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1. Área Calma Centro Sé - Gerência de Segurança de Tráfego (GST). 

DAWTON - Bom dia a todos, vamos dar início a mais uma Câmara Temática Mobilidade a Pé, hoje, na 

verdade, é uma pauta única, como tinha um pedido do Mauro e de algumas pessoas para que 

possamos falar alguma coisa com relação ao andamento das pesquisas dos tempos semafóricos, 

entrei em contato com o Cucci, que estudou bastante esse tema sobre vermelho piscante, fez 

inclusive uma nota técnica que ele está para ser lançado nos próximos dias, preparou esse material. 

Então eu vou pedir pro Cucci fazer uma fala e a apresentação seria lógico, numa próxima Câmara 

Temática que pudéssemos realizar, mas acho que nesse momento é uma fala para ele nos posicionar 

com relação ao estudo que foi feito.  



 
 

JOAO CUCCI - Bom dia a todos. Eu fiz um texto que a Michele deve ter encaminhado para o pessoal 

da Câmara, que a ideia era tentar esclarecer essa questão do novo tipo de programação novo 

relativo, mas já tem alguns anos, a forma de programar o semáforo de pedestre, isso tem gerado 

controvérsia, eu quero dizer que a parte técnica e a parte de segurança estão garantidos nesse novo 

método, quem leu pode comentar, inclusive, o tempo disponível para a travessia é maior do que se 

fosse calculado pelo método anterior, o grande problema da nova forma de se calcular e programar 

o estágio de pedestres é a divulgação, a população não foi suficientemente informada sobre como 

funciona, a nova programação e fica preocupada, fica ansiosa quando começa a atravessar e o 

vermelho piscante entra em ação, então espero que dentro desse documento tenha sido 

suficientemente claro, para que vocês se convençam dessa melhoria técnica, que também essa 

Câmara ajude nessa divulgação porque, enquanto à população não tiver completamente ciente do 

que está acontecendo essa dúvida, essa insegurança do pedestre, ao atravessar, a segurança dele, 

não da sinalização vai prosseguir, eu estou aqui à disposição, se alguém chegou a ler o documento, 

tem alguma questão mas, basicamente é isso, inclusive essa forma de programação, ela está 

seguindo a lei, o que consta no manual de programação semafórica que o manual nacional, 

publicado pelo SENATRAN, que vale para todo o território, se por acaso uma forma diferente do que 

está no Manual ele tem que justificar, tem que comunicar previamente ao CONTRAN, então se está 

fazendo uma coisa que segue a lei, nesse caso, eu acho que a favor do pedestre. 

MAURO CALLIARI - Eu poderia fazer uma sugestão. Cucci esse documento que você enviou, ele foi 

mandado ontem. É muito possível que não tenha sido divulgado o suficientemente rápido para que 

todos aqui pudessem ler. Você teria como fazer um mini resumo, só para dar as premissas daquilo 

que você colocou, de onde que foram tiradas as premissas, os conceitos que orientaram essa 

mudança só para que todo mundo entre na mesma discussão você acha que dá para fazer isso. 

JOAO CUCCI - vou tentar, porque só falando, talvez não fique tão claro, mas eu vou tentar. Como que 

funcionava os estágios de pedestres, antes da publicação do manual era feito seguindo as definições 

que o código de trânsito tinha na época, ele falava o seguinte, o boneco verde a luz verde do 

pedestre, deve atravessar, pode atravessar, o vermelho intermitente, dizia o seguinte, a sua vez de 

atravessar, está prestes a terminar, você deve se deslocar para o refúgio mais próximo. Então como 

que eram feitas as programações, o verde era a distância de travessia, se ele demoraria 10 segundos 

para chegar numa calçada até outra, esse era o tempo do verde, o vermelho piscante, devia ser 

suficiente para que ele chegasse no refúgio mais próximo, ou seja, se ele chegasse no segundo de 

verde, já que está falando de 10 segundos, ele deveria voltar um metro, e retornar ao ponto de 

partida. Se ele estivesse a 1 m da chegada, ele deveria se deslocar até a calçada posterior, que era o 

ponto que tinha chegado, isso é o grande inconveniente da segurança, porque quando o pedestre 

estava no meio da via era um ponto crítico, então você deveria deixar o vermelho intermitente com 

duração suficiente para completar metade da travessia, isso se todos os pedestres chegassem ao 

início do verde, seria tranquilo, não haveria problema nenhum, mas acontece que, você pode chegar 

a qualquer instante do verde, você pode chegar tanto no primeiro e segundo verde para fazer a 

travessia, como pode chegar no último, e se você tem uma via muito larga, mesmo que você dê o 

tempo intermitente, correspondendo à metade da travessia, normalmente o pedestre ele completa, 

se ele caminhou 2 passos em direção a próxima calçada, ele vai em frente, dificilmente, ele retorna, 

numa avenida muito larga, você corre o risco de não conseguir chegar do outro lado, os carros já 

estarem avançando esse era o método antigo, que tinha esse problema. O método que o Manual 

propõe é diferente, o verde, passa apenas uma informação para o pedestre, inicie a sua travessia, 

então não precisa mais ter a duração até ele chegar do outro lado da calçada, basta ele sair da 

calçada, então ele não precisa ser longo esse tempo, o manual fala em mínimo de 4 segundos, a CET 

usa 5 segundos, ela usa um pouco a mais do que o manual, um segundo a mais porque realmente 



