
 
 

 

Sugestões devem ser enviadas para planodesegurancaviar@prefeitura.sp.gov.br 

 

 

 

CONSULTA PÚBLICA – 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

ÁREA CALMA SÃO MIGUEL 

 

  



 
 

 

Sugestões devem ser enviadas para planodesegurancaviar@prefeitura.sp.gov.br 

O que é a Área Calma São Miguel 

 

Em atendimento às obrigações previstas no Decreto 58.717/2019 (Plano de Segurança Viária 

do Município de São Paulo), foi elaborado um conjunto de propostas de segurança viária e de 

moderação de tráfego para o Programa Área Calmas, também presente no Programa de Metas 

2019-2020 da Prefeitura. 

O objetivo das Áreas Calmas é melhorar a segurança de todos os usuários, reduzindo em 

especial o número e a gravidade dos atropelamentos. Os projetos focam a melhoria da 

caminhabilidade dos pedestres, priorizando o deslocamento a pé sobre os demais modos, 

estimulando os modos ativos (pedestres e ciclistas) e melhorando a qualidade ambiental e o 

convívio social. O programa é composto por uma série de ações, tais como: aplicação de 

elementos de moderação de tráfego (travessias elevadas, avanços de calçada, lombadas físicas 

e rotatórias); tratamento das travessias dos pedestres (avaliação semafórica, reposicionamento 

das faixas, melhoria de sinalização, iluminação e atendimento às linhas de desejo de 

travessias); readequação das calçadas junto às travessias; padronização da sinalização de 

pedestres visando melhorar o entendimento do uso e redução da velocidade regulamentada 

para 30km/h.  

Dentre as cinco Áreas Calmas estudadas, a Área Calma São Miguel foi projetada em uma das 

regiões da cidade com maior número de mortes e acidentes de trânsito. A oferta de transporte 

coletivo de alta e média capacidade (ônibus e estação da CPTM) exercem papel importante na 

circulação da região, gerando grande circulação de pedestres. 

A Área Calma São Miguel apresenta regiões com concentração de determinados usos que 

demandam ações específicas de segurança viária:  

 grande quantidade de equipamentos públicos (escolas municipais, estaduais, creches, 

Hospital Municipal Tide Setúbal, Biblioteca Pública Raimundo de Menezes, Instituto 

de Previdência Social, Delegacia de Polícia Civil, Posto de Bombeiros entre outros) e 

o Mercado Municipal Dr. Américo Sugai, cuja implantação possibilitou o 

desenvolvimento do centro comercial com diversidade de lojas de produtos 

alimentícios (grãos, alimentos típicos, frios, especiarias, etc.); 

 outros polos geradores de pedestres e usuários em geral como agências bancárias, 

estabelecimentos comerciais tais as que estão na Av. Marechal Tito e R. Serra 
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Dourada (área para pedestres) que concentram variedade de lojas de departamentos, 

artigos infantis, brinquedos, bazar, papelaria e utilidades para o lar.  

 A Pça Padre Aleixo Monteiro Mafra (também conhecida como Pça do Forró) onde se 

localiza a Catedral e a Capela de São Miguel de Arcanjo que mantém duas vocações: a 

religiosa e a cultural.  

 

As intervenções previstas serão na Praça Aleixo Monteiro Mafra, nos trechos iniciais das 

Avenidas Nordestina e Marechal Tito e em outras vias da região, tais como a R. Dr. José 

Guilherme Eiras, R. Américo Gomes da Costa, R. Professor Antônio Gama de Cerqueira, R. 

Arlindo Colaço e R. Salvador de Medeiros. 

 

Os projetos da Área Calma São Miguel envolvem principalmente: 

 Implantação de travessias elevadas; 

 Alargamento de calçadas nas esquinas e contínuas ao longo de algumas quadras 

(principalmente na Av. Marechal Tito e no em torno da Praça Aleixo Monteiro 

Mafra); 

 Readequação e criação de novas travessias de pedestres; 

 Implantação de focos semafóricos para pedestres; 

 Readequações de cruzamentos com foco na redução da velocidade praticada 

pelos veículos e melhoria da segurança voltada aos pedestres 
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Mapa geral de Implantação (disponível em alta resolução nos arquivos dos projetos disponível 

junto a este documento) 

 


