  86  87  72  69  82  79  

9  86  88  72  68  81  79  

10  88  88  73  70  81  80  

11  88  89  75  64  80  79  

12  87  89  76  66  79  79  

13  88  90  75  71  80  81  
Médias Diárias  86  84  68  68  83  78  

Estação  90  93  85  68  85  84  

Estação 7h  89  92  88  69  84  84  

Estação 8h  91  93  81  67  85  83  
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Figura 50 – Gráfico que mostra a umidade relativa do ar - UR (%) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no 

horário das 7h30-8h em Agosto de 2010. 

 

Neste período o horário 12h30-13h, médias diárias de UR nos pontos da Av. 

Higienópolis que chegaram novamente a ser até cerca de 10% menores que na 

Estação Meteorológica. 

Ao longo da Av., conforme o monitoramento da UR apresentado na Tabela 33 e 

no gráfico da Figura 51, as diferenças nas medidas de UR, deste horário, variaram 

desde 4% somente (pontos 5/6 e 13 - 66%, e 1/2 - 70%, no dia 10, por exemplo), até 

20% (ponto 1 – 58%, e ponto 9 – 78%, no dia 04). 
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Tabela 33 – Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 12h30-13h em Agosto de 2010. 

LOCAL  4/ago  5/ago  6/ago  9/ago  10/ago  
Média 

Horária  

1  58  65  70  67  70  66  

2  60  69  71  67  70  68  

3  65  72  69  63  69  68  

4  71  72  66  66  68  69  

5  70  74  66  66  66  69  

6  71  76  67  65  66  70  

7  69  74  69  64  67  70  

8  71  74  69  64  67  71  

9  76  69  68  62  63  69  

10  78  70  70  63  64  71  

11  73  72  68  58  65  69  

12  75  72  67  59  65  70  

13  74  70  71  62  66  71  

Médias 
Diárias  

70  71  69  64  67  69  

Estação  91  84  68  75  74  78  

Estação 12h  93  86  70  80  79  82  

Estação 13h  89  81  65  70  68  75  

 

Figura 51 – Gráfico que mostra a umidade relativa do ar - UR (%) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no 

horário das 12h30-13h em Agosto de 2010. 
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Mais uma vez, no final da tarde (18h-18h30), a média diária geral de UR, para os 

pontos da Av. Higienópolis (80%) foi maior que a da Estação Meteorológica (71%), em 

cerca de 9%. Continua se mantendo a tendência invertida em relação aos horários 

diurnos (em que as URs apresentadas na estação foram predominantemente maiores 

que as da Av.), exceto para o dia 04/08 (vide detalhes do monitoramento na Tabela 34 

e no gráfico da Figura 52). 

As diferenças nas medidas de UR, nos pontos de medição da Av., para este 

horário, apresentaram diferenças bastante significativas, destacando-se no dia, 06/08, 

por exemplo, em que houve uma diferença de 20% na UR entre o ponto 1 (57%) e o 

ponto 12 (77%). 

 

 

 

Tabela 34 – Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 18h-18h30 em Agosto de 2010. 

 

LOCAL  4/ago  5/ago  6/ago  9/ago  10/ago  Média Horária  

1  78  70  57  74  76  71  

2  75  76  59  76  76  73  

3  82  81  62  75  79  76  

4  82  81  64  76  80  77  

5  82  82  64  76  80  78  

6  83  82  66  75  82  79  

7  85  83  71  77  84  81  

8  84  83  72  77  85  82  

9  87  83  72  78  82  82  

10  84  84  73  78  83  82  

11  86  85  76  81  87  85  

12  83  85  77  81  87  85  

13  82  84  75  80  87  84  
Médias Diárias  83  81  68  77  82  80  

Estação  85  77  52  75  69  71  

Estação 17h  83  73  54  75  69  71  

Estação 18h  86  80  50  75  68  72  
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Figura 52 – Gráfico que mostra a umidade relativa do ar - UR (%) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no 

horário das 18h-18h30 em Agosto de 2010. 

 

 

Pela média geral de UR, o período de agosto, com média geral de UR 74,8%, foi 

bastante úmido. 

Em agosto, o dia mais seco tanto na Av. Higienópolis quanto na Estação 

Meteorológica, foi o dia 06, com 68,2% e 68% de UR em média, respectivamente. Já o 

dia mais úmido, nestes mesmos locais, foi o dia 04 com 79,7% e 88,5%, de UR, 

respectivamente. 

Na Tabela 35 e no gráfico da Figura 53 observa-se que, entre os pontos da Av., 

as médias diárias de UR, novamente, não revelaram significativas diferenças, 

chegando no máximo a cerca de 13%, ocorrendo a maior diferença no dia 05/08 entre 

o ponto 1 (68,7%) e os pontos 11 e12 (82%). 
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Tabela 35 – Médias Diárias de Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas 

nos Pontos de Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – 

Mirante Santana, em Agosto de 2010. 

LOCAL  4/ago  5/ago  6/ago  9/ago  10/ago  Média Geral  

1  73,0  68,7  61,0  70,0  78,0  70,1  

2  73,0  73,0  63,0  71,0  78,0  71,6  

3  78,0  78,3  64,0  69,0  77,7  73,4  

4  79,7  78,7  64,3  69,7  77,7  74,0  

5  79,7  80,0  65,0  69,3  76,7  74,1  

6  80,3  80,7  66,0  69,0  77,0  74,6  

7  80,3  81,0  69,7  70,0  77,7  75,7  

8  80,3  81,3  71,0  70,0  78,0  76,1  

9  83,0  80,0  70,7  69,3  75,3  75,7  

10  83,3  80,7  72,0  70,3  76,0  76,5  

11  82,3  82,0  73,0  67,7  77,3  76,5  

12  81,7  82,0  73,3  68,7  77,0  76,5  

13  81,3  81,3  73,7  71,0  77,7  77,0  

Média Geral  79,7  79,1  68,2  69,6  77,2  74,8  

Estação  88,5  84,2  68,0  72,7  75,5  77,8  

 

Figura 53 – Gráfico que mostra as Médias Diárias de Umidade Relativa do ar - UR (%) nos 

pontos de monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, em Agosto de 2010. 
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Agregando as médias horárias de temperaturas instantáneas e URs, do período 

de agosto, na Tabela 36 e no climograma da Figura 54, observa-se que os pontos que 

apresentaram as menores médias diárias de temperaturas (16,4°C) foram os pontos 2 

e 4, seguidos dos ponto 7 e 8 (16,6°C); por usa vez o ponto que apresentou a maior 

média diária de temperaturas (18°C) foi o ponto 13. 

Neste período, no horário das 12h30-13h, a presença de “micro-ilhas” de calor foi 

bem significativa dado que verificou-se uma diferença de 2,9°C entre o ponto 4 (18°C) 

e o ponto 13 (20,9°C). 

As temperaturas médias horárias da estação meteorológica foram 

predominantemente menores que as temperaturas médias horárias nos pontos da Av. 

Higienópolis, com diferenças de até cerca de 4°C. 

 

 

Tabela 36 – Médias Horárias de Temperaturas Instantâneas (°C) e de Umidade Relativa do ar 

- UR (%), aferidas nos Pontos de Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na 

Estação Meteorológica – Mirante Santana, em Agosto de 2010. 

LOCAL  
Temperaturas (°C)  Umidade Relativa do Ar (%)  

7h30-8h  12h30-13h  18h-18h30  Média Geral  7h30-8h  12h30-13h  18h-18h30  Média Geral  

1  15,0  18,3  17,6  17,0  73,0  66,0  71,0  70,0  

2  14,6  18,3  16,4  16,4  75,0  68,0  73,0  72,0  

3  14,8  18,2  16,8  16,6  77,0  68,0  76,0  74,0  

4  14,5  18,0  16,8  16,4  77,0  69,0  77,0  75,0  

5  14,7  18,3  17,0  16,7  77,0  69,0  78,0  75,0  

6  14,5  19,0  16,9  16,8  77,0  70,0  79,0  75,0  

7  14,3  18,8  16,6  16,6  79,0  70,0  81,0  77,0  

8  14,0  18,7  17,0  16,6  79,0  71,0  82,0  77,0  

9  14,5  19,6  17,6  17,3  79,0  69,0  82,0  77,0  

10  14,3  19,2  17,3  17,0  80,0  71,0  82,0  78,0  

11  14,5  20,1  17,5  17,4  79,0  69,0  85,0  78,0  

12  14,7  20,1  17,7  17,5  79,0  70,0  85,0  78,0  

13  14,9  20,9  18,2  18,0  81,0  71,0  84,0  79,0  

Média Geral  14,6  19,0  17,2  16,9  78,0  69,0  80,0  76,0  

Estação  12,7  14,4  16,0  14,3  84,0  78,0  71,0  78,0  

 

 

Neste período houve pequena mudança na tendência das médias gerais diárias, 

por horário, de UR, entre a Av. Higienópolis e as obtidas na Estação Meteorológica, 

que, nos anteriores foram maiores na estação em todos os horários. No horário das 

18h30-19h as médias de UR, nos pontos da Av., foram até 14% acima da UR obtida 

na estação, de tal forma que o ponto 13 chegou a ter média geral de UR (79%) maior 

que da estação (78%). 
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Houve, outra vez, pouca diferença entre as médias horárias de UR obtidas para 

os diferentes pontos da Av. Higienópolis, agora em agosto, chegando no máximo até 

cerca de 8% entre os pontos mais úmidos ou secos, como por exemplo entre o ponto 

1 (73%) e o ponto 13 (81%) às 7h30-8h. 

O horário mais úmido, em geral, na Av. foi à com 80% de UR média e o mais seco 

às 12h30-13h com 69% de UR média. 

 

 

 

Figura 54 – Climograma com as Médias Horárias de Temperaturas Instantâneas (°C) e de 

Umidade Relativa do ar - UR (%), nos pontos de monitoramento da Avenida Higienópolis, e na 

Estação Meteorológica – Mirante Santana, em Agosto de 2010. 
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4.2.2.5. Período de Setembro de 2010 

O último período do monitoramento de temperaturas e umidade do ar, na Avenida 

Higienópolis ocorreu cerca de quarenta dias após o quarto período e foi em setembro 

de 2010, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de agosto (Segunda, Terça, Quarta, Quinta, e 

Sexta, respectivamente). 

Neste período, as temperaturas instantâneas do ar, no horário da manhã (7h30-

8h), não apresentaram amplitude térmica significativa. A média geral para o horário foi 

de 20,5°C e a variação máxima, entre os pontos, na média, foi de 0,9°C, sendo a mais 

significativa de 2,4°C entre o ponto 2 (22,5°C) e o ponto 13 (24,9°C) no dia 14/09. 

Os dia mais frio, neste horário, foi 16 de setembro (média de 18,5°C) e o mais 

quente foi 14 de setembro (média de 23,8°C). 

Em geral, a Estação meteorológica apresentou temperaturas mais baixas que os 

pontos da Avenida Higienópolis, neste horário, chegando até cerca de 5°C de 

diferença no dia 16. 

Detalhes do monitoramento das temperaturas do ar no horário das 7h30-8h, neste 

período, estão na Tabela 37 e no gráfico da Figura 55. 

 

Tabela 37 – Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 7h30-8h em Setembro de 2010. 