 
 

isso é como se fosse uma informação de largada pessoal, pode atravessar, eventualmente, se você 

tem muito pedestre numa calçada, muita gente e tal, você deve tá mais verde, 4, 5 segundos 

destinados para esgotar os pedestres na calçada, mas de qualquer forma, ele não depende mais da 

largura da via, e sim, e o tempo de travessia é calculado pelo vermelho piscante, por exemplo, vamos 

supor que a travessia demora em 10 segundos, então você dá 5 verde e 10 de vermelho piscante. Se 

ele começa no verde, o primeiro, segundo de verde que vai ter 15 segundos pra atravessar, vai ter 

mais do que no método anterior, que era só 10 segundos e além do mais, ele saiu no verde da 

garantia que ele vai chegar do outro lado com folga, sem nenhum problema se ele chegar e tiver 

vermelho piscante, ele não deve atravessar, assim como era no momento do anterior, até aí, está 

claro, posso continuar, então o que acontece, as pessoas estão acostumadas, durante décadas de 

que um método do vermelho piscante era um sinal de perigo, estava acabando direito de travessia, 

então as pessoas aceleravam o passo, como eu falei, a tendência disso, da grande maioria é 

completar sempre a travessia, raramente a pessoa recua, então quando se mudou o método, era 

necessário fazer uma campanha de divulgação, inclusive, foi feita aqui em São Paulo, mas foi 

insuficiente os primeiros semáforos que foram modificados, recebiam uma tarja verde refletiva com 

a figura do pedestre na altura da botoeira, ali para indicar que aquele semáforo já tinha uma nova 

programação, e além do mais, teve uma campanha também que não foi muito longa da TV, 

explicando isso, mas não atingiu toda a população, então até hoje tem gente que começa a 

atravessar no verde e viu o vermelho piscante, já fica preocupada de não conseguir chegar do outro 

lado, coisa que não ocorre, porque a programação e dimensionada para isso, no próprio texto para 

finalizar, eu comento o recurso que foi usado em Nova Iorque e Londres, que usa o mesmo método 

que o Brasil, são cidades conhecidas pela segurança dos pedestres, eles fizeram um adendo, 

colocaram um dispositivo auxiliar que é o cronômetro regressivo, entre em ação durante o vermelho 

intermitente, então de novo naquele exemplo, a travessia dura 10 segundos quando inicial, vermelho 

intermitente lá em Londres e Nova Iorque o cronômetro vai decrescendo de 10 para 9, para 8, para 

7, assim por diante, isso dá uma informação adicional que permite que o pedestre controle melhor a 

sua velocidade, é muito interessante a CET, já fez pesquisa sobre a inclusão desse dispositivo nos 

semáforos, não sei agora como que está isso, mas ao contrário dos outros semáforos regressivos que 

eu tenho reservas, eu sou favorável a esse, porque ele complementa muito bem a sinalização do 

pedestre, é isso, quer que eu complemente com mais alguma coisa, estou a disposição. 

TELMA MICHELETTO -Bom dia a todos, então fizemos algumas avaliações na Borges Lagoa, onde foi 

colocado as botoeiras sonoras e o que sentimos é bem isso, então a gente vai acompanhando 

deficiente visual, então explicando pra ele que o som quando está apitando devagar, é o verde, 

quando começa a pintar rápido é o vermelho piscante e a gente sente que as pessoas no vermelho 

piscante, começam a se desesperar e querer correr porque antes era dessa forma que você tinha só 

meia travessia, o espaço para atravessar meia pista, então, é exatamente isso que você falou, então 

falta um entendimento maior da população e aí a gente passa para eles assim, ó, começou o 

vermelho piscante, vai que dá tempo tranquilo porque você consegue, se você sair no último verde, 

pois o pé na pista e está indo no vermelho picante, você chega do outro lado, aí ele se acalma, 

entendem porque a gente faz isso um por um então é que está junto com eles ali e falta mesmo esse 

entendimento é muito bem colocado, era só esse comentário, obrigada. 

MARIA ERMELINA -Bom, eu tenho algumas observações, a primeira delas para eu quero parabenizar, 

o João Cucci pela nota técnica que ela está bem didática e ela está bem objetiva. Foi uma pena dele 

não ter apresentado um mesmo pra gente o tempo que ele demorou explicando seria mais ou 

menos a mesma coisa, e a gente ainda tem duas ilustrações da nota técnica, que também precisa 

para um pessoal mais leigo, não é que não está tão acostumado com linguajar da engenharia de 



 
 

tráfego. Ficaria ainda mais preciso. Mas isso aí é só uma sugestão, se você tiver uma oportunidade de 

fazer essa apresentação, comentar sobre ela que você utiliza a própria nota técnica. 

DAWTON - eu entendi, é que eu gostaria muito que esse assunto fosse realmente explorado como 

uma pauta que vai ser muito bom para todo mundo que eu tenho certeza absoluta, eu não queria 

me estender muito para poder dar oportunidade a ele preparar um material e apresentar para nós, 

eu li a nota e realmente está muito boa, tá bem didática mesmo. Você tem razão muito boa 

didaticamente, e é muito bom se ele apresentar assim mesmo, então como ele entrou de última 

hora, nós pedimos pra ele fazer apenas uma fala, então seria muito bom a gente deixar esta 

discussão. Já fica aqui o convite Cucci para a próxima pauta você ser o primeiro a apresentar o 

trabalho. 

LILIAN ROSE -Dalton, eu posso colocar, porque assim o CUT está falando e tem várias coisas que eu 

gostaria de falar da pesquisa, pra ver se a gente podia casar a apresentação do Cucci com os dados 

da pesquisa, porque eu acho que daí a discussão ia ser bem boa, eu estava realmente acabando, eu 

tive um problema, eu tenho até que me justificar, porque além da semana da mobilidade, eu tive um 

caso grande de covid no meu departamento e ainda estamos com um monte de gente, então eu não 

podia apresentar essa semana a pesquisa, mas se a gente puder na próxima Câmara casar nossa 

apresentação com Cucci, eu acho que ia ficar bem interessante a discussão. Desculpa, Meli. 

DAWTON - Perfeito. Então, se todos concordarem, fica apresentação da Lilian junto com a do Cucci, 

se tiver tudo bem para o Cucci também. Meli continue. Desculpa. 

