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Não é raro a gente chegar a um cruzamento 
que está muito movimentado em determinado 
momento e pensar: “por que não colocaram 

um semáforo aqui?”. A resposta é: porque 
provavelmente não precisa. E o equipamento acabaria 
atrapalhando a fluidez do trânsito sem trazer grandes 
benefícios à segurança. Isso porque, por trás de 
cada um dos 5.900 cruzamentos com semáforos na 

cidade de São Paulo, há um estudo que leva em conta 
uma série de fatores – sendo a segurança o aspecto 
preponderante. 
É o que explicou à nossa reportagem Gustavo 
Ruy Fowler, gestor de trânsito da Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET), especializado em 
semáforos. Nesta entrevista, além dos fatores que 
determinam a instalação desse tipo de sinalização, 

A COMPLEXA 
ADMINISTRAÇÃO 
DA MOBILIDADE
ÀS VEZES VOCÊ FAZ TODA UMA PROGRAMAÇÃO DE SEMÁFORO, E UM MOTORISTA 
VEM BÊBADO, PASSA NO FAROL VERMELHO, TRAZ UMA SÉRIE DE ALEATORIEDADES 
ÀQUELE LOCAL. E ASSIM DESMONTA TODA A SEGURANÇA QUE VOCÊ ORGANIZOU
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UM APLICATIVO COMO O WAZE 
MANDA OS MOTORISTAS PARA OPÇÕES 
DE CAMINHOS QUE NÃO ESTAVAM 
PREVISTOS NO PLANEJAMENTO 
SEMAFÓRICO. E AÍ TODA ESSA 
ORGANIZAÇÃO É DESARRUMADA

Quão difícil é administrar 
mobilidade numa capital como 
São Paulo?
Para você ter uma ideia: a prioridade, hoje, 
para a CET, é o pedestre. Mas todo mundo 
tem de passar pelo cruzamento: carros, 
bicicletas, ônibus etc. Uma hora tem 3.600 
segundos, e nós precisamos dividir esse tempo 
de modo a que todos os participantes do 
trânsito consigam fazer seus deslocamentos 
sem demora e com segurança. O que deixa 
essa administração mais complexa é que 
esse volume de pessoas e de veículos não 
é constante. Ele muda ao longo do dia e 
inclusive numa mesma via, dependendo do 
sentido centro-bairro ou bairro-centro. Muda 
também de acordo com o dia da semana. 
Se determinado trecho tem um colégio, o 
trânsito pode ser maior às 7h da manhã e 
mais tranquilo logo às 8h. Precisamos fazer 
um planejamento levando tudo isso em conta. 
Em grandes cidades, há ainda uma frequência 
de surgimento de obras, de inauguração de 
shopping centers, de realização de grandes 
eventos – shows, jogos de futebol – que 
demandam toda uma transformação num 
estudo que já havia sido feito para cada local. 
E isso é constante. Não é como numa cidade 
pequena, em que passam cinco anos e o trânsito 
em determinada rua se mantém do jeitinho que 
era antes. Em São Paulo, nesse mesmo período, 
uma rua pode ganhar metrô, shopping, casa de 
shows... E nós precisamos adaptar a operação do 
trânsito do local e do entorno.

você vai descobrir quais as complexidades dessa 
operação numa grande capital – e por que o mau 
comportamento dos motoristas e até as mudanças 
trazidas pelas novas tecnologias podem bagunçar 
todo um planejamento feito para promover a fluidez e 
evitar acidentes.

Quais os critérios para a instalação 
de um semáforo?
Nós nos baseamos sempre no manual de sinalização 
semafórica da CET. São Paulo foi a referência para 
os critérios usados pelo Denatran e adotados 
nacionalmente. Esses critérios são de segurança 
primeiro, ratificados por volume de automóveis 
ou de pedestres em cada cruzamento, e outros 
aspectos mais específicos, como tempo de espera, 
fila... Com esses dados, você define um projeto e 
encaminha para uma diretoria da CET de implantação 
e manutenção.

Que problemas a cidade pode ter 
quando se instala um semáforo num 
cruzamento onde não há uma real 
necessidade desse equipamento?
O custo de uma sinalização semafórica já é alto, 
então seria um dinheiro público mal utilizado. 
Além disso, vai atrapalhar a mobilidade numa via 
que deveria ter mais fluidez. Se no cruzamento as 
condições de visibilidade são boas e a espera é 
pequena, não se justifica ter um semáforo ali, e você 
opta por outras alternativas para dar segurança a 
esse local. Se já tem uma faixa de pedestre pintada, 
uma placa informando a quem se aproxima que o 
carro deve parar antes de cruzar, para o motorista 
checar se não há risco... Caso o movimento seja 
um pouco maior, ainda pode ter uma rotatória, uma 
sinalização piscante, que avisa que ali é necessário 
ter uma atenção especial antes de cruzar... Há 
diversos recursos para garantir a segurança nesse 
cruzamento e também a melhor mobilidade possível 
no caso de não haver um volume de veículos e 
pessoas, e uma espera, que justifiquem a instalação 
do semáforo. 
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A manutenção dos semáforos é uma 
grande questão para vocês?
Temos tido muitos problemas com roubo de cabos. A 
pessoa acha que está pegando um material metálico 
que vai dar para vender, mas na verdade é fibra ótica. 
Sem o cabo, perdemos toda a comunicação com as 
centrais. Então esse problema de manutenção é muito 
sério. 