LOCAL  13/set  14/set  15/set  16/set  17/set  Média Horária  

1  18,4  22,7  21,5  18,8  19,3  20,1  

2  17,9  22,5  22,1  18,9  18,0  19,9  

3  18,7  23,8  22,4  18,6  18,9  20,5  

4  18,8  23,8  21,9  17,8  18,8  20,2  

5  18,8  23,4  22,0  19,2  19,7  20,6  

6  19,0  24,1  21,6  19,8  19,6  20,8  

7  19,1  23,7  21,9  19,0  19,9  20,7  

8  18,7  23,6  21,5  17,9  18,7  20,1  

9  18,9  24,4  22,0  18,9  18,7  20,6  

10  18,8  24,5  22,2  18,8  18,9  20,6  

11  19,1  23,9  22,9  17,8  19,3  20,6  

12  19,1  23,5  22,4  17,8  20,0  20,6  

13  19,0  24,9  21,2  17,8  19,8  20,5  
Média Diária  18,8  23,8  22,0  18,5  19,2  20,5  

Estação  18,9  22,0  21,7  15,0  15,3  18,6  

Estação 7h  17,7  21,9  21,7  14,9  15,2  18,3  

Estação 8h  20,0  22,1  21,7  15,1  15,3  18,8  
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Figura 55 – Gráfico que mostra as temperaturas do ar (°C) nos pontos de monitoramento da 

Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no horário das 7h30-8h 

em Setembro de 2010. 

 

Já no segundo horário, no início da tarde (12h30-13h), em setembro, as 

temperaturas apresentaram as maiores amplitudes térmicas, observadas no período. 

A média geral foi de 27°C e a variação máxima, entre os pontos, na média, foi de 

3,5°C, entre o ponto 2 (25°C) e o ponto 13 (28,5°C), sendo a mais significativa de 

8,5°C entre o ponto 3 (23,3°C) e o ponto 11 (31,8°C) no dia 16/09, dados que indicam 

a formação de “micro-ilha” de calor, neste dia, entre estes pontos. 

O dia mais frio, neste horário, foi 15 de setembro (média de 19,9°C) e o mais 

quente foi 13 de setembro (média de 30,4°C). 

Em geral, a Estação meteorológica apresentou temperaturas bem mais baixas 

que as dos pontos da Avenida Higienópolis, também neste horário, chegando até 

cerca de 15°C de diferença no dia 16, o que corrobora a ocorrência de ilha de calor, na 

Avenida, dada sua localização na região central e à cerca de 6 Km da localização da 

Estação. Destaca-se, entretanto o dia 15/09 em que esta tendência não se confirmou, 

pois tanto os pontos da Avenida quanto a Estação tiveram amplitude térmica de cerca 

de 1,5°C e a Estação teve temperatura ligeiramente maior que vários pontos da 

Avenida. 

Detalhes do monitoramento das temperaturas do ar no horário das 12h30-13h, em 

setembro, estão na Tabela 38 e no gráfico da Figura 56. 
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Tabela 38 – Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 12h30-13h em Setembro de 2010. 

LOCAL 13/set 14/set 15/set 16/set 17/set Média Horária 

1 28,1 26,7 19,7 24,4 27,2 25,2 

2 28,1 27,3 19,8 23,6 26,0 25,0 

3 29,0 27,8 19,6 23,3 29,0 25,7 

4 29,7 29,7 19,6 24,6 24,8 25,7 

5 31,3 28,7 20,3 25,1 28,2 26,7 

6 31,4 30,0 19,7 27,0 29,1 27,4 

7 32,4 32,3 19,6 27,6 28,2 28,0 

8 31,9 28,7 20,8 24,1 29,6 27,0 

9 31,9 31,3 20,4 24,8 32,3 28,1 

10 28,0 30,4 19,9 25,7 29,5 26,7 

11 30,5 30,2 19,4 31,8 29,7 28,3 

12 30,8 32,3 19,7 27,5 30,4 28,1 

13 31,8 30,8 20,6 27,7 31,8 28,5 
Média Diária 30,4 29,7 19,9 25,9 28,9 27,0 

Estação 24,5 26,3 19,9 17,6 21,7 22,0 

Estação 12h 22,7 25,6 20,0 16,9 20,1 21,1 

Estação 13h 26,3 26,9 19,7 18,3 23,2 22,9 

 

 

Figura 56 – Gráfico que mostra as temperaturas do ar (°C) nos pontos de monitoramento da 

Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no horário das 12h30-

13h em Setembro de 2010. 
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Por sua vez, semelhante ao ocorrido no início da manhã, no horário do final da 

tarde (18h-18h30), em setembro, as temperaturas não apresentaram amplitude 

térmica significativa. A média geral foi de 23,8°C e a variação máxima, entre os 

pontos, na média, foi de 0,8°C, sendo a mais significativa de 3,6°C entre o ponto 2 

(22,1°C) e o ponto 9 (18,5°C) no dia 15/09.  

O dia mais frio, neste horário, foi 16 de setembro (média de 18,9°C) e o mais 

quente foi 13 de setembro (média de 28,4°C). 

Em geral, a Estação meteorológica apresentou temperaturas mais altas que os 

pontos da Avenida Higienópolis, neste horário, chegando até cerca de 4°C de 

diferença no dia 13, porém no dia 15/9 está tendência mostrou invertida de tal forma 

que vários pontos da Avenida apresentaram temperaturas ligeiramente mais altas 

(cerca de até 4°C) que a Estação. 

Detalhes do monitoramento das temperaturas do ar, de setembro no horário das 

18h-18h30, estão na Tabela 39 e no gráfico da Figura 57. 

 

 

 

Tabela 39 – Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 18h-18h30 em Setembro de 2010. 

LOCAL 13/set 14/set 15/set 16/set 17/set Média Horária 

1 27,3 27,1 21,6 19,6 23,9 23,9 

2 28,0 27,0 22,1 18,6 23,5 23,8 

3 28,6 28,5 19,0 20,4 23,9 24,1 

4 28,6 28,6 19,1 20,0 23,7 24,0 

5 28,0 28,4 19,0 19,0 23,6 23,6 

6 27,7 28,3 19,5 19,6 23,5 23,7 

7 28,1 28,3 18,9 18,7 24,0 23,6 

8 28,1 28,7 18,7 19,1 23,5 23,6 

9 29,1 28,4 18,5 18,5 24,0 23,7 

10 28,3 28,3 18,7 17,8 23,6 23,3 

11 29,4 28,9 19,0 17,8 23,3 23,7 

12 29,1 29,0 19,1 18,3 24,1 23,9 

13 28,6 28,7 18,7 18,8 24,0 23,8 
Média Diária 28,4 28,3 19,4 18,9 23,7 23,8 

Estação 31,3 29,4 18,2 19,1 26,3 24,8 

Estação 18h 31,5 29,6 18,6 19,9 26,6 25,2 

Estação 19h 31,1 29,1 17,7 18,3 26,0 24,4 

 



115 

 

 

Figura 57 – Gráfico que mostra as temperaturas do ar (°C) nos pontos de monitoramento da 

Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no horário das 18h-

18h30 em Setembro de 2010. 

 

 

 

Analisando as médias gerais de temperaturas do período de setembro 

(apresentadas em detalhes na Tabela 40 e no gráfico da Figura 58), verifica-se que o 

dia mais frio, com média geral de temperaturas mais baixa, foi 15 de setembro 

(20,4°C), destacando-se a média diária mais baixa nos pontos 4 e 13 (20,4°C). 

Já o dia mais quente foi 14 de setembro com 27,3°C de temperatura média e 

destacando-se a média diária mais alta no ponto 12 (28,3°C). 

A amplitude média de temperatura entre os pontos da Av. foi baixa de 1,4°C. 

As temperaturas médias da estação meteorológica foram predominantemente 

menores que as temperaturas médias nos pontos da Av. Higienópolis, com diferenças 

de até cerca de 5°C. 
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Tabela 40 – Médias Diárias das Temperaturas Instantâneas, em graus Celsius (°C), aferidas 

nos Pontos de Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica 

– Mirante Santana, em Setembro de 2010. 

LOCAL 13/set 14/set 15/set 16/set 17/set Média Geral 

1 24,6 25,5 20,9 20,9 23,5 23,1 

2 24,7 25,6 21,3 20,4 22,5 22,9 

3 25,4 26,7 20,3 20,8 23,9 23,4 

4 25,7 27,4 20,2 20,8 22,4 23,3 

5 26,0 26,8 20,4 21,1 23,8 23,6 

6 26,0 27,5 20,3 22,1 24,1 24,0 

7 26,5 28,1 20,1 21,8 24,0 24,1 

8 26,2 27,0 20,3 20,4 23,9 23,6 

9 26,6 28,0 20,3 20,7 25,0 24,1 

10 25,0 27,7 20,3 20,8 24,0 23,6 

11 26,3 27,7 20,4 22,5 24,1 24,2 

12 26,3 28,3 20,4 21,2 24,8 24,2 

13 26,5 28,1 20,2 21,4 25,2 24,3 
Média Geral 25,8 27,3 20,4 21,1 23,9 23,7 

Estação 24,9 25,9 19,9 17,2 21,1 21,8 

 

 

 

Figura 58 – Gráfico que mostra as médias diárias de temperaturas do ar (°C) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, em 

Setembro de 2010. 
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Quanto ao monitoramento da umidade relativa do ar (UR), em setembro, verificou-

se como média diária de UR, no horário da manhã (7h30-8h), para a Avenida 

Higienópolis, 63,6%, muito próxima da apresentada pela Estação Meteorológica, neste 

horário, de 63,3%, não configurando diferença significativa para as duas áreas. 

Por sua vez, nos pontos de medição da Avenida, as diferenças nas medidas de 

UR, às 7h30-8h, também foram pouco significativas, porém maiores, chegando a 15%, 

destacando-se as maiores diferenças, no dia 14 de setembro, entre os pontos 9 e 10 

(33%) e o ponto 1 (48%). Este dia também apresentou maior heterogeneidade de UR 

entre os pontos. 

Detalhes do monitoramento da UR no horário das 7h30-8h, em setembro, estão 

na Tabela 41 e no gráfico da Figura 59. 

 

 

 

Tabela 41 – Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 7h30-8h em Setembro de 2010. 

LOCAL  13/set  14/set  15/set  16/set  17/set  Média Horária  

1  54  48  72  73  78  65,0  

2  54  43  69  75  81  64,4  

3  55  36  66  77  81  63,0  

4  54  34  67  79  83  63,4  

5  54  37  67  78  82  63,6  

6  55  38  68  79  82  64,4  

7  56  35  67  77  84  63,8  

8  55  40  66  78  82  64,2  

9  55  33  64  77  80  61,8  

10  55  33  65  78  83  62,8  

11  55  35  61  78  83  62,4  

12  56  38  62  79  83  63,6  

13  55  37  65  80  82  63,8  
Média Diária  55  37  66  78  82  63,6  

Estação  53  26  53  92  93  63,3  

Estação 7h  52  26  53  93  93  63,4  

Estação 8h  54  25  53  91  93  63,2  
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Figura 59 – Gráfico que mostra a umidade relativa do ar - UR (%) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no 

horário das 7h30-8h em Setembro de 2010. 

 

 

 

A média diária de UR, no horário das 12h30-13h, em setembro, para a Avenida 

Higienópolis, foi de 45,4%, enquanto que a Estação Meteorológica apresentou média 

diária de UR de 54%, neste horário, configurando uma diferença de cerca de 9%, para 

as duas áreas. 

Neste horário, as diferenças nas medidas de UR, em setembro, nos pontos de 

medição da Avenida, foram um pouco mais significativas, chegando a ocorrer uma 

diferença de até 23% entre os pontos, destacando-se entre o ponto 1 (59%) e o ponto 

9 (36%). 

Detalhes do monitoramento da UR no horário das 12h30-13h, em setembro, estão 

na Tabela 42 e no gráfico da Figura 60. 
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Tabela 42 – Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 12h30-13h em Setembro de 2010. 