MARIA ERMELINA -Tá, tudo bem, eu tenho umas observações também como pesquisadora do 

assunto, tenho mestrado em mobilidade a pé e dou aula de pós-graduação sobre isso, hoje em dia 

Cucci há vários estudos, pesquisas acadêmicas que definem padrões de velocidade para públicos 

específicos, como idosos, crianças e pessoas com deficiência, se houvesse a possibilidade de ser 

enviado para o SENATRAN, esses padrões de velocidade para o gestor, quando ele observar a maioria 

que à frequência desse tipo de público, eu acho que seria oportuno porque, por exemplo, 1,2 de 

acordo com os estudos, inclusive eu sempre faço esse exercício com os meus alunos, então é uma 

velocidade, padrão para quem tem condições normais de mobilidade, mais para o pessoal mais idoso 

a gente vê até para quando eles fazem essa pesquisa caminhando com os pais o padrão de 

velocidade é menor e tem estudo acadêmico para colocar, porque geralmente quem faz 

programação semafórica são pessoas que elas têm um perfil mais objetivo senão, a gente vai ficar 

dependendo da sensibilidade da pessoa, do momento da travessia e hoje em dia, antigamente eu 

não tinha, mas a vários estudos acadêmicos, então eu ia sugerir à utilização. Essa é uma observação 

segundo, o  piscante que começa depois dos 5 segundos, esses 5 segundos que se diz que é um 

tempo estendido eu só não entendi assim porque esse padrão de 5 não entendi. Quando eu li a nota 

técnica, terceiro, eu não sei realmente, eu não estou suficientemente convencida que aumentou o 

tempo de travessia porque com a metodologia anterior, o parágrafo único do artigo 170, como está 

na nota técnica, o pedestre contava, mesmo com o tempo pra ele terminar a travessia com o trânsito 

parado, quando em cumprimento a esse parágrafo único, então, claro que em relação à 

programação anterior, pode ser porque eu continuo o retorno que eu continuo tendo das pessoas, 

dos estudos que eu faço é que é insuficiente, mas eu acho que valeria a pena ver, porque antes tinha 

o tempo de travessia e mesmo o pedestre que está completando a travessia naqueles pontos, 

poucos segundos de vermelho piscante, às vezes, ele até completava, já no vermelho cheio, mas ele 

tinha esse tempo e agora ele perdeu, agora é realmente o tempo que demora para ele atravessar, 

quanto o manual a gente sabe que manual, a legislação, ele evolui de acordo com as necessidades, 

nosso próprio código, inclusive esse manual, que é de 2014, nós já estamos em 2022, então já 

aconteceu muita coisa, em termos de estudos e de padrões, já mudou muita coisa, e também uma 



 
 

sugestão minha,  tentar incluir nesses parcos 5 segundos de verde um tempo de limpeza para o 

pedestre, porque parte desse tempo ele é tomado por veículos que ficam parados na faixa de 

pedestre, nos cruzamentos, onde a boa parte do dia os congestionamentos, isso qualquer gestor que 

mexe com semáforos sabe, ou então o tempo para limpar a faixa e ele poder começar a atravessar 

nos últimos veículos que não pararam no amarelo como deveriam parar e acabam também 

prosseguindo no amarelo e queima os primeiros desses 5 segundos, na maioria das vezes de 2 a 3 

segundos, o pedestre aguarda para começar a atravessar, isso é uma realidade que a gente encontra 

na maioria dos nossos cruzamentos da cidade. Se precisar, a gente se encarrega de apresentar até 

vídeo mostrando isso porque ninguém põe o pé na faixa quando o bonequinho fica verde, todo 

mundo espera, inclusive eu já participei de vários eventos nacionais de sobre segurança, anti-

sinistros em que há uma placa, ou uma faixa na utilizada por vários municípios brasileiros dando a 

orientação sobre que o pedestre aguarde os veículos pararem antes de iniciarem a travessia. Ou seja, 

esse tipo de mensagem, apesar de ter a melhor das intenções, só serve para provar que realmente os 

veículos não respeitam o sagrado tempo do pedestre quando ele começa, então será que não tem 

possibilidade de se incluir, vou chamar entre aspas, tempo de limpeza para o pedestre efetivamente 

começar a utilizar a travessia. E por último, eu concordo plenamente em se usar um cronômetro 

temporizador para ajudar a dar uma ideia do tempo de travessia, inclusive tem países, por exemplo, 

no Japão nas cidades de Tóquio, Kioto que eu tive nas cidades japonesas, eles não usam nem 

número, eles usam uns quadradinhos que eles vão se apagando, eu tenho foto disso também, os 

quadradinhos vão se apagando conforme o tempo de travessia vai terminando. Eram essas as minhas 

observações. Obrigado. 

DAWTON - Sr Hélio 

ELIO CAMARGO -Bom dia, pessoal, você falou do tempo de travessia e concordo com as observações 

da Meli, mas eu queria acrescentar que também nós devemos se preocupar com os tempos de 

espera, que são maiores para pedestres do que em qualquer outro veículo, no seu estudo, você só 

colocou o tempo de travessia, inclusive, você frisa o ganho que tem do tempo paralelo que fica 

fechado, mas fica fechado porque os veículos precisam daquele tempo. Não é uma bondade, 

decorrente do sistema, e na conversão nós levamos desvantagem porque os pedestres são proibidos 

pelo vermelho de atravessar, você esteve em Nova Iorque, você fez aquele estudo lá em Nova 

Iorque, em 2012, você sabe que o sistema lá não é esse, eu seja, vocês adotaram aqui na CET, com 

sistemas em desvantagem do pedestre, no caso da conversão, não observando o artigo 38 e que isso 

acaba sendo copiado pelo Brasil todo, porque você realmente demandam os manuais da SENATRAN, 

era isso. Obrigado. 

JOAO CUCCI - Meli, Sr. Hélio, eu anotei aqui as coisas que vocês falaram, inclusive me lembrei que eu 

tenho um texto que pode atender uma das coisas que a Meli falou, eu vou encaminhar para Michele 

para ver se ela acha pertinente encaminhar para vocês e aí eu comento, eu respondo, todos os itens 

que vocês falaram na próxima reunião, assim eu já faço uma apresentação mais geral, abordando 

esses temas e também a gente tem outra pauta. Agradeço a oportunidade e pelas palavras de 

incentivo. Obrigado, pessoal. 

MICHELE - passando a palavra para o Marcelo agora. 

MARCELO ESPEL -Bom dia a todos. Preparamos uma apresentação, ela não é muito longa, mas talvez 

tenha que ser um pouquinho mais rápido. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui vou falar 

um pouco das áreas calmas, e mais especificamente, da área calma da Sé, eu vou colocar uma 

apresentação, a gente vai conversando aqui. 

APRESENTAÇÃO área calma Centro Sé. 



