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1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS
Anteriormente conhecido como Elevado Presidente Artur da Costa e Silva, o Minhocão é uma
via elevada integrada a uma extensa ligação viária, a Ligação Leste-Oeste, por onde passam,
aproximadamente, 7.900 veículos por hora (pico da manhã) ou, de forma estimada, 78.850
veículos/dia.
Considerando este volume de veículos, fica evidente a importância desta ligação para o
município, sobretudo à época de sua construção, quando a ênfase rodoviarista imperava.
Nos últimos anos, este quadro tem sofrido alterações significativas, com a implantação de
novos equipamentos de transporte coletivo, como corredores de ônibus, metrô e modais
ativos (ciclovias e ciclofaixas), rompendo com o paradigma rodoviarista e favorecendo a
apropriação do espaço público pelos cidadãos, evitando a degradação do meio ambiente e
contribuindo para melhoria da qualidade de vida.
Entretanto, decorridas quatro décadas de sua inauguração, a permanência deste equipamento
também tem provocado recorrentes reivindicações de munícipes, constando, entre as
principais, o clamor pela sua desativação ou a sua utilização para outras finalidades como área
de lazer, parque linear, eventos etc. , tornando a análise de seu destino mais complexa.
Por outro lado, o Plano diretor Estratégico prevê, em um de seus dispositivos, a desativação
gradual deste equipamento, exigindo providências do poder público para sua efetivação.
Por estas razões, a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, em conjunto com a SMT e a
SPTrans, vem dispensando atenção especial à estas questões, monitorando o trânsito sempre
que ocorrem intervenções significativas que envolvam diretamente esta via elevada. Neste
sentido, foram executados estudos técnicos em diversas épocas, considerando várias
possibilidades que vão desde a desativação ou demolição do Minhocão, até medidas de
implantação gradual, como a ampliação dos horários de fechamento aos sábados. Estes
estudos estão detalhados e consolidados no expediente administrativo n° 2015-0.190.163-6.
O objetivo deste relatório é apresentar, de forma sintética, os diversos estudos desenvolvidos
pela CET nos últimos anos considerando as reivindicações populares e, em particular, a
avaliação do impacto das medidas adotadas para a ampliação do horário do fechamento do
Minhocão.

São Paulo, 20 de Janeiro 2016
DP - CET/SMT
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2. CARACTERIÍSTICAS E HISTÓRICO DO MINHOCÃO
2.1 Características
O traçado do Minhocão consiste em um percurso de 2.800 metros, feito por uma via expressa
e elevada, que liga a região da Praça Roosevelt, na área central da cidade, ao Largo Padre
Péricles, em Perdizes.
De acordo com a Portaria DSV n° 21/2010 o Minhocão é classificado como via expressa com
duas pistas de tráfego separadas por barreiras de concreto e com duas faixas de tráfego por
sentido.
Os acessos ao Minhocão ocorrem a leste pela Praça Franklin Roosevelt e a oeste pela Avenida
Francisco Matarazzo. O Minhocão possui, também, cinco acessos intermediários, sendo três
entradas e duas saídas. Na Figura 1 apresenta-se um mapa com o traçado do minhocão na
região central de São Paulo e na Figura 2 deste relatório, apresenta-se um diagrama com
esquema dos acessos à via elevada.
De acordo com contagens veiculares realizadas pela CET, em dias úteis, cerca de 7.900
veículos/h circulam pelo Minhocão, no horário de pico da manhã. Aos sábados, contagens da
CET atestam que este volume se reduz para apenas 4.700 veículos/h em ambos os sentidos,
entre 11h00 e 12h00, horário que coincide com o pico de retorno da atividade comercial.