LOCAL  13/set  14/set  15/set  16/set  17/set  Média Horária  

1  33  36  72  60  59  52,0  

2  34  38  74  61  55  52,4  

3  27  29  76  60  51  48,6  

4  27  27  77  57  44  46,4  

5  28  28  77  53  46  46,4  

6  29  28  77  50  44  45,6  

7  28  24  78  49  48  45,4  

8  24  24  76  51  44  43,8  

9  20  25  76  46  36  40,6  

10  23  26  76  49  39  42,6  

11  23  24  78  47  43  43,0  

12  19  25  77  50  40  42,2  

13  19  25  76  47  39  41,2  
Média Diária  25,7  27,6  76,2  52,3  45,2  45,4  

Estação  32,0  24,5  69,0  78,5  66,0  54,0  

Estação 12h  36  24  68  81  73  56,4  

Estação 13h  28  25  70  76  59  51,6  

 

 

Figura 60 – Gráfico que mostra a umidade relativa do ar - UR (%) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no 

horário das 12h30-13h em Setembro de 2010. 
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No final da tarde, 18h-18h30, em setembro, a média diária de UR, para a Avenida 

Higienópolis, foi bem baixa de 56,5%, enquanto que a Estação Meteorológica 

apresentou média diária de UR de 46,5%, invertendo-se as tendências observadas 

nos horários diurnos (em que as URs apresentadas na estação foram maiores que as 

da Avenida) configurando uma diferença de cerca de 10%, para as duas áreas. 

As diferenças nas medidas de UR, nos pontos de medição da Avenida, foram 

pouco significativas (conforme mostram detalhadamente a Tabela 43 e o gráfico da 

Figura 61), destacando-se, no dia 14 de setembro, a ocorrência de uma diferença de 

15% entre o ponto 2 (43%) e os pontos 12 e 13 (28%). 

 

Tabela 43 – Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas nos Pontos de 

Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, no horário das 18h-18h30 em Setembro de 2010. 

LOCAL 13/set 14/set 15/set 16/set 17/set Média Horária 

1 35 38 62 72 67 54,8 

2 35 43 62 75 69 56,8 

3 28 32 70 78 69 55,4 

4 26 32 72 78 69 55,4 

5 31 33 73 80 70 57,4 

6 30 32 74 81 71 57,6 

7 29 31 74 82 71 57,4 

8 29 30 74 81 69 56,6 

9 28 31 72 83 68 56,4 

10 32 31 73 84 69 57,8 

11 30 29 71 87 70 57,4 

12 28 28 69 87 70 56,4 

13 25 28 68 85 68 54,8 

Média Diária 29,7 32,2 70,3 81,0 69,2 56,5 

Estação 14,5 19,5 74,5 74,0 50,0 46,5 

Estação 18h 16 19 74 70 49 45,6 

Estação 19h 13 20 75 78 51 47,4 
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Figura 61 – Gráfico que mostra a umidade relativa do ar - UR (%) nos pontos de 

monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, no 

horário das 18h-18h30 em Setembro de 2010. 

 

 

 

Pelas médias gerais diárias de UR, obtidas em setembro, e detalhadas na Tabela 

44 e no gráfico da Figura 62, o dia mais seco na Avenida Higienópolis e na Estação 

Meteorológica foi o dia 14 de setembro (30% e 32,4% respectivamente). Já o dia mais 

úmido na Avenida foi o dia 16 de setembro (70,7%) e de acordo com os dados da 

Estação foi o dia 15 de setembro (70,8%). 

Entre os pontos da Avenida, as médias diárias de UR não revelaram significativas 

diferenças, chegando no máximo a 12%, ocorrendo as maiores diferenças no dia 14 

de setembro entre o ponto 2 (41,3%) e o ponto 11 (29,3%). 
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Tabela 44 – Médias Diárias de Umidade Relativa do ar - UR, em porcentagem (%), aferidas 

nos Pontos de Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – 

Mirante Santana, em Setembro de 2010. 

LOCAL  13/set 14/set 15/set 16/set 17/set Média Geral  

1  40,7  40,7  68,7  68,3  68,0  57,3  

2  41,0  41,3  68,3  70,3  68,3  57,9  

3  36,7  32,3  70,7  71,7  67,0  55,7  

4  35,7  31,0  72,0  71,3  65,3  55,1  

5  37,7  32,7  72,3  70,3  66,0  55,8  

6  38,0  32,7  73,0  70,0  65,7  55,9  

7  37,7  30,0  73,0  69,3  67,7  55,5  

8  36,0  31,3  72,0  70,0  65,0  54,9  

9  34,3  29,7  70,7  68,7  61,3  52,9  

10  36,7  30,0  71,3  70,3  63,7  54,4  

11  36,0  29,3  70,0  70,7  65,3  54,3  

12  34,3  30,3  69,3  72,0  64,3  54,1  

13  33,0  30,0  69,7  70,7  63,0  53,3  

Média Geral  36,7  32,4  70,8  70,3  65,4  55,1  

Estação  33,2  23,2  65,5  81,5  69,7  54,6  

 

 

Figura 62 – Gráfico que mostra as Médias Diárias de Umidade Relativa do ar - UR (%) nos 

pontos de monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante 

Santana, em Setembro de 2010. 

 

Para comparação agregou-se as médias horárias de temperaturas e UR, do 

período de setembro, na Tabela 45 e no climograma da Figura 63. 
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Tabela 45 – Médias Horárias de Temperaturas Instantâneas (°C) e de Umidade Relativa do ar 

- UR (%), aferidas nos Pontos de Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na 

Estação Meteorológica – Mirante Santana, em Setembro de 2010. 

LOCAL  

Temperaturas °C Umidade Relativa do Ar % 

7h30-8h 12h30-13h  18h-18h30 
Média 
Geral  

7h30-8h  12h30-13h  18h-18h30 
Média 
Geral 

1  20,1  25,2  23,9  23,1  65,0  52,0  54,8  57,3  

2  19,9  25,0  23,8  22,9  64,4  52,4  56,8  57,9  

3  20,5  25,7  24,1  23,4  63,0  48,6  55,4  55,7  

4  20,2  25,7  24,0  23,3  63,4  46,4  55,4  55,1  

5  20,6  26,7  23,6  23,6  63,6  46,4  57,4  55,8  

6  20,8  27,4  23,7  24  64,4  45,6  57,6  55,9  

7  20,7  28,0  23,6  24,1  63,8  45,4  57,4  55,5  

8  20,1  27,0  23,6  23,6  64,2  43,8  56,6  54,9  

9  20,6  28,1  23,7  24,1  61,8  40,6  56,4  52,9  

10  20,6  26,7  23,3  23,6  62,8  42,6  57,8  54,4  

11  20,6  28,3  23,7  24,2  62,4  43,0  57,4  54,3  

12  20,6  28,1  23,9  24,2  63,6  42,2  56,4  54,1  

13  20,5  28,5  23,8  24,3  63,8  41,2  54,8  53,3  

Média 
Geral  

20,5  27,0  23,8  23,7  63,6  45,4  56,5  55,1  

Estação  18,6  22,0  24,8  21,8  63,3  54,0  46,5  54,6  

 

 

Figura 63 – Climograma com as Médias Horárias de Temperaturas Instantâneas (°C) e de 

Umidade Relativa do ar - UR (%), nos pontos de monitoramento da Avenida Higienópolis, e na 

Estação Meteorológica – Mirante Santana, em Setembro de 2010. 
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O ponto que apresentou a menor média diária de temperaturas (22,9°C), em 

setembro, foi o ponto 2, destacando-se, neste mesmo ponto a média de temperatura 

mais baixa, às 7h30-8h (19,9°C). 

Por sua vez, o ponto que apresentou a maior média diária de temperaturas 

(24,3°C) foi o ponto 13, destacando-se, neste mesmo ponto, a média de temperatura 

mais alta às 12h30-13h (28,5°C). 

O horário das 12h30-13h oferece a visualização de “micro-ilhas” de calor entre os 

ponto 13, cuja temperatura média do período foi até 3,5°C acima da do ponto 2.  

Novamente as temperaturas médias horárias da estação meteorológica foram 

predominantemente menores que as temperaturas médias nos pontos da Avenida 

Higienópolis, na maior parte dos horários, com diferenças de até cerca de 6°C, exceto 

no horário das 18h-18h30 em que, ao contrário, as temperaturas médias gerais da 

estação foram maiores que na Av. em até 1°C. 

As médias gerais diárias, por horário, de UR, foram maiores na Av. Higienópolis 

se comparadas às obtidas na Estação Meteorológica, com exceção para o horário das 

12h30-13h que mostrou tendência contrária sendo menor na Av. 

Não há, em nenhum dos horários, diferenças significativas entre as médias de UR 

obtidas para os diferentes pontos da Avenida Higienópolis, configurando pontos muito 

mais úmidos ou secos. 

O horário mais úmido, em geral, na Avenida foi pela manhã com 63,6% de UR 

média e o mais seco às 12h30-13h com 45,4% de UR média, correspondendo 

exatamente aos períodos de menor e maior média de temperaturas respectivamente. 

 

 

4.2.2.6. Algumas Comparações entre os Períodos 

Para realizar algumas comparações do comportamento microclimático na Avenida 

Higienópolis e na Estação Meteorológica foram agregados, de cada período, as 

médias de temperaturas mínimas (que ocorreram às 7h30-8h), as médias de 

temperaturas máximas (que ocorreram às 12h30-13h), e as médias diárias de 

Umidade relativa do ar, sendo apresentados na Tabela 46 e no gráfico da Figura 63, a 

seguir. 
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Tabela 46 – Médias de Temperaturas Instantâneas Mínimas e Máximas (°C) e as Médias de Umidade Relativa do ar - UR (%), aferidas nos Pontos de Controle 
Microclimáticos na Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, em todos os períodos de 2010. 

 

LOCAL 

Média de Temperaturas em °C Média de UR % 
Abril - 
Temp. 
Mín. °C 

Maio - 
Temp. 
Mín. °C 

Junho - 
Temp. 
Mín. °C 

Ago. - 
Temp. 
Mín. °C 

Set. - 
Temp. 
Mín. °C 

Abril - 
Temp. 

Máx. °C 

Maio - 
Temp. 

Máx. °C 

Junho - 
Temp. 

Máx. °C 

Ago. - 
Temp. 

Máx. °C 

Set. - 
Temp. 