 
 

TELMA MICHELETTO -Obrigada, Marcelo. Só para complementar que os projetos executivos de obras 

serão licitados pela Secretaria de Mobilidade e Trânsito – SMT, então a gente está aguardando essa 

licitação para os projetos de obras e também os projetos que estão na SP Obras que é o entorno do 

mercado, conforme o Marcelo mostrou, aí todo o caos em torno do calçadão. 

MICHELE - Marcelo, obrigada pela apresentação. Vamos seguir aqui Meli. 

MARIA ERMELINA -Bom, primeiramente quero parabenizar a CET, pelo projeto, pela iniciativa de 

cuidar do centro que é o local onde tem muito, muito pedestre e que sempre as coisas mudam, os 

usos mudam e sempre precisa de atenção, então vou tentar fazer algumas observações no sentido 

de colaborar e também estou a disposição. Primeiro, quanto a redução de atropelamento do último 

triênio, apesar de ter havido uma redução de atropelamentos, só queria que vocês observassem que 

os atropelamentos fatais dobraram de 2 para 4, provavelmente porque com a pandemia reduziu o 

número de veículos e pessoas e houve um aumento da velocidade. Segundo, isso é da minha época, 

aliás, desde a época que a Erundina foi prefeita, houve um estudo que pode ser que seja até na 

urbanismo, na época, era EMURB de transformar a Boa Vista no bulevar, alargar bem as calçadas, só 

permitir circulação de ônibus, táxis e motos, se eu não me engano era isso, eu estou falando que 

pode ser que exista, a gente também fez proposta, na CET, pode ser que exista ainda, outra coisa eu 

queria também saber se esses alargamentos previstos, avanços de calçada, ilhas, tudo isso, vai passar 

pela fase do urbanismo tático ou já vai para obra direto, eu também queria saber se, para definição 

das larguras de quanto vai aumentar as calçadas, o tamanho das intervenções ou quanto que foi 

alargado nos alargamentos de passeio, você chegar a calcular o nível de serviço de pedestre mesmo 

pelo cálculo, mesmo pela metodologia clássica, que está no HCM, porque isso é importante. Às vezes 

a gente acha que quando ganhou 2 m, é suficiente e às vezes precisa ver porque, pelo menos na 

minha época, essa região toda da 25 de março, Praça da Sé,  Rua Boa Vista, eles têm um fluxo de 

pedestres muito elevado, mas muito elevado mesmo, então eu acho que ajuda até a CET, a justificar 

por exemplo, a necessidade de obra física ou algum gasto eventual, isso vale também para a largura 

da sinalização das faixas de pedestres, tem que faixa de 8 de 16 m, tá atendendo ou tem pedestre 

saindo pelo ladrão, isso está no manual do HCM, é muito simples fazer contagem, e tem lá a régua 

dizendo qual nível de serviço e o nível mínimo de serviço aceitável é o C, a partir do D, é sinal que o 

pedestre vai caminhar pela pista e vai ficar em situação de perigo, e também o Marcelo falou de 

trabalhar junto com a área do Cucci, eu acho que é uma boa oportunidade esses locais aí, onde há 

altos, pelotões, altos  fluxos de pedestre, para melhorar a metodologia, para justamente para não ser 

essa simples zona que está os 5 segundos e o resto de vermelho piscante, porque a gente sabe que 

não é  todo pelotão que começa a atravessar ao mesmo tempo, o Cucci mesmo, já deixou isso bem 

claro, então eu acho que é um local ótimo para se chegar num método definitivo de como essa nova 

forma de calcular a programação semafórica e da portaria de 2014, vá atender essa situação, eu 

fiquei um pouquinho preocupada em relação à faixa de pedestres no Largo de São Bento, que está 

numa curva e apesar dela estar numa curva, mas eu vi aí no próprio estudo de vocês, várias outras 

faixas de pedestre que também estão em curvas e não vão ser removidas porque elas atendem a 

linha de desejo do pedestre. Então para vocês observarem, isso se faz com a observação de campo, 

para levar bem o conceito de rede de mobilidade a pé, porque às vezes mesmo você deslocando, 

colocando uma faixa elevada, ela vai dar num ponto que causa acúmulo que a calçada estreita, 

enfim, que não está exatamente atendendo a linha de desejo a rede da mobilidade a pé ainda mais 

que tem um investimento elevado, aí que é uma faixa elevada, tem obra então vejam se ela tá 

mesmo na linha de desejo, porque se não vai ser uma intervenção que corre o risco de não ser tão 

bem sucedida, fico um ponto vulnerável para a CET, qualquer dúvida em relação à rede de 

mobilidade a pé ou se vocês quiserem, podemos ajudar na vistoria, a gente vai com vocês, trocamos 

uma ideia, eu acho que aqui o grupo da Câmara Temática está à disposição para ajudar nesse sentido 



 
 

ou mesmo pessoal da Louise da Rose, porque elas têm toda essa conceituação de rede de mobilidade 

a pé, mas uma última observação dessa área, é a descida da Riachuelo que foi bem conveniente 

haver uma redução de velocidade, com estreitamento de pista, a minha observação é que como a 

calçada de lá é muito estreita, eu sei que o estreitamento foi feito do lado contrário, da onde há 

maior circulação, apesar de não ter muito pedestre lá, mas se não dava pra em vez de ser uns uma 

pintura zebrada, ser mesmo um alargamento de calçada, to aqui falando, um estudo de segurança, 

eu sei porque é uma descida, tem velocidade de uma série de coisas, mas fica uma sugestão, e outra 

coisa que eu estou muito curiosa para ver depois é a área da República, que também precisa de 

muita coisa, o que vai ser feito lá, era isso que eu tinha para observar. E nós aqui, da Câmara 

Temática, se coloca, eu me coloco a disposição, pra ajudar a trabalhar com o cálculo do nível de 

serviço, que é fundamental para vocês terem ainda mais se envolveu obra é uma coisa que é muito 

necessária, para ter um ótimo projeto. Obrigada. 