Minhocão
Lgo. Pde.
Péricles

Pça.
Roosevelt

Figura 1 – Aspecto do traçado do Minhocão na região central de São Paulo
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Figura 2 – Diagrama de acessos à via elevada ou Minhocão

2.2 Histórico
O Minhocão foi construído na região central de São Paulo, no ano de 1970.
A obra foi idealizada pelo Prefeito Faria Lima e iniciada no ano de 1969 pelo Prefeito Paulo
Salim Maluf. Foi inaugurada em 24 de janeiro de 1971 e sua construção levou apenas 11 meses
para ser concluída, consumindo, em moeda da época, Cr$ 37 milhões de cruzeiros.
No ano de 1976, o Minhocão passou a ser fechado durante a noite para reduzir acidentes e
para diminuir os ruídos que afetavam moradores da região.
Em julho de 1996 foi publicada a Lei n° 12.152, que dispõe sobre o horário de funcionamento
do Minhocão, aberto ao tráfego de segunda a sábado, das 06h30 às 21h30, sendo, aos
domingos e feriados, interditado ao tráfego de veículos automotivos, ficando aberto apenas
aos pedestres e ciclistas. Esta lei também prevê restrições de circulação de veículos nos
feriados e a previsão de exceções para veículos de baixa potência (50 cilindradas), viaturas de
serviço (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros), da rede estadual e municipal de saúde e demais
veículos que atendam a população em caso de emergência.
No ano de 2006, a então EMURB, anunciou um plano de demolição do Minhocão porém, esta
proposta levantou discussões que culminaram no lançamento de um concurso público de
ideias que gerariam propostas com outras visões para ou uso ou destino deste equipamento.
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No ano de 2014, o atual prefeito Fernando Haddad, sancionou o novo texto do Plano Diretor
Estratégico – PDE, que estabelece a criação de uma futura lei para que o Minhocão seja
desativado.

3. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES DE TRÁFEGO
Inicialmente, as propostas envolvendo o destino do Minhocão, eram focadas na sua demolição
ou na sua desativação, sendo a estrutura de concreto e asfalto remanescente utilizada para
outras finalidades.
Para avaliar os possíveis impactos da demolição ou da desativação do Minhocão, a CET utilizou
a técnica da simulação computadorizada, efetuada através do software Emme-2.
Neste tipo de estudo é feita a calibragem das condições atuais da via e, a partir da montagem
da rede de dados existentes, são feitas as simulações de diversos cenários possíveis para a
futura configuração do tráfego. Assim, é possível avaliar com antecedência quais os impactos
que deverão ocorrer sobre as vias na área de influência da intervenção proposta.
Ressalta-se que a rede de dados utilizada pela CET nestas simulações contempla apenas dias
úteis, não permitindo, no momento, a execução de simulações em finais de semana ou
feriados.
No caso do minhocão, a simulação efetuada com o software Emme-2 em dias úteis considerou
duas possibilidades: a demolição do Minhocão com a reurbanização de seu entorno, estudo
realizado em 2010, e a desativação do Minhocão, estudo realizado em 2014, com destinação
da via elevada para outros usos.
Os resultados obtidos com os estudos e análises técnicas elaborados com estas simulações são
apresentados a seguir:

3.1 Demolição do Minhocão (2010)
Para esta simulação foram preparadas duas redes de dados possíveis:
- Rede 1: viário atual com Nova Marginal Tietê e Rodoanel Sul
- Rede 2: idem acima, com acréscimo do prolongamento da Av. Auro Soares
de Moura Andrade, previsto na Operação Urbana Água Branca
Para estas redes de dados foram analisados os seguintes cenários:
- Rede 1 situação atual, com o Minhocão operando
- Rede 1 sem o Minhocão e considerando demanda fixa
- Viagens do Minhocão (“select link”), Rede 1 e considerando demanda fixa
- Rede 2 sem o Minhocão e considerando demanda fixa
- Rede 1 sem o Minhocão e considerando demanda variável
- Viagens do Minhocão (“select link”), Rede 2 e considerando demanda fixa
- Rede 2 sem o Minhocão e considerando demanda variável
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Conclusão – Cenário Atual x Cenários Futuros
Após as análises dos resultados das simulações e comparações entre os diversos cenários,
concluiu-se que:
“Considerando apenas os estudos de simulação realizados até aqui, pode-se concluir
que a demolição do Minhocão é possível, mas implicará na adequação do sistema
viário existente, principalmente nas vias que já operam no limite da capacidade, tais
como a Av. Gal. Olímpio da Silveira, Av. Pacaembu e Av. Sumaré. No entanto, a
demolição do minhocão viabilizará a ampliação do leito viário da Av. Gal. Olímpio da
Silveira, uma vez que o canteiro central que apoia a estrutura da via elevada poderá
ser utilizado para este fim.”