Máx. °C 

Abril - 
UR% 

Maio - 
UR% 

Junho - 
UR% 

Ago. 
UR% 

Set. - 
UR% 

1 19,8 19,1 18,0 15,0 20,1 25,2 22,2 20,8 18,3 25,2 62,5 70,0 73,0 70,0 57,3 

2 19,5 18,8 17,9 14,6 19,9 25,3 21,6 20,2 18,3 25,0 62,5 71,6 74,5 72,0 57,9 

3 19,8 18,7 18,0 14,8 20,5 25,3 21,8 20,9 18,2 25,7 61,5 70,1 72,4 74,0 55,7 

4 19,8 18,6 17,2 14,5 20,2 26,5 21,6 21,2 18,0 25,7 61,7 71,1 73,1 75,0 55,1 

5 20,0 19,2 18,1 14,7 20,6 25,7 21,3 21,1 18,3 26,7 61,7 71,1 73,1 75,0 55,8 

6 19,7 18,6 18,3 14,5 20,8 26,6 21,3 21,5 19,0 27,4 61,7 71,0 72,3 75,0 55,9 

7 19,8 19,2 17,8 14,3 20,7 26,6 22,0 21,5 18,8 28,0 62,2 70,4 72,5 77,0 55,5 

8 19,8 18,0 17,5 14,0 20,1 26,2 21,3 21,1 18,7 27,0 62,2 70,5 72,4 77,0 54,9 

9 19,8 18,2 17,5 14,5 20,6 27,8 21,2 21,8 19,6 28,1 62,3 70,4 71,5 77,0 52,9 

10 19,9 17,9 17,2 14,3 20,6 26,1 21,3 21,3 19,2 26,7 62,2 72,1 72,7 78,0 54,4 

11 19,6 18,6 17,4 14,5 20,6 27,5 22,0 21,7 20,1 28,3 62,4 71,1 72,3 78,0 54,3 

12 19,7 18,6 17,2 14,7 20,6 26,5 21,7 21,9 20,1 28,1 62,6 72,0 73,3 78,0 54,1 

13 20,0 17,8 17,5 14,9 20,5 27,9 21,8 22,2 20,9 28,5 62,4 71,7 72,9 79,0 53,3 
Média Geral 19,8 18,6 17,7 14,6 20,5 26,4 21,6 21,3 19,0 27,0 62,1 71,0 72,8 76,0 55,1 

Estação 17,1 15,4 17,7 12,7 18,6 21,8 16,6 21,3 14,4 22,0 64,8 78,9 83,2 78,0 54,6 
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Figura 64 – Climograma com as Médias de Temperaturas Instantâneas Mínimas e Máximas (°C) e as Médias de Umidade Relativa do ar - UR (%), nos pontos 

de monitoramento da Avenida Higienópolis, e na Estação Meteorológica – Mirante Santana, de todos os períodos de 2010. 
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O período mais frio de monitoramento foi agosto com média geral de temperaturas 

mínimas de 14,6°C para os pontos da Avenida e 12,7°C na Estação Meteorológica, 

sendo as médias de temperaturas mínimas da Estação sempre menores que as da 

Avenida, chegando a uma amplitude de até 3,8°C em maio. Nota-se, para todos os 

períodos, que não há amplitude térmica significativa entre os pontos da Avenida, 

quanto às médias de temperaturas mínimas, destacando-se a maior amplitude de 

1,4°C entre os pontos 5 e 6 (19,2°C) e o ponto 13 (17,8°C) em maio. 

Já em relação às médias de temperaturas máximas verificou-se que os períodos 

mais quentes foram abril e setembro com médias gerais de temperaturas máximas 

muito próximas, 26,4°C e 27°C respectivamente. A Estação também apresentou 

nestes períodos as maiores médias de temperaturas máximas (21,8°C e 22°C 

respectivamente) e em todos os períodos suas médias de temperaturas máximas 

foram menores que as dos pontos da Avenida destacando-se a maior amplitude 

térmica em setembro de 6,5°C. 

Evidencia-se “micro-ilhas” de calor entre o ponto 1 e 2 (25,2°C e 25°C de 

temperaturas médias máxima, respectivamente) e o ponto 13 (28,5°C de temperatura 

média máxima) principalmente no período de setembro com uma amplitude térmica 

que chega a 3,5°C. Mas, em geral, entre os primeiros pontos da Avenida e o ponto 13 

este fenômeno ocorre. Isto pode ser explicado pela presença de maiores 

aglomerações de árvores que “refrigeram” os pontos iniciais e que não se encontram 

próximo ao ponto 13, o qual está em pleno Sol no horário do meio-dia. 

Quanto às médias de UR o período mais seco foi setembro, tanto na Avenida, 

com média geral de UR de 55,1%, quanto na Estação Meteorológica, com média de 

UR de 54,6%, e o mais úmido foi junho com médias gerais de 72,8% na Avenida e 

83,2% na Estação. A Estação só apresentou média geral de UR menor que as médias 

gerais da Avenida no período de setembro. Nos demais períodos as URs médias da 

Estação foram maiores que as médias gerais da Avenida chegando a quase 8% no 

período de maio. 

A diferença entre as médias de URs dos pontos da Avenida em geral são pouco 

significativas em todos os períodos sendo a maior, de 9%, entre o ponto 1 (70%) e o 

ponto 13 (79%) no período de agosto. 
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5. CONCLUSÕES 

 

5.1. Mapeamento e Avaliação da Arborização de Rua da Avenida 

Higienópolis 

Com esta análise pode-se concluir que a arborização de rua da Avenida 

Higienópolis:  

 possui riqueza ou diversidade de espécies arbóreas baixa, e menor que a do 

bairro de Santa Cecília, reduzindo as oportunidades para a fauna e ocasionando 

monotonia, do ponto de vista estético; 

 tem como espécies arbóreas predominantes em suas ruas, o alfeneiro - 

Ligustrum lucidum W. T. Ailton e a sibipiruna - Caesalpinia peltophoroides Benth; 

 apresenta como espécies mais freqüentes as mesmas que o bairro de Santa 

Cecília indicando processos de urbanização semelhantes para ambas as áreas; 

 possui árvores predominantemente exóticas oriundas da China; 

 apresenta pouquíssimas espécies produtoras de frutos apropriados para o 

consumo humano, especialmente comestíveis, sendo 4% dos indivíduos; 

 possui árvores de grande porte, predominantemente, e que são responsáveis 

pela maior parte dos conflitos encontrados com o aparato urbano; 

 apresenta calçadas com larguras maiores do que o mínimo recomendado pelo 

Manual Técnico de Arborização Urbana; 

 apresenta cerca da metade de suas árvores com área permeável maior ou igual a 

10.000 cm2, um número superior ao encontrado em Santa Cecília. 

 

5.2. Monitoramento de Variáveis Microclimáticas em Pontos de Controle da 

Avenida Higienópolis 

Como a análise do monitoramento microclimático pode-se concluir: 

 em geral há significativa diferença entre as temperaturas aferidas nos pontos da 

Avenida Higienópolis e na Estação Meteorológica nos vários horários e periodos 

do monitoramento, as quais para melhor entendimento necessitariam avaliação 

do uso e ocupação do solo nas imediações da Estação; 

 principalmente no horário de monitoramento das 12h30-13h nos períodos de abril 

e setembro, evidenciou-se a formação de “micro-ilhas” de calor entre os pontos 

iniciais da Avenida e o ponto mais extremo (13), provavelmente atribuidas a 

associação de vegetação mais contínua nos pontos iniciais; 

 não ocorreram diferenças significativas nas URs entre os pontos da Avenida e 

entre a Avenida e a Estação Meteorológica.  
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8. ANEXOS 
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8.1. Quadro de Informações das Árvores na Avenida Higienópolis 
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8.2. Mapa de Localização das Árvores e dos Pontos de Controle Microclimáticos na Avenida Higienópolis (Escala aprox. – 1:2.000 
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9. AVENIDA HIGIENÓPOLIS E PATRIMÔNIO EDIFICADO 

 

Profa. Dra. Eunice Helena S. Abascal 

 

O bairro de Higienópolis nasceu vinculado a três nomes femininos da 

aristocracia paulistana. A presença dessas mulheres é evocada pelos nomes das ruas: Dona 

Maria Angélica, Dona Maria Antonia e Dona Veridiana. Maria Antonia da Silva Ramos (1815-

1902), filha do Barão de Antonina, João da Silva Machado,  foi casada com o tenente-coronel 

Mariano José Ramos; Maria Angélica de Souza Queiroz Aguiar de Barros (1842-1922) , filha 

do Barão de Souza Queiroz, Francisco Antônio de Souza Queiroz, casada com Francisco Aguiar 

de Barros, filho do Barão de Itu; Dona Veridiana Valéria da Silva Prado (1825-1910), filha do 

Barão de Iguape, Antônio da Silva Prado, que foi casada com Martinho da Silva Prado 

(HOMEM, 1980). 

Dona Maria Antônia dá nome a rua assim designada,  local de sua chácara no 

bairro de Higienópolis. Sua propriedade se localizava entre as atuais Rua da Consolação, e Ruas 

Maria Antônia, Itambé, Dona Veridiana e Major Sertório. A família residia na Rua de São João, 

tal como boa parte da elite da época, quase na esquina com a Avenida Ipiranga, usando as terras 

da chácara para pomar e pasto de seus cavalos, que eram levados até ali por seus escravos.  

O bairro apresenta ainda vestígios dessa época. Entre os mais destacados 

exemplos está a mansão em estilo francês da família Prado, localizada no quadrilátero entre as 

Ruas Dona Veridiana, General Jardim, Sabará e Avenida Higienópolis, que abrigou o Clube São 

Paulo (destinado a eventos) e que atualmente sedia o Clube Náutico. A casa, conhecida como 

Chácara Vila Maria e situada à Avenida Higienópolis, n° 18, data de 1884, com terreno que se 

estendia até os limites da Avenida Angélica. Vários desses exemplares foram demolidos para 

dar lugar à verticalização decaráter moderno a partir da década de quarenta do século passado. 

Entre essas construções hoje inexistentes, pode-se citar a casa realizada pelo Arquiteto 

Maximiliano Hehl para ele mesmo (id. Ibid., 1980).  

O bairro de Higienópolis nasceu de loteamento estimulado pela ocupação prévia 

de Campos Elíseos. Os lucros auferidos com a venda dos lotes neste último bairro estimulou 

Victor Nothmann e Martinho Burchard a comprar a fazenda do barão de Ramalho,que viria dar 

lugar a Higienópolis. Sendo o terceiro bairro destinado á elite, depois de Santa Ifigênia e 

Campos Elíseos, destinou-se a uma ocupação exlcusivamente residencial. Seus edifícios 

guardados pela memória dos registros históricos, demolidos ou preservados, atestam o requinte 

e a singularidade das construções, e muitos destes, tais como a Vila Penteado (residência Prado) 

ainda pontuam a paisagem e trazem à contemporaneidade a duração e os sinais do passado.  

É digno de menção o edifício que hoje abriga sede da Secretaria de Segurança 

Pública (av. Higienópolis, 758), projeto de Paulo Heribaldo Siciliano, diplomado pela Escola 



141 
 

Politécnica de São Paulo.  Situado à Av. Higienópolis na esquina com a Rua Albuquerque Lins 

(FICHER, 2005), foi doado por  seu antigo proprietário  ao Estado, após grave acidente que o 

envolveu. Ali funcionou o Quartel da Guarda Cívil de São Paulo e posteriormente a Secretaria 

de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Siciliano projetou e construiu também em 1938 o 

primeiro edifício de apartamentos da Avenida Higienópolis, o D. Pedro II, situado no número 

40 daquela avenida. O prédio contava com apenas três pavimentos, e fora projetado em estilo 

neoclássico. O terreno pertencia ao fazendeiro Nhonhô Magalhães, que demoliu a casa 

anteriormente construída no local, destacando-se o edifício por se harmonizar bem com os 

casarões que o circundavam, respeitando os recuos legais, e procurando se fundir à paisagem da 

avenida. Encontra-se hoje ocupado pela Cia. Belgo Mineira (ANTONUCCI, 2006).  

O palacete na esquina da Avenida Higienópolis com rua Martim Francisco foi 

ocupado pelo Delegado Arthur Rudge da Silva Ramos, e com o seu falecimento, no local foi 

erguido o Edifício Orlandina Rudge Ramos, nome de sua esposa. 

Em 1874, Dona Maria Antônia vendeu ao Reverendo Chamberlain, por 800 mil 

réis, área de sua chácara em Higienópolis, o que proporcionou a instalação do atual Campus da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, passando a ocupar  o local em que se localizava o 

edifício de número 47 à Rua Maria Antônia, o Edifício Baronesa Maria Antônia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Chácara de Dona Veridiana, São Paulo 

Fonte: http://www.ecco.com.br/vita_mia/oriundi_arquit.asp.  

