
RUAS para 

MOBILIDADE  

     ATIVA 
Durante a 

PANDEMIA 

              Organização: 
              SMT, CET, SampaPé!, Aromeiazero e Cidadeapé 



Conceito do programa 

A Prefeitura de São Paulo em parceria com entidades da 
sociedade civil – como SampaPé!, Aro meia zero, 
Cidadeapé, universidade Mackenzie e Associação 

Comercial de São Paulo - irá fazer intervenções 
temporárias em virtude das condições impostas pela 

pandemia de COVID19. O objetivo é favorecer a 
mobilidade ativa, especialmente em ruas onde há grande 

circulação de pessoas, para evitar aglomeração de 
pessoas no meio urbano durante a pandemia. Foram 
realizadas diversas reuniões, além de duas oficinas 

virtuais, para selecionar e estudar locais na cidade que 
estão recebendo grande fluxo de pessoas. Nessas 

ocasiões também definiram uma primeira lista de locais e 
de tipos de intervenção que podem ser realizadas. 



Tipologias previstas. Urbanismo tático em Arthur Alvim 
  



Tipologias previstas. Calçada ampliada com pintura de solo na Rua Galvão Bueno 
  



Primeira oficina 



Locais selecionados para intervenção durante a pandemia   



Ampliação da calçada em um dos lados e ajuste de sinalização horizontal 

Tipologias de intervenção durante a pandemia   

As intervenções ocorrerão por meio ações rápidas e de baixo custo como sinalização horizontal 
e colocação de balizadores. A seguir alguns exemplos:  



Ampliação das calçadas nas quatro aproximações 

Tipologias de intervenção durante a pandemia   



Ampliação das faixas de travessia de pedestres com rebalizamento 

Tipologias de intervenção durante a pandemia   



Ampliação de uma face de quadra 

Tipologias de intervenção durante a pandemia   



Operacional para abertura da rua exclusivamente para os modos ativos e 
fechamento da rua para os veículos motorizados 

Tipologias de intervenção durante a pandemia   



Requalificação da Praça ou área com ampliação de calçada  

Tipologias de intervenção durante a pandemia   



Definidos e estudados 4 locais para intervenção durante a pandemia na fase 1   

Segunda Oficina  



1ª fase (implementação imediata) 

1- Viaduto Beneficência Portuguesa 
 
2- Rua Ladeira Porto Geral / metrô São Bento / rua Boa Vista 
 
3- Avenida Kumaki Aoki – bairro Santa Helena 
 
4- Núcleo comercial no Brás - Rua Oriente ou Largo da Concórdia 
 
 
 
 
 



1- Viaduto Beneficência Portuguesa.  

Ampliação das calçada por meio de pintura de solo  



1- Viaduto Beneficência Portuguesa.  

 Simulação da ampliação das calçada por meio da colocação de balizadores móveis 



2- Rua Ladeira Porto Geral / metrô São Bento / rua Boa Vista 



Rua Ladeira Porto Geral / metrô São Bento / rua Boa Vista.  

Ampliação da calçada por meio de pintura de solo 



3- Avenida Kumaki Aoki – bairro Santa Helena 



Av. Kumaki Aoki, ampliação das calçadas nas esquinas por meio do PEC. 



4- Comércio no Brás 

Rua Oriente, ampliação de calçadas nas esquinas pelo PEC. 



Largo da Concórdia, ampliação da calçada com pintura de solo e balizadores 