3.2 Desativação do Minhocão (2014)
Com rede de simulação atualizada e semelhante às anteriores, foram estudados os seguintes
cenários:
- Rede com o viário atual
- Rede com o viário atual e considerando a desativação do Minhocão
- Viagens do Minhocão (“select link”) nos dois sentidos
Conclusão - Cenário Atual x Cenários Futuros
Após as análises dos resultados das simulações e comparações entre os diversos cenários,
concluiu-se que:
“Os resultados da macrosimulação indicam que os impactos em termos de fluxos
veiculares nas vias da área de estudos não são significativos, permitindo a
desativação do Minhocão. Em termos de mobilidade, a demolição do complexo se
mostra mais adequada porque no espaço remanescente da remoção dos pilares será
possível a implantação de ações como, por exemplo, construções de ciclovias e ganho
de capacidade para automóveis e ônibus”

4. OBSERVAÇÕES OPERACIONAIS NA VIRADA CULTURAL 2015
O evento Virada Cultural 2015, patrocinado pela Prefeitura de São Paulo - PMSP, se constituiu
em uma oportunidade para simular o efeito do fechamento do Minhocão ao tráfego.
Assim, com o bloqueio da via para uso da população durante o evento foi possível obter uma
avaliação expedita, através de observações de técnicos da área operacional e de planejamento
CET, do impacto que o fechamento da via elevada poderá causar em vias de seu entorno.
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As observações envolveram equipes de campo e um sobrevoo de helicóptero e forneceram
subsídios para avaliações futuras, feitas através pesquisas de tráfego.

4.1 Sobrevoo de helicóptero no evento “Virada Cultural 2015”
Em 20/06/2015, durante a realização do evento Virada Cultural 2015” a área operacional da
CET, através da Gerência de Engenharia de tráfego Oeste – GET OE, participou de um sobrevoo
de helicóptero na área do Minhocão.
O sobrevoo foi realizado em conjunto com técnicos da Diretoria de Planejamento e Educação
de Trânsito – DP quando a condição operacional das vias de tráfego no entorno do Minhocão
pôde ser devidamente observada, uma vez que, para este evento, a via elevada permaneceu
fechada ao tráfego, simulando, in loco, a condição da via aos sábados, durante uma interdição
como aquela pretendida como próxima etapa a ser cumprida em relação ao destino do
Minhocão.
A equipe embarcou no voo agendado em aeronave da empresa HELIMARTE, baseada no
Aeroporto do Campo de Marte. A duração do voo foi de 1 hora, no horário entre 15h50 e
16h50.
As principais observações dos técnicos embarcados foram as seguintes:
- Não foram verificadas lentidões significativas nas vias do entorno da via elevada durante o
horário do voo;
- Nestas vias, foram observadas apenas esperas semafóricas, sendo que a maior caixa se
formou na aproximação da R. Sebastião Pereira / R. Amaral Gurgel / R. Jaguaribe, sendo
causada, provavelmente, por algum problema técnico no semáforo existente na R.
Jaguaribe;
- No retorno à base da GPL/DPT, no trajeto pela R. das Palmeiras / R. Sebastião Pereira, no
horário entre 17h40 e 18h15, foi verificada lentidão no trânsito nestes trechos de via
conforme mostrado na Figura 3, desde a R. Dr. Albuquerque Lins até a R. Jaquaribe, onde o
trânsito voltou a fluir após passar o semáforo mencionado;
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Figura 3 - Lentidão observada na R. das Palmeiras, entre 17h40 e 18h15
As observações efetuadas durante o voo no entorno do Minhocão confirmaram a
localização proposta para os locais da contagem volumétrica (LC-1 a 5), efetuadas nos
períodos ANTES x DEPOIS do fechamento da via elevada e previstas para o sábado
seguinte ao do referido voo, conforme mapa apresentado na
Figura 4.
Neste sentido, recomendou-se que no sábado, dia 27/06/2015, o Minhocão não fosse fechado
ao tráfego no horário ampliado (entre 15h00 e 21h30) garantindo, assim, que o período ANTES
desta contagem possa ser executado a contento, ou seja, ainda com a via elevada liberada ao
tráfego, até as 21h30. Desta forma, simula-se a situação atual à época, possibilitando a
comparação com a contagem a ser efetuada na situação futura, com a via elevada fechada ao
tráfego.
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Figura 4 - Nomenclatura dos postos de contagem volumétrica ANTES x DEPOIS