TELMA MICHELETTO - deixa-me responder uma questão da Meli, do urbanismo tático a gente não 

vai fazer nesse momento, até teve uma época que foi feita ali na ladeira Porto geral da equipe de 

planejamento que participou e depois iriam fazer também na Rua Boa Vista e acabou não saindo, o 

urbanismo tático eu acho muito importante, imprescindível para a gente, até ajustar depois o 

projeto, mas é um pouco mais difícil, esse trabalho, mas é muito bom, e quanto ao nível de serviço a 

gente olhou sim, a quantidade de pedestres, tentamos fazer alguns estudos, estava até comentando 

aqui com o Marcelo, a gente não fechou esse estudo, mas além desses níveis, a gente fez algumas 

contagens, a gente pode até uma hora, para amadurecer isso aí, passar para vocês a forma que se 

avaliou para saber o quanto mesmo. 

MARIA ERMELINA - só por curiosidade, qual foi o nível que deu, nos cálculos de vocês, só por 

curiosidade. 

MARCELO ESPEL - O que a gente viu, na verdade, muito mais na Boa Vista, inclusive, que era a 

concentração dos ocupação dos pedestres na calçada, fizemos esse levantamento de quanto que o 

pedestre ocupava naquela calçada e chegamos em alguns números, mas não associamos com o nível 

de serviço, dessa forma que você está colocando. Não chegamos nesse estudo mais aprofundado,  

mas contamos sim, observamos, tiramos fotos, a foto mostra muito a ocupação, quando você tira 

uma foto da Boa Vista, por exemplo, você identifica quantos pedestres por metro quadrado, essa 

relação nós fizemos, de pedestres naquele momento por metro quadrado essa relação. 

MARIA ERMELINA - É que o pedestre por metro quadrado. A gente utiliza mais para o pedestre 

parado, o nível de serviços se utiliza mais para o pedestre em fluxo. É que isso é importantíssimo, eu 

sei a dificuldade de vocês, quando vai negociar espaço com a área operacional, que está preocupada 

com a parte veicular ou mesmo a área de transporte coletivo, quando você mostra que o nível de 

serviço está ruim, isso é um dado indiscutível, é um fato, era por isso o ênfase na minha sugestão, 

mas olha aqui o nível de serviço como está E, F, porque na região da 25 de março, o nível de serviço 

era E não era nem D. É isso. 

TELMA MICHELETTO - então isso que ia falar também com a Meli, nós também temos esse cuidado, 

mas muitas vezes não se consegue, às vezes alargar muito a calçada, que é nosso desejo por conta 

também dessa fluidez dessa operação, acaba tirando o fluxo veicular, então tem que ter ser feito 

sempre essa negociação.  

MARCELO ESPEL -mas na Lapa, por exemplo, se conseguiu alargar a calçada da Rua 12 de outubro, 

que era uma coisa histórica também, eu trabalhei muitos anos na GET 2, e sempre se falou nisso, e 

agora a gente, através do estudo da área calma, a gente acabou conseguindo, então tem vários 



 
 

avanços, na Rua Cincinato Pomponet, continuação da Rua 12 de outubro, então isso foi muito 

importante, praticamente duplicou a largura da calçada. 

TELMA MICHELETTO -É, e um ponto que precisa ser sempre conversando muito com a subprefeitura 

é porque assim a gente alargou. Ganhou muito para pedestre, só que o pessoal da parte dos camelôs 

avançou muito também a partir do pedestre. Então é claro que eles têm que continuar lá, 

entendemos que é até bom para a população, só que também não pode avançar além daquilo que já 

era o espaço deles, porque acabou pegando muita parte da calçada que a gente queria disponibilizar 

para o pedestre. Então isso tem que ser feito também em conjunto com uma fiscalização de 

subprefeitura. Mais alguma coisa Meli, que a gente não respondeu? 

MARIA ERMELINA -Não, eu só enfatizo mesmo com observação e tudo é que o nível de serviço final. 

Ele realmente é um fator importante até para depois negociar obra, foi a nossa observação, quando 

você mostra o fluxo e a largura útil que as pessoas têm para dispor, você consegue até avançar mais 

em termos de obtenção de espaço, ou então pelo menos vocês mostram que foi apontado esse 

problema, tá certo, é bom para a CET, ter isso, a CET se salvaguarda de um dado objetivo e preciso. 

MAURO CALLIARI - Marcelo muito bom, obrigado pela apresentação aqui você tem os maiores 

defensores das áreas calmas que você pode encontrar e justamente por isso eu queria fazer algumas 

observações que eu acho que existem algumas questões na sua apresentação que eu acho que elas 

podem ser mais vendedoras, principalmente aí dentro da prefeitura para cá a gente está sempre a 

favor, mas eu acho que existem coisas. A primeira com relação aos prazos, eu acho que foi a Telma 

que falou aqui agora de que ainda tem um processo, de licitação para ser feito, mas eu acho que 

qualquer apresentação precisa ter algum horizonte, eu entendi que você correu, eu acho que talvez 

você tivesse isso lá, mas acho muito importante que você falou, olha, licitação vai demorar tanto 

tempo. As obras estão previstas para tal e aí, vai encaixar com outras coisas eu acho que isso é uma 

questão, a segunda, acho que é mais importante ainda, que aprendizados que foram tirados das 

experiências de horas calmas na Lapa e em Santana, eu tenho visitado da Lapa fui algumas vezes, o 

de Santana, eu passei só uma vez no comecinho, então não tenho mais informação, mas tenho uma 

suspeita de que aquelas intervenções ainda são mais tímidas do que elas poderiam ter sido, também 

acho que há algumas questões ali que qualquer pessoa andando em alguns trajetos do terminal até o 

mercado, você conseguiria ter trajetos mais bem feitos, também acho que aconteceu isso, que o 

pessoal falou agora de invasão de vendedores ambulantes acho que isso tudo aconteceu, mas o meu 

medo é que a gente faça várias dessas iniciativas sem aprender o possível nas iniciativas passadas, 

tenho certeza de que se você tiver uma medição número de atropelamentos antes e depois, número 

de mortes antes depois, situações de perigos antes, depois, talvez você possa ser um pouco mais 

efetivo, até e mais rápido na implantação da área calma da Sé e deve ser a mais importante de São 