E quanto ao comportamento das 
pessoas no trânsito?
O desrespeito à sinalização é sempre um desafio. De 
maneira geral, se você tem um volume tranquilo numa 
via bem sinalizada, em boas condições, é possível 
dar a escolha aos usuários. O carro vê um pedestre 
atravessando na faixa e já desacelera... Se as pessoas 
respeitarem, a possibilidade de acontecer um acidente 
é muito pequena. Porque às vezes você dá toda a 
estrutura, faz todo um planejamento de semáforos, e 
um motorista vem bêbado, passa no farol vermelho, 
traz uma série de aleatoriedades àquele local. E assim 
desmonta toda a segurança que você organizou. 

O que você tem a dizer àqueles 
motoristas que passam no vermelho 
à noite com o argumento de que não 
queriam ficar esperando para não ser 
assaltados?
Em termos de engenharia, você precisa trabalhar 
com ciclos pequenos de tal maneira que, se a 
velocidade recomendada na via for de 50 km/h, o 
motorista, trafegando nessa velocidade, pegue todos 
os semáforos verdes. Essa é a programação que a 
engenharia faz. E aí ele não fica muito tempo parado 
em algum lugar com risco de ser assaltado. Mas 
não podemos partir de um eventual risco de assalto 

tempo há disponível para a travessia, o pedestre 
pode analisar se é possível ou não ir. E a sua 
decisão pode variar de acordo com a idade, a 
condição física do pedestre... Você não pega 
de surpresa, no meio da travessia, alguém que 
esteja com um problema na perna, por exemplo. 

Quando muda o prefeito muda a 
filosofia da CET?
Até o século passado, o pensamento aqui era 
sempre voltado para a fluidez. A CET foi criada 
com essa cultura. Mas, com as evidências 
em relação aos acidentes e às mortes no 
trânsito, o trabalho mudou de prioridade: agora 
é a segurança. E, mesmo com as mudanças 
de gestão, esse conceito tem permanecido. 
Até porque, em São Paulo pelo menos, nossa 
capacidade de melhorar a fluidez é limitada. 
Depende de fatores como inauguração de linhas 
de metrô, corredores de ônibus etc. Precisa ter 
menos carros na rua para que os problemas de 
fluidez diminuam – e de acidentes também. 

Além dessas questões, há algum 
fator novo que tenha mexido com o 
trabalho de vocês?
Quer ver um problema que nós temos agora? 
Fazemos todo um plano de semáforo, de 
mobilidade, com base nesses estudos de volumes, 
de esperas, de horários em que determinados 
cruzamentos têm maior movimentação. Aí um 
aplicativo como o Waze, ao identificar justamente 
esses volumes que nós previmos, manda os 
motoristas para outros caminhos. Caminhos 
que não estavam previstos nesse planejamento 
semafórico. E aí todo o nosso conceito, toda essa 
organização é desarrumada. 
  
Como vocês estão lidando com 
essa situação?
Nós estamos nos adaptando. Desde que a relação 
custo-benefício justifique, o ideal é nós termos 
o recurso do sistema de tempo real, que é 
caro, mas que muda a programação semafórica 
conforme os volumes e movimentações vão se 
alterando na hora. O plano B, que também pode 
funcionar, é você ter câmeras nesses cruzamentos 
e, ao identificar variações imprevistas de trânsito, 
ter o recurso de intervir remotamente. Não é 
tão rápido quanto os algoritmos do sistema de 
tempo real, que otimizam o tempo de verde para 
cada aproximação, otimizam a defasagem entre 
cruzamentos e otimizam o tamanho dos ciclos. 
Mas já ajuda bastante a lidar com essas variações 
que são consequências dos aplicativos.

Um mundo ideal da gestão do 
trânsito seria a possibilidade de 
prever tudo, correto? 
O maior inimigo da programação semafórica 
é a aleatoriedade. Se você tem três faixas de 
tráfego, por exemplo, você programa para uma 
determinada fluidez. Mas aí tem uma batida numa 
das faixas: eu perco um terço da capacidade da 
via. Em condições normais, que não sejam hora 
do rush, posso não ter grandes problemas. Mas 
em horários mais complicados, se a programação 
semafórica for fixa, teremos dificuldades.

para fazer a programação semafórica. Porque aí, 
dependendo da via, o motorista avança e bate o 
carro. Escapa do assaltante, mas perde a vida. 
Não posso pôr um piscante num cruzamento entre 
avenidas. Ali precisa ter semáforo. Ou vai ser o caos. 
 
O semáforo, que existe em algumas 
cidades, do tipo que mostra uma 
contagem regressiva de quanto 
tempo falta para mudar a cor, tem 
muita influência na segurança?
Entendo que a contagem para o pedestre é positiva. 
Já para o veículo, não. No nosso entender, você 
não pode delegar a decisão para o motorista 
num cruzamento que precisa de semáforo. 
Um determinado motorista, ao ver que faltam 
5 segundos para a luz vermelha, pode pensar 
prudentemente que é melhor parar o carro. Aí o 
motorista de trás pensa o inverso: preciso acelerar 
para atravessar esse cruzamento. Está aí a receita 
para um acidente entre esses dois veículos. É 
diferente para o pedestre. Ao dizer para ele quanto 
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NÃO PODEMOS PARTIR DE UM EVENTUAL 
RISCO DE ASSALTO PARA FAZER A 
PROGRAMAÇÃO SEMAFÓRICA. PORQUE 
AÍ, DEPENDENDO DA VIA, O MOTORISTA 
AVANÇA E BATE O CARRO. ESCAPA DO 
ASSALTANTE, MAS PERDE A VIDA