4.2 Operação do trânsito e observações da área operacional
Para o evento Virada Cultural 2015 foram adotadas medidas relativas à operação do trânsito e
elaborado pela área operacional GET-OE, um relatório contendo as observações efetuadas por
sua equipe.
As principais medidas adotadas e observações da equipe de campo são resumidas a seguir:
a- Planejamento de rotas alternativas para desvio do tráfego que se utiliza da via elevada:
Sentido Leste/Oeste: Praça Roosevelt, R. Amaral Gurgel, Largo do Arouche, Av. Duque
de Caxias, Av. São joão, Av. Gal. Olímpio da Silveira e Av. Francisco Matarazzo;
Sentido Oeste/Leste: Av. Gal. Olímpio da Silveira, R. das Palmeiras, R. Sebastião
Pereira, R. Amaral Gurgel e Praça Roosevelt;
b- Resultados da operação de trânsito:
. Abertura da via elevada para PEDESTRES às 15h00 com bloqueio veicular simultâneo
nas duas extremidades da via elevada;
. O impacto no tráfego foi maior na primeira hora do bloqueio veicular e ficou restrito
nas vias alternativas ( vias do desvio de tráfego);
. O Sistema de Transporte Coletivo não foi afetado, funcionando normalmente;
. Para o evento foi necessário proibir estacionamento ao longo do meio fio e executar
ajustes nos tempos de semáforo, entre estes, no semáforo da R. Amaral Gurgel x R.
Sebastião Pereira;
. Sobrevoo de helicóptero em conjunto com equipe da área de planejamento e projeto
da CET, com avaliação de baixo impacto nas vias do entorno, sendo verificados poucos
locais com lentidão de tráfego, ocorrendo apenas nas aproximações da R. Major
Sertório e da R. Sebastião Pereira com a R. Amaral Gurgel;

4. PESQUISAS DE TRÁFEGO PARA AVALIAÇÃO DO IMPACTO VIÁRIO
Na sequência das propostas efetuadas sobre o destino do Minhocão, a CET ampliou seu
horário de fechamento aos sábados. Para avaliar esta nova intervenção, foram executadas
pesquisas de tráfego, com contagens volumétricas classificadas feitas nos períodos ANTES x
DEPOIS do início do fechamento do Minhocão aos sábados.
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Os horários em que a pesquisa proposta foi realizada foram os seguintes:

Período da MANHÃ
Das 11h00 às 13h00
Período da TARDE
Das 14h00 às 17h00

Os locais foram selecionados a partir do sobrevoo de helicóptero de que trata o Capítulo 4
deste relatório e são indicados na Figura 5 a seguir:

Figura 5 – Locais propostos para a contagem veicular ANTES x DEPOIS

As pesquisas ANTES x DEPOIS seguiram o seguinte cronograma:
Pesquisa ANTES
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Executada no SÁBADO, dia 27/06/2015, com o Elevado ABERTO ao tráfego
Pesquisa DEPOIS-1
Executada no SÁBADO, dia 04/07/2015, com o Elevado FECHADO ao tráfego
Pesquisa DEPOIS-2
Executada no SÁBADO, dia 28/11/2015, com o Elevado FECHADO ao tráfego

4.1 Resultados da Pesquisa ANTES x DEPOIS-1
Os principais resultados obtidos comparando-se as pesquisas efetuadas nos períodos ANTES x
DEPOIS-1 são apresentados na Tabela 1 a seguir.
Tabela 1 – Variação ANTES x DEPOIS-1
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Estudo do Impacto da Antecipação do Horário de Fechamento do Elevado Artur da Costa e Silva
RESUMO da contagem volumétrica e da variação porcentual ANTES x DEPOIS-1 da adoção do novo do horário de fechamento ao tráfego
Local