 

Os palacetes que pertenceram à família do Presidente Rodrigues Alves são bens 

conservados e tombados pelo Condephaat, abrigando respectivamente o Consulado Geral da 

Itália (Av. Higienópolis, 436) e uma agência bancária. O edifício em que hoje funciona a 

referida agência está situado na esquina da Avenida Angélica com a Avenida Higienópolis, 

tendo nela residido a família de Francisco Camargo Lima. O imóvel foi  adquirido pelo médico 

Rubens de Brito, onde instalou sua clínica e posteriormente a alugou para instalação de agência 

bancária. A residência recebeu proteção oficial do Condephaat, sendo preservados a arquitetura 

e vários elementos ornamentais significativos, como os vitrais.  
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Figuras 2 e 3  Imóvel originalmente de propriedade da família Rodrigues Alves, 

em estilo neo-colonial 

Fonte: http://elisaprado.com.br/blog/2009/09/acessibilidade-em-higienopolis/. 

 

Os arquitetos italianos Massimiliano e Doriana Fuksas são hoje responsáveis 

pelo projeto de ampliação e reconversão  do edifício original que abrigou o  Consulado Geral 

da Itália em São Paulo, devendo o novo prédio se destinar  a  sede do Instituto Italiano di 

Cultura. Com 1.550 m², os dois volumes que compõem a edificação prometem criar uma tensão 

com edifício existente, construído na década de 1920, em estilo neoclássico. As fachadas do 

antigo prédio foram mantidas,  e a edificação contemporânea ocupará os fundos do terreno. O 

projeto prevê lagos artificiais e pátios. Os volumes superiores, conectados ao edifício antigo por 

passarelas, abrigarão salas de leitura, uma biblioteca para trinta mil livros e um auditório 

(REVISTA AU, no. 179, fev./2009).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Maquete do projeto dos Fuksas para o Instituto Italiano di Cultura 

Fonte: REVISTA AU,no 179, fev./2009 
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Figura 5 Antigo edifício do Consulado Geral da Itália 

Fonte: Joyce Gal Zorszi 

 

O edifício onde funciona o Colégio Nossa Senhora de Sion (Av. Higienópolis, 

983)  foi uma realização do Escritório Técnico Ramos de Azevedo, erguido nos terrenos em que 

se localizava o antigo Hotel Higienópolis. O edifício passou por várias reformas, tendo sido 

gradativamente ampliado para abrigar tranformações funcionais. O projeto, de 1904, é atribuído 

ao Arquiteto Domiziano Rossi (1965-1920), colaborador de Ramos de Azevedo. A construção 

foi iniciada pelo hall central tendo sido estendida até o volume em que funcionou 

provisoriamente a Capela, e onde hoje se localiza a Biblioteca. Esta ala do edifício consta de 

cinco pavimentos, incluindo  sub-solo, térreo e mais três andares. A outra ala que complementa 

o prédio atual foi construída em 1940, e foi na década de cinqüenta em que se construiu o 

edifício destinado à pré-escola e ao primário Em 28 de março de 1941, a atual Capela teve obras 

iniciadas; e a arquitetura então realizada seguiu as características das Capelas de Nossa Senhora 

de Sion presentes em outros países. A Capela foi inaugurada em 1951, e passou por 

transformações externas entre 1998 e 1999, quando todo o edifício do Colégio Sion foi 

restaurado.  

A solidez da construção do Colégio revela-se em seus alicerces de pedra, e nas 

paredes externas com aproximadamente um metro de largura. O prédio é imponente e, logo na 

entrada, a vistosa escada do hall central parece sintetizar toda essa imponência. Chama a 

atenção também o pé direito de cinco metros de altura, garantindo excelente iluminação às salas. 

O conjunto arquitetônico foi tombado pelo Condephaat, em 1986. 
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Os anos de 1940 foram pautados pelo pioneirismo da verticalização no bairro de 

Higienópolis, e paulatina transformação de seu ambiente construído. As mansões e palacetes de 

feição européia dão lugar aos primeiros prédios de apartamentos, que visavam atender à elite, 

em busca de padrões modernos de moradia (GAGETTI, 2000). Esta situação é exemplificada 

pelos Edifício Rubayat e Teresópolis, situados à Avenida Higienópolis, prolongando-se na 

década de cinqüenta com a verticalização bem mais intensa, cujas possibilidades vanguardistas 

e expressão de arquitetura moderna advêm da experiência de arquitetos modernistas que se 

formaram junto às vanguardas européias, tais como Rino Levi e outros. Estes profissionais, que 

haviam adquirido formação em escolas européias ou emigrado ao Brasil, depois do término do 

segundo conflito mundial, aportaram em terras brasileiras em um momento em que a cidade de 

São Paulo despontava no cenário nacional como capital em processo de industrialização e 

modernização de sua área central. Este último fator acarretou a expansão residencial às terras 

contíguas ao centro novo, atingindo Campos Elíseos e Higienópolis, terras estas que se 

valorizavam e cediam espaço à função residencial de uma elite,  também em busca de novas 

formas de morar.  O Edifício Prudência e Capitalização, de Rino Levi e os denominados 

Edifício Lausanne e Locarno e Lugano, de autoria de Adolf Franz Heep, ilustram o exposto.   

 

O Edifício Prudência e Capitalização (bem classificado como patrimônio histórico e 

tombado mediante processo A200 / GAV.3/ARQ.6/RESOLUÇÃO 09 /1994) foi projetado pelos 

arquitetos Rino Levi e Roberto Cerqueira César, com paisagismo de Roberto Burle Marx, em 

1946. Os azulejos que revestem o hall social comum foram pintados a mão por Burle Max.  Foi 

uma realização da Construtora Barreto, Xande & Cia. Ltda., localizando-se à Av Higienópolis, 

no. 135, é dotado de doze pavimentos, que comportam vinte e oito unidades residenciais. 

Apresenta térreo  sobre pilotis, entre outras caracterísiticas racionalistas de inspiração 

lecorbusierianas, solução que possibilitou espacialidade generosa e livre uso coletivo. A 

empresa Prudência e Capitalização S/A era sua proprietária, e o edifício emblemático da 

arquitetura moderna em São Paulo (ANTONUCCI, 2006).   

Possui, além do  térreo sobre pilotis; duas rampas que acentuam a continuidade entre a rua e o 

jardim, que ocupa todo o térreo.  

 

 

Arquitetos: Rino Levi e Roberto Cerqueira Ce  

Construtora: Barreto, Xande & Cia. Ltda. 

Período: 1944 -46 

2 blocos, 28 apartamentos no total (4 por andar) 

Número de andares: 12 (térreo, mais 9 e cobertura).  
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Figura 6 Planta de localização sem escala 

Fonte: Discente Joyce Gal 

 

 

 

Figuras 7, 8 e 9 Edifício Prudência e Capitalização 

Fonte: Discente Joyce Gal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 10 e 11 Edifício Prudência e Capitalização 

Fonte:http://www.melloimoveis.com.br/higienopolis.asp. e Discente Joyce Gal 
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Figura 12 Térreo do Prudência – Percepção de fluidez espacial 

Fonte: Discente Joyce Gal 

 

O Prudência foi um dos primeiros edifícios a contar com a planta livre, em que os 

espaços destinados às salas e dormitórios poderiam ser organizados a critério dos 

moradores. Cada apartamento também possui um sistema de ar refrigerado. Seus jardins 

foram projetados por Burle Marx. 

 

 

 

Figura 13  

Fonte: GAGETTI, Luis Flavio, 2000.   
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Figura 14 

Fonte: GAGETTI, 2000 
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Figura 15 Planta pavimento tipo e térreo 

Fonte: GAGETTI, 2000.  
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Figuras 18 e 19 Edifício Prudência e Capitalização 

Fonte: Discente Joyce Gal 

 

Higienópolis apresenta exemplares de arquitetura caracterizável como expressionista, 

linha esta bastante criticada em sua época diante do rigor racionalista que regia a maior parte da 

arquitetura moderna realizada naquele bairro, nesse período.  Tal arquitetura,  hoje revalorizada, 

manifesta-se em edifícios como o  Bretagne (Avenida Higienópolis, nº 938), projetado por João 

Artacho Jurado. Edificado pela Construtora e Imobiliária Monções, testemunha um padrão 

imobiliário que vinha suprir anseios de uma nova classe média em ascensão, cuja pujança se 

explica pelas transformações advindas da industrialização. Dotados de generosas varandas e 

balcões, aberturas envidraçadas em panos extensos, os apartamentos de dimensões avantajadas 

procuravam reproduzir verticalmente o conforto e os padrões de residências unifamiliares de 

médio e alto padrão paulistanas.  

 

 

 

Figuras 20 e 21 

Fonte: Discente Joyce Gal 
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O Edifício Bretagne, foi projetado pelo arquiteto e construtor João Artacho Jurado em 1958 e 

inaugurado em 1959, tendo sido esse arquiteto o fundador da Construtora Monções. O Bretagne 

foi o primeiro condomínio em São Paulo, tendo lançado o conceito de condomínio na cidade. 

Com piscina, previu vida coletiva acontecendo na cobertura, marquises com ar fantasioso e 

lúdico, rodeadas por jardins bem cuidados. Conta com 18 (dezoito) andares, e foi o primeiro da 

capital a ter piscina, playground, salão de chá e de música. Previu-se também vagas extras na 

garagem para serem alugadas a moradores da vizinhança. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 22 e 23 Edifício Bretagne 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:EdificioBretagne.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 20 e 21 Fonte: Discente Joyce Gal 
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Figura 22 Planta 

Fonte:  

 

O Edifício Lausanne, de 1958, foi projetado pelo Arquiteto Adolf Franz Heep e construído 

pela Construtora Helias Helcer & Aizik Helcer. Situado na Avenida Higienópolis, sua 

proprietária era a Construtora Auxiliar S/A. O Edifício possui catorze pavimentos mais pilotis. 

Para evitar a construção de muro de arrimo muito alto no fundo, o acesso à rua se realiza por 

rampa em semicírculo para os automóveis e escada frontal, para pedestres. Recuado para ganhar 

em altura, por exigência do Código de Obras, sala e quartos estão voltados para a face norte, 

com visão panorâmica para o atual Clube São Paulo, antiga sede da Chácara de Dona Veridiana. 

O Lausanne foi tombado em 2004. 
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Construtora: Helias e Aizik Helcer / 

Construtora Auxiliar S.A.  

2 blocos, 30 apartamentos no total (?)  

Período: 1953-58 (AU n.53/1994)   

Aptos por andar: 02  

Número de andares: pilotis mais 14  

 

 

 

Figura 23 Planta de Localização sem escala 

 

 

Figura 24 e 25  Edifício Lausanne 

Fonte: Discente Joyce Gal  

 

O térreo em pilotis, articula-se a um paisagismo que incentiva elementos de 

relacionamento com a rua, tais como rampas de acesso e amplo ajardinamento. Cada 

pavimento-tipo abriga dois apartamentos cada, além do apartamento do zelador (que 

fica no centro), escadas, elevadores e área de uso comum. O edifício dispensa salão de 

festas e outros equipamentos coletivos usuais hoje em dia em grandes edifícios 

residenciais. Da mesma forma que o existente em alguns outros prédios do bairro, a 

expressiva rampa de acesso se abre diretamente para a rua, insinuando um 

prolongamento da calçada, recurso que generaliza no ambiente urbano uma presença de 

espaços  percebidos como fluidos e coletivos, apesar de pertencerem em grande maioria 

ao domínio privativo das edificações.  

