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Reunião da Câmara Temática de Mobilidade a Pé 
 
 
Data:  10 de outubro de 2018. 
Horário: 16h-18h 
Local:  Rua Barão de Itapetininga, 18 - Térreo 
 
 
Participantes 
 
Poder Público:  
 

• Nancy Schneider – SMT-CET 
• Marcelo A. Fernandes – CET-GET/OE 
• Salim Hadade Neto – CET-DCS/SE 
• Cristina M. Soja – CET-DO 
• Dilti Xavier Lopes – CET-GPL/DPM 
• Luiza Gomide – CET-GPL/DPM 
• Rafael Sigollo – CET-Imprensa 
• Heloisa Martins – CET-GST 

 
Membros da CT de Mobilidade a Pé: 
 

• Ana Carolina Nunes – SAMPAPÉ 
• Glaucia Pereira – Cidadeapé 
• Alexandre A. B. Moreira – Cidadeapé 
• Élio J. B. Camargo - CTMP 
• Meli Malatesta – Pé de Igualdade/ANTP 
• Luís M. Vila Nova - Autônomo 

 
 
Ana Carolina – fez a abertura.  
 
Cristina Soja – apresentou o POS | Programa Operacional de Segurança - “Pedestre 
Seguro”. Da meta prevista de 50 vias a serem trabalhadas, entre 2017-18 foram 
selecionadas 36 vias  (todas em operação). Aspectos trabalhados:  

• Redução do ciclo; 
• Aumento do tempo do pedestre; 
• Travessia integral; 
• Sinalização Vertical e Horizontal. 

 
Salim – apresentou breve histórico sobre medidas semafóricas trabalhadas em relação 
aos pedestres na cidade de São Paulo (média dos tempos de travessia medidos em 
campo entre outros). 
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Meli – argumentou que o tempo para travessia da Rua Conselheiro com a Rua Antônia 
de Queiroz e com a Rua Matias Aires é insuficiente para a travessia dos pedestres. 
 
Marcelo – respondeu que estavam cientes e que o caso estava sendo estudado pela 
CET. 
 
Vila – como ficará a padronização dos semáforos para pedestres nos cruzamentos que 
ainda não estão atualizados? 
 
Salim/Marcelo – 180 cruzamentos ainda não estão atualizados porque o controlador 
não comporta. Há uma questão técnica em relação à capacidade do equipamento. Há 
um investimento a ser feito (necessidade de troca dos controladores). A maior 
dificuldade é o custo dos equipamentos com maior capacidade. 
 
Dilti – o critério dos semáforos foi alterado para beneficiar os pedestres. Foi realizada 
pesquisa para mensurar o nível de satisfação dos usuários (pedestres) após a 
implantação dos novos semáforos? 
 
Resposta – não. 
 
Marcelo – fez algumas considerações finais informando que boa parte dos acidentes 
com vítimas acontecem fora dos cruzamentos de corredores saturados.  
 
Ana Carolina – já foi realizada uma análise dos impactos sobre o que vocês 
apresentaram? 
 
Cristina Sola (sobre o POS) – em alguns corredores observou-se uma elevação e em 
outros uma redução do número de acidentes. Estamos trabalhando os corredores 
como um todo. As ações operadas não determinam, por exemplo, acidentes fatais. 
Para tanto, teríamos que realizar um estudo mais detalhado. 
 
Vila – há algum comparativo em relação aos atropelamentos com outros Países? 
 
Salim/Marcelo – 60 cruzamentos com vítimas foram analisados entre 2016-17. 
Fizemos algumas constatações, mas não temos ainda dados específicos e nem estudos 
(técnicos para mensurar o que evoluiu). 
 
Glaucia – solicitou: a) publicação das apresentações para que a CT pudesse 
acompanhar a evolução dos estudos (dados para referência); b) apresentação do 
gráfico por atropelamento da CET. Citou o trabalho desenvolvido pela SABESP que 
mostra que 95% não conseguem atravessar. O tempo de travessia deve ser maior. 
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Meli – citou várias questões que prejudicam a travessia e questionou as estratégias 
e/ou metodologias utilizadas pela CET para melhoria das condições: 

• Educação precária dos condutores; 
• Falta de fiscalização eficiente por parte dos órgãos gestores; 
• Ausência de esclarecimentos à população (divulgação ineficiente, os munícipes 

desconhecem as normas gerais); 
• Escassa vontade política em investimentos para aquisição de equipamentos 

compatíveis entre outros. 
 