Paulo, em relação a isso queria falar uma coisa, não tem nada a ver com essa apresentação de hoje, 

mas o pessoal da Câmara Temática vai lembrar, nós assistimos aqui uma apresentação de uma linda 

intervenção, muito bonitinha lá na Ladeira Porto Geral, tinha uma pintura, tinha vasinhos e tal, e 

agora o que a gente vê, nada aquilo não deixou nenhuma marca positiva, então na época, eu lembro 

da gente falar sobre isso, nossa, para que vai fazer isso qual é o objetivo à porque aquilo vai gerar 

uma conscientização, esse negócio do urbanismo tático, quando não é seguido de um urbanismo 

estratégico, como é o caso aqui, do que você está propondo, só queria fazer essa menção para a 

gente, não esquecer de coisas que são apresentadas aqui, que todo mundo discute, que são 

lindinhas, com todo o respeito, mas não servem para absolutamente nada e não serviram para nada, 

como a gente está vendo. A pergunta que eu queria fazer em seguida pra você ponderar uma célula, 

qual é o grau de integração que vai ter entre esta proposta de área calma na Sé com o PIU setor 

central, a intervenção urbana parque Dom Pedro, que foi apresentada eu faço parte do Conselho de 



 
 

Política Urbana, agora representando o nosso conselho aqui, o pessoal apresentou outro dia uma 

série de propostas, imagino que elas devem estar ou intercaladas ou pensadas, ou simplesmente a 

gente vai descobrir que cada um vai fazer e principalmente, com a reforma do calçadão, porque as 

pedras portuguesas estão indo embora, nós vamos ter um cronograma enorme de intervenções. Eu 

queria saber se você está considerando todas essas coisas no projeto. 

MARCELO ESPEL -começando pela última, essas interfaces elas são feitas, a Telma também pode 

detalhar melhor, mas, por exemplo, nas bordas do calçadão, é um trabalho em conjunto com a SP 

Urbanismo, os trabalhos correm em conjunto sempre com essas intervenções já previstas da 

prefeitura, a gente sempre está com eles, no caso da Lapa do antes e depois, e de todas, que é muito 

importante você medir a eficácia do projeto, no caso da Lapa, ainda não foi totalmente implantada e 

nós já estamos em outra área calma, que é área calma de Santo Amaro, então também ao mesmo 

tempo que tem que fazer essa medição e isso está no radar, com certeza toda intervenção desse 

porte é desejado que se faça, é importantíssimo que se faça, mas também estamos em outras 

frentes, isso vai ser feito com certeza, quando for implantada na totalidade, Santana também não 

implantou tudo, NE Telma. 

TELMA MICHELETTO -Santana está completa, foi implantado tudo até 2020, só a parte semafórica 

que ficou faltando algumas colocações de focos de pedestre por conta da falta da licitação desse 

contrato, porque Santana e Lapa, acompanhou o plano emergencial de calçada, então, quando veio 

esse plano, a gente aproveitou e entrou com as medidas das áreas calmas, diferente dessas outras 

que agora está, na SMT, com essa licitação dos processos executivos de obras, porque daí a gente 

sentiu a necessidade também de você ter a reforma de todas as calçadas, porque até quando o 

Mauro coloca que elas são tímidas, acho que é o nosso desejo maior, porque a gente não tem como 

fazer essas obras, então precisamos contratar, tanto o projeto executivo, que na Lapa de baixo, a 

gente gostaria de fazer alargamento na Williams Pires de calçada por conta de ponto de ônibus, fazer 

uma praça e por conta das enchentes, não tínhamos um projeto para a drenagem, então vimos a 

necessidade de ser contratado e por isso que está sendo contratado agora, lembrando também que 

a Lapa foi 50% só executada, ainda falta 50%, mas que se não andar junto com o projeto de obras ela 

fica tímida realmente. E o aprendizado para nós, como a gente iniciou por Santana e pela Lapa, 

também dentro da própria companhia, dentro até para convencimento, tudo isso foi um trabalho 

que o Marcelo lembra bem da gente ir mostrando a própria travessia elevada, que era um elemento 

que só colocavam nas alças das marginais eram elementos, que o pessoal tinha receio de colocar, 

então agora, com essas travessias que a gente foi colocando, até conflitando com a própria resolução 

do CONTRAN, que é muito restritiva, estamos conseguindo avançar, então agora eu acho que a gente 

pode ousar mais. 

MARCELO ESPEL -Sim, essas primeiras teve muita resistência, muita discussão, agora acho que daqui 

para frente está mais naturalizado. 

MAURO CALLIARI - Obrigado, Marcelo, aproveitando, já que a Telma sugeriu que a gente seja mais 

ousado, ia falar, porque não pensamos em usar aquilo que o Cucci falou que é os sinais com 

contagem regressiva em algumas áreas, quem sabe pode ser um bom lugar para testar, mas só fica 

como sugestão depois a gente conversa isso, obrigado. 

MICHELE - Só complementando aqui um item que o Mauro comentou, área calma centro Sé,  o 

edital, do projeto executivo foi publicado, está na planilha orçamentária termos de qualificação 

técnica encaminhado para a diretoria financeira e agora eu acho que vai processo para o processo 

licitatório, não sei se esclareceu, então está em fase de licitação, sim, do projeto executivo. 

MICHELE - Seguindo aqui seu Hélio. 



 
 

ELIO CAMARGO -Muito bom, Marcelo e Telma, nós somos como o Mauro falou, nós somos 

admiradores e entusiastas pelo trabalho de vocês, só que, Telma, Santana e Lapa só duas áreas com 

áreas calma, apesar de os outros trabalhos que vocês têm feito, não haveria um jeito de que os 30 

km fosse adotado, não só nas grandes centralidades, mas também em todos os centrinhos 

comerciais locais que temos pela cidade em números e depois algumas melhorias que a própria GET 

da CET,  pudesse complementar com algumas medidas, de travessia, etc..  para potencializar os 

resultados do trabalho de vocês, então não desmerecendo, mas elogiando o trabalho de vocês, mas 

talvez uma outra medida que a gente multiplica-se isso, do projeto, eu anotei alguns lugares que eu 

acho que é perigoso, por exemplo, a Rua Riachuelo a entrada de veículos que vêm da João Mendes, 

que o pessoal que sobe do viaduto, eles entram ali com uma velocidade enorme, talvez alguma 

medida para acalmá-lo um pouco, a Ladeira Porto Geral com a Boa Vista naquela conversão, também 