1

2

Via

Trecho

Sentido

Mov

Centro

1

Bairro

2

R. Jesuíno Pascoal
R. Br. de Joatinga

República

2

R. Frederico Abranches
R. Jaguaribe

Conversão
p/ Sta. Casa

3

R. Sebastião Pereira

R. Br. De Tatuí
R. Br. De Joatinga

República

3

Bairro

1

R. Amaral Gurgel

R. Mj. Sertório
R. Cunha Horta
Centro

2

Av. Gal. Olímpio da Silveira

R. Cons. Brotero
R. Dr. Gabriel dos Santos

R. Frederico Abranches
e R. Jesuíno Pascoal

3

4

Av. Ipiranga - Pista ESQUERDA

Av. São João
R. 24 de Maio

Consolação

1

Av. Ipiranga - Pista DIREITA

Av. São João
R. 24 de Maio

Consolação

2

5

Período Condição
ANTES
DEPOIS-1
Tarde
ANTES
DEPOIS-1
ANTES
DEPOIS-1
Tarde
ANTES
DEPOIS-1
ANTES
DEPOIS-1
Tarde
ANTES
DEPOIS-1
ANTES
DEPOIS-1
Tarde
ANTES
DEPOIS-1
ANTES
DEPOIS-1
Tarde
ANTES
DEPOIS-1
ANTES
DEPOIS-1
Tarde
ANTES
DEPOIS-1
ANTES
DEPOIS-1
Tarde
ANTES
DEPOIS-1
ANTES
DEPOIS-1
Tarde
ANTES
DEPOIS-1
ANTES
DEPOIS-1
Tarde
ANTES
DEPOIS-1

Horário
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h

Elevado

Volume Variação %
1.355
-1%
1.336
Aberto
2.465
57%
Fechado
3.871
Aberto
1.133
11%
Aberto
1.260
Aberto
2.164
52%
Fechado
3.287
Aberto
325
2%
Aberto
332
Aberto
682
55%
Fechado
1.056
Aberto
83
17%
Aberto
97
Aberto
169
90%
Fechado
321
Aberto
717
-2%
Aberto
705
Aberto
1.570
53%
Fechado
2.408
Aberto
2.122
7%
Aberto
2.265
Aberto
3.715
44%
Fechado
5.367
Aberto
1.132
5%
Aberto
1.192
Aberto
1.863
103%
Fechado
3.776
Aberto
1.374
1%
Aberto
1.393
Aberto
2.039
4%
Fechado
2.112
Aberto
731
12%
Aberto
819
Aberto
1.093
6%
Fechado
1.157
Média Aberto
6%
Média Fechado
52%
Aberto

Conclusões e observações de campo – Períodos ANTES x DEPOIS-1

1- Na primeira hora antes do fechamento do elevado, houve um aumento médio de 6%
no volume de veículos nos 5 locais pesquisados ;
2- Nas duas horas após o fechamento do ELEVADO, houve um aumento médio de 52% no
volume de veículos nos 5 locais pesquisados;
3- A partir do horário de fechamento do ELEVADO foi verificada lentidão na R. Frederico
Abranches e na R. Sebastião Pereira;
4- Entre 15h00 e 16h00 verificou-se a presença de um Comando da PM na R. Amaral
Gurgel, junto ao local da contagem, obstruindo uma faixa de rolamento e provocando
lentidão no tráfego;
5- Durante o horário da pesquisa DEPOIS-1, houve incidência de garôa e garôa intensa, o
que pode ter afetado os resultados da contagem;
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6- Nas demais vias do entorno, nas proximidades do ELEVADO, não foi observada
lentidão de tráfego significativa, eventualmente espera semafórica;
7- A temperatura registrada no Mirante de Santana durante o horário da pesquisa foi em
torno de 14,4°C (cf. veículos da mídia);
As conclusões baseadas na análise das variações de volume de tráfego, nas vias do entorno do
Minhocão, verificadas nos períodos ANTES x DEPOIS-1, estão sintetizadas na Figura 6
apresentada a seguir.

Figura 6 – Principais conclusões da análise ANTES x DEPOIS-1

4.2 Resultados da pesquisa ANTES x DEPOIS-2
Da mesma forma, decorrido 5 meses desde a primeira ampliação do horário de fechamento do
Minhocão aos sábados, foi executada uma nova pesquisa para nova avaliação do impacto do
fechamento da via elevada ao tráfego.
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Os principais resultados e obtidos comparando-se as pesquisas ANTES x DEPOIS-2 são
apresentados na Tabela 2 a seguir.