Não há acesso para a garagem no subsolo por escada e elevador, esta 

somente pode ser acessada externamente. Dispõem-se de 44 vagas para veículos, muitas 

inacessíveis, tornando o a garagem insuficiente para o número de apartamentos.  
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O prédio apresenta dois blocos com acessos independentes, ligados entre 

si por uma galeria que se comunica com a entrada externa de serviço. Para evitar um 

muro de arrimo muito alto nos fundos, o acesso pela rua é feito por uma rampa em 

semi-círculo para uso de veículos, e uma escada frontal para pedestres.  

O grande recuo frontal posssibilitou que o prédio pudesse ser mais alto: 

por exigência do código de obras, edificações alinhadas ao limite da via deveriam ser 

mais baixas. Do ponto de vista da distribuição funcional, salas de estar e quase todos os 

dormitórios se voltam à fachada frontal norte. Do primeiro ao décimo terceiro andar de 

ambos os blocos, os apartamentos possuem três dormitórios; no décimo quarto, apenas 

dois dormitórios. O décimo quinto é formado por dois apartamentos de dois dormitórios 

cada e um duplo com três dormitórios. Destaca-se ainda a caixilharia como 

característica singular do edifício, uma vez que sua fachada principal adquire especial 

dinamismo perceptivo, por articular-se com a movimentação dos painéis coloridos de 

venezianas metálicas, pintadas em verde, creme, vermelho e azul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Edifício Lausanne 

Fonte: Discente Joyce Gal 

 

No ano de 1953, teve início a construção do Edifício Rotary, na Avenida 

Higienópolis, doado ao Colégio Rio Branco em 1960. Diversas instituições educacionais se 

estabeleceram nos edifícios ocupados pelas tradicionais residências, como o Colégio Nuno de 

Andrade, instalado no imóvel da antiga morada da família Pereira do Valle. A Sociedade de 

Cultura Inglesa se estabeleceu onde se localizava a casa da família Fonseca Rodrigues. 
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Fonte: ANTONUCCI, 2006 

Figura 27 Edifício Cultura Inglesa 

 

 Nesse mesmo ano de 1953, foi projetado o Edifício Itamarati (Avenida Higienópolis, 

no. 147), pelo Arquiteto e mackenzista João Leite de Barros. As principais 

características do conjunto formado por corpo central e dois corpos laterais, 

perpendiculares à rua e ao primeiro bloco mencionado são a implantação, de maneira 

que os três corpos formem um “U”; podendo-se ainda salientar a presença de linhas 

sóbrias, com amplas janelas. As fachadas revestidas com pastilhas creme e azuis, dão ao 

conjunto uma aparência destacada na paisagem, pois esses revestimentos e cores 

distingüem-se de forma marcante das construções vizinhas.  Elementos vazados nas 

áreas de serviço conferem ritmo e singularizam uma das fachadas, e a  rampa coberta de 

acesso, cuja cobertura descreve pronunciada curvatura, insinua a continuidade entre 

espaço provado e público. Essa rampa segue desde a calçada até a entrada de cada 

bloco.  
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Figuras 28 29 e 30 Edifício Itamarati 

Fonte: Discente Joyce Gal Zorszi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Localização sem escala 

Construtora: Sociedade de Engenharia Cyro Ribeira Pereira Ltda.; três blocos, com 22 apartamentos cada (total de 

66 apartamentos), duas unidades por andar e onze pavimentos.   

 

Em 1957 apresentou-se o Edifício Três Barões (Barão de Jundiaí, Barão da 

Bocaina e Barão do Pinhal), conjunto residencial imponente e situado ma esquina das 

Avenidas Higienópolis, nos. 1260-1280 e Angélica, no. 529. Projeto que levou a 

assinatura de Claudio Bevilaqua, titular de construtora homônima, teve a participação 

de Lucjan Korngold (1897-1963), arquiteto imigrante de origem polonesa,  nascido em 

Varsóvia, que aqui chegou em junho de 1940 (FALBEL, 2008). O edifício conta com 

dezessete pavimentos mais térreo, dois sub-solos e cento e duas unidades residenciais, 

distribuídas como seis apartamentos por andar.   

 

 

 

 

Figuras 32 33 e 34 Edifício Três Barões – Localização s/escala e volumetrias 

Fonte Discente Joyce Gal 
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Figura 35 Planta pavimento tipo 

Fonte: Planta cedida pelo condomínio e reproduzida por Joyce Gal 

 

Os Edifícios Locarno e Lugano (1959-1962), situados à Av. Higienópolis, 

318, foram projetados pelo Arquiteto Adolf Franz Heep, construídos pela Construtora Auxiliar e 

situam-se à Avenida Hiegienópolis, nos. 318; 360.  Formando conjunto de dois edifícios 

laminares autônomos, articula-se por uma praça central ajardinada; esta praça define um eixo de 

articulação dos volumes que proporciona impressão de continuidade visual e espacial com a 

Rua Itacolomi, situada em frente ao terreno em que se localizam os dois edifícios. Contam com 

96 unidades residenciais de três dormitórios e 110 vagas de estacionamento no sub-solo, 

ventilado por um vazio em forma de meia lua, observado em uma das extremidades da planta 

térrea.   
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Figura 36 Planta evidenciando a presença da praça central, articuladora dos dois 

edifícios. 

Fonte:  GAGETTI (2000)  

 

Implantação dos Edifícios Locarno e Lugano, evidenciando o espaço entre ambos que forma um 

eixo de continuidade espacial com a Rua Itacolomi e a praça central ajardinada.  

 

 

Figuras 37 e 38 Locarno e Lugano 

Fonte: Discente Joyce Gal Zorszi 
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Figura 39 praça interna ajardinada 

Fonte: Discente Joyce Gal Zorszi 

 

 

Figura 40 Localização do Conjunto Locarno e Lugano 

Fonte: Joyce Gal Zorszi 

Arquiteto: A. Franz Heep; Construtora: Auxiliar S.A.; Blocos: 02 - 48 aptos total; quatro por andar  

 

Destaca-se também o Edifício Parque Higienópolis, situado à Avenida Higienópolis no. 148, é 

datado com o período de 1966 a 1969.. Esse imponente edifício que ocupa um terreno de 

esquina (Higienópolis com Rua Sabará), com 3.650 m
2.

 Apresenta um bloco único laminar 

orientado a norte e sudeste. Dispondo de 66 unidades residenciais distribuídas em três blocos, 

estas constam de 236 m
2
 e 296 m

2 
para unidades de 4 dormitórios e respectivamente,  193 m

2
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para as unidades de três dormitórios.  Conta ainda com dois subsolos de estacionamento. O 

edifício de porte grandioso é revestido externamente em pastilhas de tom amarelo claro,  

seguindo padrão similar de tratamento de superfícies do edifício Itamarati, situado em frente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Parque Higienópolis 

Fonte: FIGUEROA, 2002.  

 

 

Considerações finais 

 

O ambiente construído da Avenida Higienópolis é caracterizado de maneira geral por 

edificíos residencias, de alto padrão, construídos entre os anos de 1940 e 2000. Implantam-se 

em terrenos generosos, com recuos laterias e frontais que propiciam uma percepção de 

autonomia e espacialidade fluida em relação às vias. A arquitetura realizada segue padrões 

modernos, com linhas retas e geometrias regulares, com jogos plásticos de recortes e ritmos 

fundamentados em relações entre massa construída e vazios. Balcões, recuos, térreos generosos 

com edificações sobre pilotis, fluidez espacial resultante dessas características anteriores, 

assinalam tendências e soluções recorrentes.   

São freqüentes ainda implantações que recorrem a jogos de corpos articulados em U ou 

aproveitando as diagonais, deslocando as massas em relação ao alinhamento das vias, o que 

contribui para salientar os efeitos de monumentalidade e expressividade da arquitetura. 

Revestimentos das superfícies com materiais cer^micos ou pastilhas são encontrados 

com freqüência, propiciando ótimo estado de conservação aos imóveis e efeitos de demarcação 
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das linhas puras dos edifícios. Cores em tons pastéis aparecem em revetimentos, superfície e 

detalhes, bem como painéis coloridos nos térreos, exibindo assim uma característica de 

articulação entre arquitetura e demais artes, própria à arquitetura moderna e brasileira.  

A Avenida Higienópolis apresenta ainda heterogeneidade exibida na diversidade de 

construções, com remanescentes da ocupação de início do século XX (residências unifamiliares 

de alto padrão), imóveis que vêm passando por refuncionalizações, à medida da passagem do 

tempo. Calçadas largas e cuidadas possibilitam uma ambiência agradável ao percurso e 

contemplação, ambiente que não passa desapercebido, mesmo em percurso realizado em veículo 

motorizado.   

Os térreos ajardinados, formando praças internas cuidadosamente preservadas insinuam 

uma espacialidade pública que hoje não se realiza, com a presença de obstáculos tais como 

grades e proteções. A presença de muros de fechamento nos edifícios é rara, encontrando-se 

exemplos disponíveis em edifícios de construção mais recente. A presença de fechamentos que 

possibilitam permeabilidade visual proporciona a impressão de continuidade entre os interiores 

dos condomínios e a rua, tal como se observa com clareza na fluidez de visão que se estabelece 

entre o eixo da Rua Itacolomi e o Conjunto formado pelos edifícios Locarno e Lugano.  

Plantas amplas e de espaço generoso são encontradas na maioria dos exemplos, o que 

faz com que a procura de apartamentos no bairro seja constante até hoje, e os valores 

imobiliários elevados, devido à qualidade de projeto e solução funcional observada nos edifícios 

estudados.    
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RESUMO: 

  

A arborização de rua, parte constituinte da vegetação urbana, é de extrema importância para a 

melhoria da qualidade ambiental e de vida nas cidades, pois além de proporcionar contato das 

pessoas com a natureza, contribui: para o controle e a melhoria do microclima e da qualidade do 

ar, e na diminuição de ruídos. O presente trabalho objetivou selecionar dos estudos realizados por 

Murasaki e colaboradores, em 2009, dados do inventário espacializado das árvores nas calçadas 

da Avenida Higienópolis, realizando novo mapeamento destes organismos, para analisar as 

condições gerais desta arborização. Para tanto, foram avaliados: características morfológicas para 

identificação botânica; elementos do canteiro ao seu redor e da calçada de localização; e a 

presença de conflitos entre o indivíduo arbóreo e as calçadas e/ou a fiação elétrica. Foram 

encontradas, na área estudada, 150 árvores pertencentes a 17 famílias e 26 espécies diferentes, 

sendo as espécies mais freqüentes: o alfeneiro - Ligustrum lucidum (26,67% dos indivíduos) e a 

sibipiruna - Caesalpinea peltophoroides (26%) o que demonstra uma baixa diversidade de 

espécies. A maioria das árvores pertence a espécies exóticas (56,67%) e de grande porte (74%) 

verificando-se conflitos: com as calçadas em 22% dos indivíduos e com a fiação em apenas 2 

indivíduos. 

 

Palavras chave:  arborização de ruas, vegetação urbana, qualidade ambiental, Higienópolis. 
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ABSTRACT:  

 

The street arborization, a constituent of urban vegetation, it is extremely important for improving 

the environmental quality of urban life, as well as providing contact of people with nature, 

contributes: to control and improve the microclimate and quality air and reduced noise. This study 

aimed to select the studies undertaken by Murasaki and collaborators, in 2009, inventory data 

spatialized trees on the sidewalks of Avenida Higienópolis, performing new mapping of these 

organisms, to analyze the general conditions of arborization. For both, were evaluated for 

morphological identification botany; elements of the plot around them and the sidewalk location, 

and presence of conflict between the individual trees and sidewalks and/or electrical wiring. Were 

found in the study area, 150 trees belonging to 17 families and 26 different species, being the most 

common species: the privet - Ligustrum lucidum (26.67% of individuals) and sibipiruna - 

Caesalpinea peltophoroides (26%) which shows a low species diversity. Most of the trees belong 

to exotics species (56.67%) and large (74%) verifying conflicts: the sidewalks with 22% of the 

individuals and the wiring in only two individuals. 