Élio – as travessias não obedecem a Lei de Mobilidade Urbana e estão pintadas em 
locais inadequados. Por este motivo é que o número de vítimas fatais é alto fora das 
mesmas. É preciso atender a Lei. As travessias são colocadas visando apenas o tráfego 
de veículos (não atrapalhar o trânsito) e não pensadas num contexto mais amplo - nos 
pedestres -, elo mais frágil do sistema. 
 
Ana Carolina – complementando a fala do Sr. Élio, pontuou os cruzamentos com 2 
sentidos de direção, onde a situação é complexa e as 3 fases dos semáforos acabaram 
se tornando muito  piores para os pedestres. Perguntou se tanto o POS como o projeto 
para os Semáforos não abrangiam obras. Disse estar ciente que a CET não faz obras, 
mas que se a PMSP não realizar mudanças na geometria, nada adianta; ficam 
estacionados. 
 
Glaucia – questionou o que era necessário fazer para melhorar a situação atual? 
 
Vila – considera que as 3 fases foi uma armadilha e que a retirada de todos os 
semáforos também não é viável; que não há solução fácil. O caminho que vê é a 
implantação de fiscalização eficiente nos cruzamentos com as conversões. Após, 
poderia ser dado um passo a mais e diminuir o tempo. 
 
Marcelo – perfeito, porém complexo. 
 
Vila – não é fácil, mas é necessário começar a mudança do jeito mais factível e 
conscientizar a população com campanhas educativas e fiscalização. 
 
Élio – poderia ser colocado um tempo maior até chegar em condições mais 
adequadas, como em Nova York. 
 
Marcelo – em NY é possível porque é compartilhado. Aqui os ciclos vão aumentando 
cada vez mais. 
 
Glaucia – 2 questões podem ser mudadas paralelamente: a) tempo de verde e b) 
fiscalização. Também poderão ser realizados testes para verificar o que acontece, por 
exemplo, se o “foco” for eliminado. 
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Salim – agradecemos sua sugestão e visão clara. 
 
Glaucia – é para isto que serve este espaço. Uma troca para chegarmos a uma 
solução. 
 
Ana Carolina – solicitou um Plano que contemple obras e áreas calmas de tráfego. 
 
Heloisa – na atual impossibilidade de realizar obras (já o fizemos), há um grande 
empenho em utilizar o fundo de multas para fazer o que deve ser feito. 
 
Marcelo – é necessário adequar tudo ao contexto. Alguns problemas extrapolam a 
parte técnica. 
 
Meli – é preciso realizar uma atualização em relação à instalação dos semáforos. Um 
dos critérios são 2 atropelamentos. Está errado! 
 
Élio – no meu caminho, por exemplo, não há travessia em rotatórias. 
 
Ana Carolina – já está mais que na hora de atentar que a preocupação da CET com a 
“fluidez” criou uma cultura de “desrespeito ao pedestre”.  Agora, já que existe a 
intenção da empresa em mudar esta cultura, é necessária uma atitude nesta direção 
para que tenhamos um “horizonte”. 
 
Vila – sim, se a CET aproveitasse e se empenhasse neste momento nesta linha, esta 
meta deixará de ser um sonho e se tornará realidade. O problema são as 
programações semafóricas de pedestres e veículos que são conflitantes. É importante 
acertar isto e não há custo. Neste sentido, poderiam enviar a relação dos 180 
cruzamentos que ainda não foram atualizados para podermos acompanhar? 
 
Dilti – como estão os CTA´s? 
 
Salim – a maioria não está funcionando. 
 
Marcelo – alguns testes estão sendo realizados para entender um novo equipamento 
(sensor de pedestres).  
 
Alexandre – faz contagem? 
 
Salim – não. 
 
Heloisa – há duas funções: melhora o desempenho do semáforo e aumenta o tempo 
do pedestre. É um sensor de pista. 
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Vila – estão pensando em realizar testes com câmeras? 
 
Ana Carolina – participamos de um evento onde a EMPLASA apresentou vários dados 
que seriam úteis para a CET utilizar. 
 
Rosy – é a SP-Urbanismo junto com a EMPLASA que tem cadeira na CPC. Estamos 
acompanhando. 
 
Heloisa – sobre a Resolução 738-CONTRAN: nós e Bloomberg fizemos relatórios 
críticos a respeito. Trouxemos para vocês verem, opinarem e nos reportarem. Para a 
próxima reunião tragam um retorno para que possamos elaborar uma versão final e 
encaminhar uma sugestão de alteração na referida Resolução. 
 
 
Trabalhos encerrados. 
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