Tabela 2 – Variação ANTES x DEPOIS-2
Estudo do Impacto da Antecipação do Horário de Fechamento do Elevado Artur da Costa e Silva
RESUMO da contagem volumétrica e da variação porcentual ANTES x DEPOIS-2 da adoção do novo do horário de fechamento ao tráfego
Local

1

2

Via

Trecho

Sentido

Mov

Av. Gal. Olímpio da Silveira

R. Cons. Brotero
R. Dr. Gabriel dos Santos

Centro

1

Bairro

2

R. Jesuíno Pascoal
R. Br. de Joatinga

República

2

R. Frederico Abranches
R. Jaguaribe

Conversão
p/ Sta. Casa

3

R. Sebastião Pereira

R. Br. De Tatuí
R. Br. De Joatinga

República

3

Bairro

1

R. Amaral Gurgel

R. Mj. Sertório
R. Cunha Horta
Centro

2

R. Frederico Abranches
e R. Jesuíno Pascoal

3

4

Av. Ipiranga - Pista ESQUERDA

Av. São João
R. 24 de Maio

Consolação

1

Av. Ipiranga - Pista DIREITA

Av. São João
R. 24 de Maio

Consolação

2

5

Período Condição
ANTES
DEPOIS-2
Tarde
ANTES
DEPOIS-2
ANTES
DEPOIS-2
Tarde
ANTES
DEPOIS-2
ANTES
DEPOIS-2
Tarde
ANTES
DEPOIS-2
ANTES
DEPOIS-2
Tarde
ANTES
DEPOIS-2
ANTES
DEPOIS-2
Tarde
ANTES
DEPOIS-2
ANTES
DEPOIS-2
Tarde
ANTES
DEPOIS-2
ANTES
DEPOIS-2
Tarde
ANTES
DEPOIS-2
ANTES
DEPOIS-2
Tarde
ANTES
DEPOIS-2
ANTES
DEPOIS-2
Tarde
ANTES
DEPOIS-2

Horário
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h
14h - 15h
14h - 15h
15h - 17h
15h - 17h

Elevado

Volume Variação %
1.355
Aberto
1%
1.367
Aberto
2.465
33%
Fechado
3.271
Aberto
1.133
-9%
Aberto
1.027
Aberto
2.164
43%
Fechado
3.104
Aberto
325
-3%
Aberto
315
Aberto
682
40%
Fechado
955
Aberto
83
-4%
Aberto
80
Aberto
169
122%
Fechado
376
Aberto
717
27%
Aberto
908
Aberto
1.570
61%
Fechado
2.535
Aberto
2.122
11%
Aberto
2.355
Aberto
3.715
56%
Fechado
5.802
Aberto
1.132
3%
Aberto
1.171
Aberto
1.863
102%
Fechado
3.759
Aberto
1.374
-3%
Aberto
1.330
Aberto
2.039
24%
Fechado
2.528
Aberto
731
-2%
Aberto
713
Aberto
1.093
5%
Fechado
1.150
Média Aberto
2%
Média Fechado
54%

Conclusões e observações de campo – Períodos ANTES x DEPOIS-2

1- Na primeira hora antes do fechamento do elevado, houve um aumento médio de 2%
no volume de veículos nos 5 locais pesquisados
2- Nas duas horas após o fechamento do ELEVADO, houve um aumento médio de 54%
no volume de veículos nos 5 locais pesquisados
3- A partir do horário de fechamento do ELEVADO foi verificada lentidão na R. Frederico
Abranches e na R. Sebastião Pereira
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4- Durante o horário da pesquisa o tempo esteve BOM, sem ocorrência de chuvas etc
5- Nas demais vias do entorno, nas proximidades do ELEVADO, não foi observada
lentidão de tráfego significativa, eventualmente espera semafórica
As conclusões baseadas na análise das variações de volume de tráfego em vias do entorno do
Minhocão verificadas estão sintetizadas na Figura 7 apresentada a seguir.