 

KEY-WORDS:  streets arborization, urban vegetation, environmental quality, Higienópolis. 

 

EIXO: Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

 

TÓPICOS: PAISAGEM, GESTÃO e PATRIMÔNIO. 
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MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DE RUA DA AVE NIDA 
HIGIENÓPOLIS (CENTRO DE SÃO PAULO/SP) 

 

1. Introdução 

Nas grandes cidades, em especial as metrópoles da atualidade, Rocha et al. (2004) destacam que 

os processos de urbanização tem acarretado aumento progressivo na densidade populacional, 

bem como das atividades industriais intensas, de tal forma que vários problemas ambientais, tais 

como muita poluição e impermeabilização dos solos, tem se intensificado, este último dificultando 

as possibilidades de aumento da quantidade de árvores nas cidades. 

A cidade de São Paulo é um típico exemplo da circunstância acima. Com área total de 1.509 Km² 

e grau de urbanização de 92,23%, apresentou processo de urbanização tão intenso e acelerado 

que dificultou a manutenção de um planejamento paisagístico adequado acarretando uma 

degradação ambiental visivelmente preocupante (TEIXEIRA, 1999). 

Nucci (2008) destaca, por exemplo, que a substituição das áreas com vegetação por paisagens 

constituídas basicamente de concreto, pode causar a impermeabilização do solo das áreas 

urbanizadas acarretando, como principal conseqüência, a diminuição da infiltração da água das 

chuvas e aumento de seu escoamento na superfície, fenômenos que favorecem, muitas vezes, a 

ocorrência de enchentes, reduzindo a qualidade ambiental nestas áreas. 

Muitos são os benefícios que a vegetação, em especial a arbórea, pode oferecer às áreas 

urbanizadas, tais como: liberação de oxigênio, absorção de gás carbônico e aumento da umidade 

relativa do ar, fatores determinantes de uma melhor qualidade de ar; absorção de ruídos o que 

favorece a diminuição da poluição sonora; absorção de parte dos raios solares que atingem a 

Terra; oferta de abrigo e alimento aos animais viventes na cidade; proporcionam um bem estar 

aos seres humanos, melhorando a saúde física e mental além de oferecerem sombreamento 

(BIONDI, 2008; NUCCI, 2008; FILIK et al., 2007; MELO et al., 2007, e TEIXEIRA, 1999).  
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Contudo, o principal benefício da vegetação para as áreas urbanizadas, é o favorecimento do 

controle da formação das chamadas “ilhas de calor”7, fenômeno climático comum em grandes 

metrópoles (NUCCI, 2008). 

A arborização urbana, cobertura vegetal de porte arbóreo plantada linearmente ao longo das 

calçadas, acaba sendo a vegetação mais próxima das pessoas tendo, portanto, papel 

fundamental para a melhoria da qualidade ambiental e de vida da população urbana (BIONDI, 

2008; MELO et al., 2007, TEIXEIRA, 1999, e GUZZO, 1998). 

Esta arborização atua ainda como atrativo turístico e revitaliza as áreas urbanas, beneficiando a 

economia do país e incentivando atividades culturais numa determinada cidade. Promove também 

diversidade da flora e da fauna, entretanto é importante a utilização de cabos ecológicos nas 

redes elétricas, bem como a busca de novas alternativas que diminuam as áreas de pavimentação 

para facilitar a aeração e infiltração de água para as plantas e não se deve plantar em frente a 

prédios históricos (SANCHONETE, 1999). 

Guzzo (1998) alerta, para os problemas que a arborização, quando não efetuada de maneira 

adequada, pode trazer para o espaço urbano, como confronto das árvores com fios elétricos, 

encanamento, postes de luz, calçamento, entre outros, mencionando ainda que isso possa sofrer, 

muitas vezes, influência de podas não adequadas. Desta forma, recomenda serem necessários 

critérios e parâmetros, os quais já vêm sendo desenvolvidos e aplicados em manuais, para orientar o 

processo de arborização e sua manutenção, nas áreas urbanas, minimizando estes conflitos. 

Os critérios mais importantes para a introdução de espécies no meio urbano são (VALASKI et al., 

2008, FARIA et al., 2007, MILANO, 1996, e BIONDI, 1996): taxonomia – para a identificação da 

planta em estudo; forma da árvore – importante porque a copa ocupa um certo espaço limitado da 

rua; altura do aparato das ruas – para não atingir fiações; diâmetro da copa – relacionado com o 

espaço aéreo disponível para o desenvolvimento da copa; tronco – plantada na calçada, o tronco 

deve ser ereto; casca – presença de espinhos pode prejudicar na passagem de pedestres; frutos 

– deve-se levar em conta o tamanho e o peso deles, principalmente se a árvore se encontrar em 

lugar onde há pedestres ou onde se estacionam automóveis; raiz – pode ser superficial ou 

                                                           
7 Nas regiões centrais das grandes metrópoles as temperaturas médias tendem a ser mais elevadas que em regiões 
periféricas, pois a presença de casas, edifícios, ruas, avenidas fazem com que aumente a irradiação de calor para a 
atmosfera. É também uma região cuja concentração de gases e material particulado é maior, o que ajuda no aumento 
de retenção de calor. Este fenômeno conhecido como Ilha de calor, tende a ser exclusivamente urbano e decorre em 
especial da ocupação de forma desordenada, dos elementos urbanos, e a conseqüente degradação da vegetação pelo 
aumento, em grande escala, de áreas pavimentadas e das fontes geradoras de calor (LOMBARDO, 1985 apud NUCCI, 
2008). 
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pivotante, mas na rua é mais adequada a pivotante; folhas – podem ser perenifólias (não perdem 

folhas) ou caducifolias (perdem as folhas) isso é importante no planejamento de arborização em 

lugares de clima temperado e tropical; floração e frutificação – a época em que ocorrem é 

importante por causa da coleta de sementes para a formação de mudas; clima – espécies 

escolhidas devem ser de climas semelhantes; e solo – deve ter características semelhantes com o 

lugar de origem da planta.  

No Manual Técnico de Arborização Urbana, editado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, há 

ainda inúmeros critérios e parâmetros, para implantação e manutenção adequada da arborização 

quanto: às características dos canteiros das árvores, larguras e características das calçadas, e 

recomendação de espécies com porte compatível conforme diversos aspectos do aparato urbano 

(SÃO PAULO, 2005). 

Considerando a importância da conservação, bem como, de um adequado planejamento da 

arborização de rua para melhorar a qualidade ambiental e de vida nas áreas urbanas, o presente 

trabalho objetivou selecionar dos estudos realizados por Murasaki e colaboradores, em 2009, 

dados do inventário espacializado das árvores nas calçadas da Av. Higienópolis, realizando novo 

mapeamento destes organismos, para analisar as condições gerais desta arborização. 

Este estudo é parte do Projeto Trilhas Urbanas - Roteiro Cultural e Arquitetônico Mackenzie - Av. 

Higienópolis, que objetiva registrar o reconhecimento Histórico da Importância deste Lugar na 

cidade, considerando que a estrutura morfológica do eixo da Av. Higienópolis, apresenta três 

atributos básicos de valor paisagístico: a arquitetura histórica, a arquitetura moderna e a 

vegetação. 

 

2. Materiais e Métodos 

2.1 Localização e caracterização da área de estudo 

O bairro de Higienópolis localiza-se na região central de São Paulo, na Região Administrativa do 

Centro – Subprefeitura da Sé, e no Distrito da Consolação. Este Distrito apresenta uma densidade 

populacional bruta de cerca de 150 habitantes por hectare, de acordo com o ano de 1996; a taxa 

de crescimento populacional é de -6,24 a -0,01 % anual (ano de 1991/1996); seu perfil 

socioeconômico é de 1 a 2,48 (o melhor se comparado aos demais distritos de São Paulo); a 
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renda média familiar é de R$3.000,00 a 3.999,99 (dados de 1997); a média de anos de estudo é 

de 8 a 9,16 (ano de 1996); não apresentou desmatamento entre os anos de 1991 a 2000; e sua 

temperatura é em torno de 28ºC a 28,5ºC (1999) (TAKIYA, 2002). 

De acordo com Lopes e Fávero (2006) o Distrito da Consolação apresenta 26,9% de sua área com 

cobertura vegetal, representando dos Distritos do Centro de São Paulo o que apresenta maior índice 

de vegetação, porém esta cobertura encontra-se distribuída em dois padrões bem distintos: com 

uma mancha a oeste de vegetação menos fragmentada, que cobre principalmente o bairro do 

Pacaembu, perfazendo 70% da cobertura vegetal do distrito; e outra mancha a leste com vegetação 

mais descontínua e fragmentada, justamente onde se encontra o bairro de Higienópolis, 

apresentando árvores mais dispersas e perfazendo 30% da cobertura vegetal do distrito. 

Essa área apresenta também uma grande quantidade de prédios, vias pouco arborizadas e 

carência de praças e jardins residenciais. Além disso, a região central de São Paulo é a mais 

quente da cidade (LAGE, 2008). 

A Av. Higienópolis, local objeto deste estudo, fica na porção nordeste do Distrito da Consolação, 

conforme mostra a Figura 1. 
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Figura 1 – Croqui de localização da Av. Higienópolis (              ), no Distrito da Consolação (Centro de São 

Paulo/SP) com destaque de ruas e alguns pontos de referência. (Disponível em: 

http://infolocal.prefeitura.sp.gov.br/mapa.php. Acesso em: 03/03/2009; Org.: Fávero, 2009) 

Da história do Bairro de Higienópolis, contada por Homem (1980), destaca-se a origem de seu 

nome “cidade ou lugar de higiene”, atribuído devido às propriedades climáticas nele abundantes. 

Entre 1906 a 1940 as principais ruas deste bairro foram pavimentadas e arborizadas, as 

construções das casas eram de influência européia como França, Inglaterra, Alemanha, Suíça, 

Bélgica, sendo somente em 1929 o início da construção de prédios. No ano de 1941 a 1996 

aumentou o número de prédios de apartamentos no local e a população cresceu quinze vezes 

mais (HOMEM, 1980). 

O Higienópolis inicialmente foi construído para ser um bairro residencial, mas com o passar dos 

anos seu padrão de ocupação modificou-se. Existem, hoje, muitos prédios, alta densidade 

demográfica, grande atividade comercial e de prestação de serviços como supermercados, 

restaurantes, bares, açougues, lanchonetes, boutiques, farmácias, floriculturas, bancas de jornal e 

cabeleireiros (HOMEM, 1980). 

2.2 Procedimentos 

Em 2009, Nara Heiwa Murasaki realizou como Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, 

em Ciências Biológicas, sob orientação da Profa. Dra. Oriana A. Fávero, a Monografia intitulada 

“Estudo da arborização de rua de parte do bairro de Higienópolis (Centro de São Paulo/SP)”. 