é um conflito de pessoas e veículos, que não vai matar ninguém mais possivelmente tem bastante 

acidentes de derrubar pessoas etc.., então não sei como resolver isso, na rua da Cantareira, só tem 

travessia de um lado da calçada, na outra não tem, isso obriga que as pessoas têm que atravessar 

para o outro lado e sujeitando a travessia na própria rua, positivo o alongamento das calçadas que 

vocês estão colocando, acho que muito bom e talvez isso é para o  Secretário a questão dos sem 

carro na Boa Vista e a Xavier de Toledo, era um lugar que poderia estar sem carro, ia melhorar 

bastante. Ah o Marcelo você falou que a região não tem semáforo moderno do grupo focal, eu acho 

que é uma felicidade, porque os grupos focais acabaram com o artigo 38 e deixaram o pedestre em 

segundo lugar, esperando, ou seja, eu sugiro deixar os faróis antigos que estão aí, apesar de que eles 

estão de história, mais é vantajoso para o pedestre do que os focais que o pedestre é colocado em 

segundo plano. Seria isso, obrigado. 

MICHELE - Marcelo quer complementar. 

MARCELO ESPEL -Sr. Hélio, obrigado pelas considerações. Com relação aos semáforos, é que na 

verdade, se encontrou cruzamento, algumas travessias tinham um foco de pedestre, outras não, era 

nesse sentido que eu estava colocando, então para colocar focos onde não tenho o foco, era nesse 

sentido, não de remover focos de pedestres, não foi essa colocação, tem travessias que tem grupo 

focal é. 

ELIO CAMARGO -Exatamente o contrário, Marcelo a entrada do grupo focal põe o pedestre em 

desvantagem, na conversão, porque o artigo 38 deixa de ser obedecido. 

MARCELO ESPEL -quando você tem um cruzamento que tem duas travessias de pedestres, uma tem 

o foco de referência, outra não o pedestre não tem a referência na outra faixa, seria completar a 

sinalização para o pedestre em todas as travessias. 

TELMA MICHELETTO - Seu Hélio, na verdade, muita gente fica dependendo do comportamento do 

motorista nesse caso que o senhor melhor não deixar os focos, o que a gente tem visto é que o 

pedestre fica muito tempo esperando e o carro não deixa o pedestre passar. Então uma das coisas 

aonde a gente vê que tem muito pedestre, a gente prefere colocar o tempo semafórico específico, 

até mesmo para dar a melhor orientação do momento correto de travessia em outros locais, por 

exemplo, em Santana, aonde também teve um problema com o fluxo veicular lá da região, foi  

sugerida as travessias elevadas, é que ainda temos que fazer um trabalho bem forte ainda de 

comportamento com motoristas, porque não garante, só estar no código, está prioridade do 

pedestre, se todos os motoristas respeitassem, mas não é o caso. Então quando tem um volume 

muito alto preferimos mesmo colocar esse tempo específico. 

MARCELO ESPEL -Mas, naquele caso da Basílio Jafet, até era importante mostrar que não tem 

conversão, Sr. Hélio, só para exemplificar, na Cavaleiro Basílio Jafet não existe essa conversão à 



 
 

direita do parque Dom Pedro para a Cavaleiro e não tem o foco, , então seria colocar o foco de 

referência, além de fazer os avanços de passeio ainda colocar referência para o pedestre, então, não 

seria esse caso que tenha conversão, só para deixar claro.  

MICHELE - Sr. Hélio, ainda quer complementar alguma coisa, então vamos seguir a Vitória. 

VTORIA - Oi, bom dia, eu sou estagiária da Lílian, eu sou pesquisadora, só queria comentar que as 

primeiras coisas que me remeteram nessas áreas calmas desse conceito, na verdade, eu não 

conhecia justamente o conceito de centralidade que o Sr. Hélio falou são basicamente áreas que 

concentram o comércio, serviços e uma circulação muito intensa, e que justamente essas áreas 

existem, em várias partes da cidade de São Paulo. Tanto que se eu não me engano, um dos estudos 

sobre Santo Amaro, uma das nossas áreas de estudo foi o Largo 13 em Santo Amaro, que é uma área 

de circulação extremamente intensa de pedestres e expansível também a presença de vários meios 

de transportes públicos de ônibus, metrô, então, acho que eu extrairia daí uma pergunta, primeiro, 

uma pergunta sobre, justamente até que ponto essa questão das áreas calmas tem a chance de ser 

estendida para outras partes da cidade, além do centro físico em si, considerando que cada vez mais 

centralidades surgem e com isso, é reforçado a mobilidade a pé.  

TELMA MICHELETTO -então, no começo do estudo estava para dez áreas calmas, estamos querendo 

acompanhar aonde teve, a redução das áreas 40, que foi a primeira redução de velocidade, foi 

determinado um limite, colocada sinalização horizontal vertical de áreas 40 e a segunda fase disso 

seria consolidar a velocidade a 30km/h, porque mesmo com a área 40, ainda estavam acontecendo, 

os acidentes nessas regiões, então se redefiniu os limites para áreas onde está mais focado os 

pedestres, comércios, transportes, e as ocorrências desses acidentes, então, além da  Lapa, Santana, 

que são os primeiras, tem o centro Sé, República, tem Bela Vista, Penha, Largo 13, São Miguel, e 

vários outros, São Miguel já estava pronto faz um tempo, está até em licitação e está entre esses 5 

primeiros, o República vem depois, mas a intenção é bem essa mesmo, primeiro começarmos dessas 

áreas calmas, desses centros comerciais e estendendo depois para o centrinho de bairro, porque 

aonde está circulando o pedestre, aonde eu tenho o maior risco, e onde tem essa atração do 

comércio e dos transportes. 

MARCELO ESPEL -Complementando, nós estamos nesse momento também estudando Santo Amaro, 

que inclusive teve uma transformação muito grande por causa do metrô, da linha lilás, que chegou, 

então já era uma centralidade das mais importantes e agora com o metrô também modificou 

bastante. 