Figura 7 – Principais conclusões da análise ANTES x DEPOIS-2

Conclusão GERAL – Avaliações ANTES x DEPOIS
O impacto viário da ampliação do horário de fechamento da via elevada (Minhocão) aos
SÁBADOS ficou restrito às vias do entorno e pode ser mitigado com ações de engenharia de
tráfego como a proibição de estacionamento, regulagem de semáforos e operação sistemática
do tráfego nas vias desta região, entre outras medidas.

5.

SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO

Para que as medidas de ampliação da restrição de horário do Minhocão sejam devidamente
efetivadas, é necessária a implantação e manutenção de um conjunto de sinalização de
tráfego, conforme descrita neste capítulo.
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5.1 Restrição ao tráfego no período noturno e finais de semana (existente)
Desde 1976 o Minhocão vem sendo fechado no período noturno para reduzir o risco de
acidentes e diminuir os transtornos aos moradores da região.
A partir de 1996, com a ampliação da restrição ao tráfego de veículos para os finais de semana,
a CET passou a sinalizar a via elevada com as placas de regulamentação contendo os horários e
dias de restrição, conforme indicado na Figura 8 e na Figura 9 a seguir:

Figura 8 – Placas de regulamentação implantadas junto aos acessos

Figura 9 - Panorama das placas de
regulamentação implantadas junto aos
acessos

Além da implantação e manutenção destas placas, a CET executa, diariamente, medidas
operacionais de bloqueio e desbloqueio da via elevada, assim como o acompanhamento
rotineiro das condições operacionais das vias no entorno.
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Juntamente com as placas de regulamentação foram implantadas placas do Programa de
Orientação do Tráfego – POT, para orientar as melhores vias e rotas a serem utilizadas pelos
condutores em seus deslocamentos no entorno do Minhocão.

5.2 Ampliação do horário de restrição ao tráfego aos sábados
A partir de julho de 2015, com a ampliação do horário de restrição aos sábados antecipado de
21h30 para 15h00, a CET diagramou e sinalizou as vias que dão acesso ao Minhocão com as
placas de regulamentação apresentadas na Figura 10 e na
Figura 11 a seguir:

Figura 10 – Nova sinalização com horário de restrição aos Sábados ampliado

Figura 11 – Nova sinalização com horário ampliado e demais restrições

Além da sinalização de regulamentação para restrição de veículos automotores, foi realizada
uma análise da condição atual das placas as placas de orientação (fundo verde) no padrão POT
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e concluiu-se que, para esta nova situação, “a condição da sinalização de orientação do
tráfego atende às necessidades de fechamento nos horários estabelecidos”.
Com vistas a atender a uma eventual condição futura, na qual ocorra o fechamento total e
permanente da via elevada, as placas de orientação no padrão POT estão sendo revisadas para
implantação no momento oportuno.

6.

LEGISLAÇÃO

Segue um resumo dos principais normativos legais que incidem sobre o Minhocão:

6.1 Leis
Considerando a legislação mais recente, destacam-se duas Leis que normatizam a dinâmica
das restrições ao tráfego de veículos automotores aplicada ao Minhocão.
Lei n° 12.152/96
“Dispõe sobre o horário de funcionamento do Elevado Artur da Costa e Silva e dá
outras providências”
Restringe o tráfego de veículos automotores de segunda-feira a sábado, entre 21h30 e 06h30 e
aos domingos e feriados, durante 24hs.
Lei 16.050/14 - Plano Diretor Estratégico de SP – 2014
“Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do
Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/200”
É de especial interesse para esta intervenção, o disposto no Artigo 375 desta lei que segue
transcrito abaixo:
“Artigo 375 – Parágrafo único: Lei específica deverá ser elaborada determinando a
gradual restrição ao transporte individual motorizado no elevado Presidente Costa e
Silva, definindo prazos até sua completa desativação como via de tráfego, sua
demolição ou transformação, parcial ou integral, em parque”