Neste trabalho, os indivíduos arbóreos (de acordo com o artigo 2º da Lei nº 10.365/1987 e com o 

Decreto nº 26.535/1988 são os indivíduos de porte arbóreo os que possuírem DAP - Diâmetro a 

Altura do Peito igual ou superior a 5 cm), presentes nas ruas de parte do bairro Higienópolis 

(compreendendo no trecho entre a Av. Higienópolis e Rua Maranhão e as ruas transversais, 

totalizando 32 calçadas diferentes), foram: 

� inventariados e mapeados utilizando-se cópias das cartas cadastrais (escala 1:2.000), obtidas 

na EMPLASA, nas quais os indivíduos arbóreos foram plotados com um código numérico8 ; 

                                                           
8 Todos os dados obtidos foram listados em um quadro associados ao código numérico do indivíduo arbóreo plotado em 
mapa. 
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� identificados botanicamente utilizando-se visualização e documentação fotográfica de 

características morfológicas típicas, em especial as reprodutivas (flores e frutos), essenciais para 

determinação no nível específico, 

� investigados quanto a várias características biológicas e de condições da localidade, tais como, 

respectivamente: 

 perímetro na altura do Peito (PAP), altura do indivíduo e diâmetro da copa, bem como local 

de origem e porte geral, com auxílio de bibliografia específica; 

 largura e condições gerais da calçada, presença e condições gerais do canteiro, presença 

ou não de conflitos com aparato urbano próximo (fiação elétrica, calçada, plaqueamentos, etc.). 

Para o presente trabalho, portanto, foram selecionados da monografia supracitada, dados e 

informações sobre a arborização de rua da Av. Higienópolis, sendo reorganizados, para análise e 

avaliação. 

Agregou-se a este levantamento dados obtidos em três novas visitas a campo, realizadas em abril 

e maio de 2010, para verificação das informações obtidas da monografia supracitada. 

Após estas verificações as tabelas de dados foram reorganizadas e com base nelas novo 

mapeamento foi realizado utilizando-se o programa AUTOCAD. 

 

3. Resultados e Discussões 

Foram encontradas e mapeadas na Av. Higienópolis 150 árvores presentes em cinco quarteirões 

totalizando 10 calçadas diferentes, conforme mostra o mapa da Figura 3. 

Estas árvores foram em maioria (95,33% do total) identificadas no nível específico, conforme 

mostra o gráfico da Figura 2, e pertencem a 17 famílias e 26 espécies diferentes. 
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Figura 2 – Gráfico da freqüência dos níveis de identificação dos indivíduos arbóreos na Av. Higienópolis 
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Figura 3 – Mapa de Localização dos indivíduos arbóreos na Av. Higienópolis (Org.: Hidaka e Kanno, 2010) 
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Analisando o mapa da Figura 3 e o gráfico da Figura 4, verifica-se que apesar da presença de um 

número razoável de espécies diferentes (26) duas espécies arbóreas são predominantes nas ruas 

da Av., compondo mais da metade dos indivíduos encontrados: o alfeneiro - Ligustrum lucidum W. 

T. Ailton (foto na Figura 5) correspondendo a 26,67% do total de indivíduos e a sibipiruna - 

Caesalpinia peltophoroides Benth (foto na Figura 6) com 26%. 
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Figura 4 –  Gráfico da freqüência das espécies arbóreas na Av. Higienópolis 

 

Figura 5  – Foto de Ligustrum lucidum W. T. Ailton (MURASAKI, 2009) 
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Figura 6  – Foto de Caesalpinia peltophoroides Benth (MURASAKI, 2009) 

Destaca-se também a presença significativa de figueiras-benjamina - Ficus benjamina L. com 

12,67% do total de indivíduos, seguida de longe pelas tipuanas - Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 

(4,67%) e pelos ipês-roxos - Tabebuia impetigiosa (Mart.) Standl. (4%), de tal forma que a 

diversidade, ou a riqueza de espécies, no trecho estudado, é baixa. 

Segundo Sanchonete (1999) e Milano (1996) uma menor diversidade de espécies arbóreas 

restringe as possibilidades adaptativas para a fauna e contribui para aumento da monotonia, do 

ponto de vista estético, do local. Oferece ainda dificuldade no controle de pragas recorrentes, 

mas, por outro lado facilita sua manutenção considerando que os tratos culturais são os mesmos. 

Ao se analisar a freqüência das famílias das árvores na área estudada verifica-se um índice de 

diversidade ainda menor (vide Figura 7). As famílias mais freqüentes foram: a Legumonisae-

Caesalpinoidae com 46 indivíduos (30,67%), a Oleaceae com 40 indivíduos (26,67% do total), e 

Moraceae com 21 indivíduos (14%), perfazendo 71,34% do total de indivíduos. 
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Figura 7 - Gráfico da freqüência das famílias das árvores na Av. Higienópolis 

Comparando com estudo semelhante realizado no bairro vizinho ao Sul, também no Centro de 

São Paulo, a Santa Cecília, verificou-se que a diversidade das árvores na Av. Higienópolis é 

realmente bem pequena e menor que a do bairro vizinho, pois na Santa Cecília, Chrysostomo 

(2008), encontrou 57 espécies arbóreas diferentes das quais predominaram também a figueira-

benjamina (20,89%), o alfeneiro (15,72%), e a sibipiruna (9,43%), porém correspondendo a 

46,04% do total de árvores. 

Por outro lado, o fato de predominarem as mesmas espécies nestas duas áreas pode ser um 

reflexo da similaridade nos processos de urbanização das mesmas, provavelmente adotado para 

toda a região central de São Paulo. 

Verificou-se que na Av. Higienópolis a maioria das árvores pertence a espécies exóticas 

representando 56,67% dos indivíduos, sendo 40% destes de origem chinesa, enquanto 38% dos 

indivíduos pertencem a espécies nativas e para 5,33% não foi possível obter esta informação, 

conforme mostra o gráfico da Figura 8. 
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Figura 8 -  Gráfico que mostra a origem das espécies exóticas encontradas na Av. Higienópolis. 

A predominância de árvores exóticas pode oferecer dificuldades em sua manutenção, 

considerando que podem não estar adequadamente adaptadas ao clima local, conforme sua 

origem, e também podem oferecer barreiras para a fauna (MILANO, 1996; e BIONDI, 1996). 

Por sua vez, no bairro de Santa Cecília 60% das árvores pertencem a espécies exóticas, oriundas 

da China, Índia e Austrália, 29% são nativas e para 11% não houve informação. 

A predominância tanto na Av. Higienópolis, quanto no bairro vizinho, de espécies exóticas 

corrobora com as proposições de Souza e Bueno (2000) que, provavelmente, o plantio de árvores 

nas áreas urbanas ocorre ao acaso, pois quando se vai plantar uma muda, é importante que se dê 

preferência às espécies nativas, já que elas seriam as mais adaptadas às características locais e 

ofereceriam também mais possibilidade de atração à fauna. 
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A Av. Higienópolis apresentou poucas árvores produtoras de frutos apropriados para o consumo 

humano, em especial comestível, apenas seis indivíduos, 4% do total de árvores levantadas, 

sendo as encontradas: a uva-japonesa - Hovennia dulcis, com dois indivíduos, o abacateiro - 

Persea americana, a jabuticaba - Myrciaria sp, a ameixeira (ou nêspera) - Eriobotrya japonica e a 

laranjeira – Citrus sp, que tiveram apenas um representante de cada. 

Dentre as frutíferas que ocorreram na Av. Higienópolis apenas o abacateiro é considerada 

inadequada para a arborização de ruas, pois seus frutos são grandes e podem oferecer riscos aos 

pedestres de quedas inesperadas e ou ainda sujar as calçadas aumentando a presença de 

animais indesejáveis como baratas e ratos (MILANO, 1996; e SOUZA e BUENO, 2000). 

A maioria das árvores identificadas, na Av. Higienópolis, possui grande porte (74%) e para 1% do 

total de árvores não foi possível determinar seu porte, pois não foram identificadas (Figura 9). 

 

 

Figura 9 –  Gráfico que mostra a freqüência do porte das espécies encontradas na Av. Higienópolis. 

A presença de conflitos entre as árvores e o aparato urbano na Av. Higienópolis se destaca 

principalmente com as calçadas. Verificou-se que 33 indivíduos (22% do total) apresentaram 

conflito com a calçada provocando rachaduras ou ondulações/elevações derivadas da 

incompatibilidade com o desenvolvimento de suas raízes, sendo a maior parte dos indivíduos que 



18 
 

 

promovem estes conflitos de espécies de grande porte ou inadequadas. Somente 2 indivíduos 

apresentaram conflito com fiação elétrica/poste de luz. 

Vários autores (MELO et al., 2007; SÃO PAULO, 2005; GUZZO, 1998; e MILANO, 1996) 

defendem que a espécies de grande porte, em geral são incompatíveis com as calçadas, e devem 

ser evitadas para este local nas áreas urbanas, pois causam estragos nelas tornando-as 

perigosas para a passagem de pedestres, ao provocarem rachaduras e elevações que podem 

fazer com que as pessoas tropecem, por exemplo. 

Podem causar também rompimento de fios de alta tensão, interrupções no fornecimento de 

energia elétrica, entupimento de redes de esgoto, obstáculos para circulação e acidentes 

envolvendo pedestres, veículos ou edifícios conforme Takahashi (1992 apud FARIA et al., 2007), 

também por isso não recomendadas para a arborização de ruas. 

Da avaliação das calçadas, da Av. Higienópolis, verificou-se que todas apresentaram largura 

superior a 3 metros e, portanto acima do mínimo recomendado em São Paulo (2005) que é de 2,4 

metros. Este fato justifica a ausência de conflitos entre as árvores e os edifícios, que são 

numerosos e altos na área estudada. Mesmo encontrando diâmetros enormes para as copas das 

árvores (por vezes superiores a 15m) e ultrapassando o lado em que se encontravam os prédios, 

as copas não atingiam as varandas dos prédios ou a iluminação deles ou qualquer outro aparato. 

Finalizando, foram analisados os canteiros ao redor das árvores da Av. e verificou-se que, 

conforme apresenta o gráfico da Figura 10, a maior parte (63,33%) apresenta herbáceas (que são 

em geral coroa-de-cristo, clitória, jibóia e/ou gramíneas) como cobertura do solo, e possuem 

muretas bem conservadas (49,33%) com gradeamento de alturas diversas (74%). 
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Figura 10 –  Gráfico que mostra a freqüências de diversas condições a avaliadas nos canteiros das árvores 

da Av. Higienópolis. 

Segundo Colleto et al (2008), para que as árvores tenham um bom desenvolvimento são 

necessários canteiros que apresentem pelo menos 10.000 cm² de área permeável. Cerca da 

metade dos canteiros, 50,67%, das árvores da Av. apresentaram área permeável igual ou superior 

a 10.000 cm². 

No bairro de Santa Cecília este problema para as árvores está bem pior, pois apenas 9,6% do 

total de indivíduos apresentaram canteiros com área igual ou superior a 10.000 cm². 

 

4. Conclusões 

Com esta análise pode-se concluir que a arborização de rua da Av. Higienópolis:  

� possui riqueza ou diversidade de espécies arbóreas baixa, e menor que a do bairro de Santa 

Cecília, reduzindo as oportunidades para a fauna e ocasionando monotonia, do ponto de vista 

estético; 

� tem como espécies arbóreas predominantes em suas ruas, o alfeneiro - Ligustrum lucidum W. 

T. Ailton e a sibipiruna - Caesalpinia peltophoroides Benth; 

� apresenta como espécies mais freqüentes as mesmas que o bairro de Santa Cecília indicando 

processos de urbanização semelhantes para ambas as áreas; 
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� possui árvores predominantemente exóticas oriundas da China; 

� apresenta pouquíssimas espécies produtoras de frutos apropriados para o consumo humano, 

especialmente comestíveis, sendo 4% dos indivíduos; 

� possui árvores de grande porte, predominantemente, e que são responsáveis pela maior parte 

dos conflitos encontrados com o aparato urbano; 

� apresenta calçadas com larguras maiores do que o mínimo recomendado pelo Manual Técnico 

de Arborização Urbana; 

� apresenta cerca da metade de suas árvores com área permeável maior ou igual a 10.000 cm², 

um número superior ao encontrado em Santa Cecília.   
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