VTORIA - só para complementar isso, é mais uma curiosidade mesmo, outra coisa que me remeteu 

muito é sobre o conhecimento das áreas calmas, foi justamente a questão do plano diretor, uma 

curiosidade minha, se por acaso o atual plano diretor contribuiu em alguma coisa para definição 

dessas áreas calmas. 

TELMA MICHELETTO -Sim, o principal das áreas calmas é a gente acompanhar essa década, da ONU, 

que a redução dos mortos por 100.000 habitantes, então, são feitos o plano vida segura em cima 

dessa redução, da década da ONU, e dentro desse plano, vida segura e das metas da prefeitura de 

São Paulo, nós temos o programa das áreas calmas, das rotas escolares seguras, das rotas acessíveis 

e tem outros programas na CET também, em outros departamentos para atingir, e no plano diretor 

está até 2028, 3 mortes por 100.000 habitantes,  já estamos com uma redução, estamos com 6,56, e 

estamos tentando acompanhar, para reduzir o máximo a severidade desses acidentes para que se 

reduza as mortes e o plano diretor acompanha isso também. 

MICHELE - Quem quer fazer alguma consideração. Dalton quer fazer o encerramento, então. 



 
 

DAWTON - Sim, um complemento que eu gostaria de fazer, tem os projetos, tanto da área do Teatro 

Municipal, como o triângulo histórico aqui da região central, tem previsão de alargamento de vários 

eixos, inclusive a Boa Vista, aumentando as calçadas e reduzindo as larguras do leito viário para os 

veículos, a última versão que eu vi no projeto, deixava com 6 m os trechos onde tem as 

ultrapassagens dos ônibus, já com relação a largura da passagem do veículo, aumentando aí o PDS, 

na questão da Ladeira Porto Geral, ficou definido que de fato aproveitar a experiência que foi feito, 

para que eu colocasse no projeto efetivo o alargamento da calçada, isso eu sei que foi consolidado 

nesse plano, eu acho que ele está também nesse projeto do triângulo, então as experiências que 

estão sendo feitas, estão de fato sendo aproveitadas, o time que às vezes a gente gostaria que fosse 

de imediato não se consegue, porque nós dependemos sempre, da elaboração de um projeto 

definitivo e depois de uma licitação, nós não conseguimos implantar um projeto sem licitar, está na 

fase final, inclusive, o prefeito está anunciando que está consolidando, todas essas propostas aqui na 

área central, todas elas estão conversando de fato das propostas, acho que as experiências desses 

projetos que sem dúvida nenhuma, o resultado tem sido muito bom, sabemos disso, que o resultado 

tá bom, é lógico cada vez que você altera o leito viário do projeto, dando prioridade para o pedestre, 

o pedestre vai ser vai ser privilegiado de fato e com certeza nesses pontos onde foi estudado e estão 

sendo acrescentado ampliado esse passeio pedestre está sendo protegido e haverá um resultado 

positivo, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, então até falei aqui menor ganho foi onde tem lá 

18 m e reduziu, aumentou a calçada mais 4 m, que dá quase 20% ali, todos os outros são muito mais 

significativos, com certeza tem trecho que tem duas faixas de rolamento, ficou com 6 m e aumentou 

4 m de calçada, deixando apenas 6 m para o  leito viário, a maior parte dos projetos eu sei que fica 

mais ou menos com essa largura, um leito viário, e as calçadas muito mais largas, então claro que 

tudo isso ele vem para poder consolidar os trabalhos que estão sendo feitos com relação às 

centralidades, a CET caminha com toda a certeza, para fazer intervenções em todas essas 

centralidades nos bairros com certeza, temos ciência da importância desses estudos nessas 

centralidades, é lógico que o nosso limitador sempre é o número de pessoas para trabalhar, para 

projetar, fazer os estudos os estudos estão sendo feitos com todos os esforços que a CET tem, não 

tenho dúvida nenhuma com relação a isso, a Secretaria, nesse processo, todos os estudos que estão 

sendo elaborados, estamos contratando todos os projetos e essa gestão está focando muito nessa 

questão da elaboração do projeto executivo, que ele seja implantado e implementado ainda nessa 

gestão. Muito obrigado, Marcelo, pela sua apresentação e pela Telma pelo trabalho que vem sendo 

desenvolvido, não acho que não é só o Mauro, todos nós aqui da Câmara Temática, somos fãs desse 

trabalho desenvolvido, dessa equipe que eu sei que tanto se esforça para poder atingir as nossas 

metas, e a meta é exatamente essa, reduzir o índice da fatalidade, esse é o grande objetivo, fazer 

com que o pedestre de fato consiga um espaço que lhe pertence, que não é que ele merece, é que já 

é dele, só precisa se apropriar disso e o poder público tem a obrigação de prestar esse serviço, 

facilitar essa apropriação e ele passar a ser dono desse espaço. Muito obrigado a todos o Cucci não 

está mais aqui, mas eu queria deixar gravado aqui na nossa reunião e esperamos que na próxima 

reunião o Cucci volte com as propostas dele,  com todos os complementos que forem necessários. 

Obrigado pelas colaborações, do Mauro, da Meli, elas são muito significativas, sempre é muito 

importante para nós, porque ouvir sempre vai fazer com que o resultado dos nossos trabalhos, a 

conclusão, fique muito melhor. Bom dia a todos. 

 

 

 

 



 
 

CHAT: 

[10:49] Mavi (Convidado) 
Caso muito parecido com o do Largo 13. área de comércio muito intenso e coincidência com diversas linhas de ônibus + terminal e linha de 
metrô no local, reforçando o trânsito de pedestres.  
[10:50] Mavi (Convidado) 
O conceito poderia ser estendido a outras partes da cidade? Haveria uma coincidência entre os semáforos de pedestres e áreas calmas? 

[10:51] ROSE 
Sumiu a apresentação??? 

[10:51] Mavi (Convidado) 
Sou pesquisadora da Lilian Rose, Maria Victoria, membro da pesquisa Entendimento do Vermelho Piscante 

[11:50] Mavi (Convidado) 
Muitíssimo obrigada a todos! Foi um prazer participar dessa reunião! 

 