6.2 Projetos de Lei
Com base no disposto no Plano Diretor Estratégico de São Paulo, foram apresentados à
Câmara Municipal de São Paulo, diversos projetos de Lei, sendo de particular interesse os que
apresentamos a seguir:
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Projeto de Lei n° 10/14
“Cria o Parque Municipal do Minhocão na área do Elevado Costa e Silva”
Este PL prevê o progressivo aumento da restrição de tráfego, iniciando aos sábados, até a
completa desativação do Minhocão como via de trânsito, estabelecendo um cronograma e
outras providências a serem efetivadas por parte do poder público;
Projeto de Lei n° 22/15
“Confere nova redação aos incisos I e II do artigo 1/ da Lei 12.152 de 23 de julho de
1996 que dispõe sobre o horário de funcionamento do elevado costa e Silva e dá outras
providências”
Semelhante às disposições da Lei n/ 12.152/96 restringe o tráfego de veículos automotores de
segunda-feira a sexta feira, entre 21h30 e 06h30 e aos sábados, domingos e feriados, durante
24hs.

6.3 Portarias
Para atender ao disposto no Artigo 375 da Lei 16.050/14, a PMSP, através da SMT e após os
resultados positivos das observações análises desenvolvidas pelo corpo técnico da CET,
contidas neste relatório, emitiu a seguinte portaria associada a estas intervenções:
Portaria n° 059/15-SMT/GAB
“Conforme dispõe o artigo 24, inciso II da Lei 9.503/97, que instituiu o Código de
Trânsito Brasileiro e com base em estudos técnicos efetivados pela Companhia de
Engenharia de Tráfego – CET”, a portaria visa “restringir o tráfego de veículos no
Elevado Costa e Silva aos sábados a partir das 15 horas, ficando inalterados os demais
dias e horários previstos na legislação vigente”
Esta portaria está vigente desde sua publicação em julho de 2015. Esta portaria efetiva a
primeira ação do poder público municipal no sentido de atender ao disposto no Art. 375 do
Plano Diretor Estratégico de São Paulo e em consonância com os demais projetos de lei em
discussão na Câmara Municipal de São Paulo.

7.

CONCLUSÕES

Com base nos estudos consolidados no expediente n° 2015-0.190.163-6 e resumidos neste
relatório, apresentam-se as seguintes conclusões baseadas nas diversas abordagens aplicadas.

7.1 Simulações de tráfego
De acordo com as simulações efetuadas em 2010 e em 2014 com o uso do software Emme-2,
tanto a demolição da via elevada, quanto à desativação da referida via, em dias úteis, são
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intervenções viáveis, desde que sejam executadas as obras e medidas de engenharia de
tráfego necessárias à acomodação do tráfego nas vias de seu entorno.
No caso da DEMOLIÇÃO, é necessária a execução da obra do prolongamento da Av. Auro
Soares de Moura Andrade, junto aos trilhos da CPTM, obra esta prevista na Operação Urbana
Água Branca, bem como a readequação do leito viário da Av. Gal. Olímpio da Silveira, com
remoção dos pilares, alargamento da via e consequente ganho de capacidade para a fluidez do
tráfego.
No caso da DESATIVAÇÃO, estima-se que NÃO haverá impactos significativos no sistema viário
do entorno, e que os mesmos serão absorvidos ao longo do tempo, com o redirecionamento
das viagens na região.

7.2 Avaliações operacionais
As avaliações da área operacional, focadas na experiência do evento “Virada Cultural 2015” ,
que simulou o fechamento da via elevada aos sábados, confirmam todas as avaliações
anteriores, sendo verificado in loco o baixo impacto que o fechamento do Minhocão aos
sábados provoca nas vias de seu entorno.

7.3 Análises das pesquisas de tráfego
As pesquisas de contagem volumétrica realizadas nos períodos ANTES e DEPOIS da
AMPLIAÇÃO do HORÁRIO de FECHAMENTO do Minhocão ao tráfego, aos sábados, a partir das
15h00, demonstram que o impacto nas vias do entorno não é significativo, ocorrendo
aumento de veículos nestas vias, porém de forma localizada, podendo ser amenizado com a
adoção de medidas operacionais, sinalização específica e tratamento das rotas alternativas
propostas com proibição de estacionamento, acompanhamento operacional etc.

SÍNTESE DAS CONCLUSÕES
Com base nos estudos técnicos realizados por diversas áreas da Companhia de Engenharia de
Tráfego – CET é possível concluir que a ampliação do horário de fechamento do Minhocão aos
sábados é viável, causando baixo impacto ao tráfego nas vias do seu entorno.
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