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Resumo: Este trabalho visa auxiliar o estudo das possíveis consequências no tráfego urbano 

do município de São Paulo na hipótese de desativação do Elevado Costa e Silva, utilizando 

conceitos de Engenharia de Tráfego e contemplando a análise das rotas alternativas ao 

Elevado em conjunto com o novo sistema viário proposto pela Prefeitura Municipal de São 

Paulo. Para se atingir este objetivo foi utilizada a Pesquisa de Desempenho do Sistema 

Viário Principal (DSVP), elaborada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), além 

de técnicas de geoprocessamento e simulação computacional. Com isto concluiu-se que se 

ocorrer a desativação concomitantemente à implantação da Via Lapa-Brás, ocorrerá pouca 

variação no nível de serviço das vias do entorno. Porém se a Via Lapa-Brás não for 

implantada ocorrerão impactos negativos relevantes, que prejudicarão a mobilidade dos 

usuários do Elevado. 

 

Palavras-chave: Elevado Costa e Silva, Geoprocessamento, Engenharia de Tráfego, Sistema 

Viário, Mobilidade Urbana. 

1. INTRODUÇÃO 

 O Elevado Costa e Silva é uma via expressa localizada entre a Praça Roosevelt, na região 

central da cidade de São Paulo e o Largo Padre Péricles, no bairro de Perdizes. Implantado 

com o objetivo de diminuir o tempo de deslocamento entre as zonas Leste e Oeste, a solução 

para o sistema viário estrutural trouxe problemas urbanísticos, ambientais e sociais. Como 

consequência, estuda-se desativar o elevado, o que pode causar impactos no tráfego do 

município de São Paulo. 

 Conhecida popularmente como “Minhocão”, a via expressa, de acordo com Alvim, 

Mattos e Biderman (2009), tem como finalidade o uso exclusivo do transporte individual 

desde sua inauguração, não transitando por ela transporte de modo coletivo. Com 5 metros de 

distância entre a via expressa e as janelas dos edifícios situados ao longo do trecho, um dos 

problemas causados pela construção do Elevado, de acordo com Artigas, Mello e Castro 

(2008), é a poluição sonora, além de a extensa cobertura servir, muitas vezes, como abrigo 

para moradores de rua e para descarte de entulho. O conjunto desses fatores enseja um quadro 

de degradação ambiental. 

 Por esses motivos, a população divide opiniões sobre o tema, estando de um lado aqueles 

que concordam que a manutenção do Elevado promove um melhor fluxo de automóveis, e, de 

outro, parte da população que hoje defende a importância de se priorizar o espaço urbano e a 

qualidade de vida do que simplesmente viabilizar a facilidade em se deslocar de um local para 

o outro, defendendo, portanto, a desativação do Elevado. 

mailto:revista.engenharia@mackenzie.com.br


 
COBENGE 2016 

XLIV CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA 
27 a 30 de setembro de 2016 

UFRN / ABENGE 

 
 

 Dentre as propostas de intervenção viária na cidade de São Paulo, segundo a Prefeitura 

Municipal de São Paulo (PMSP)(2011), está a Operação Urbana Consorciada Lapa-Brás, 

termo de referência que define as diretrizes a fim de orientar o desenvolvimento da região, 

realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo, 

amparando a demolição do Elevado Costa e Silva e a construção de um novo sistema viário 

sobre o trecho da linha férrea entre as estações Lapa e Brás, que seria enterrada, o que pode 

causar impactos no trânsito. 

 Este trabalho utiliza de simulação computacional como um recurso auxiliar a ser utilizado 

na disciplina “Engenharia de Trafego e Transporte Urbano” em cursos de Engenharia Civil. 

 

1.1. Objetivo Geral do trabalho 

O objetivo deste trabalho é analisar os impactos no tráfego do entorno causados por 

uma eventual desativação do Elevado Costa e Silva 

1.2. Objetivos Específicos 

 Levantar os problemas de mobilização nos centros urbanos. 

 Comparar o desempenho e a capacidade do sistema viário do Elevado e o do 

sistema alternativo proposto para o caso de sua desativação (operação Lapa 

Brás). 

 Verificar e analisar as rotas alternativas que podem substituir o Elevado. 

 Utilizar ferramentas de geoprocessamento e georreferenciamento para a análise. 

 Simular o impacto da desativação do Elevado Costa e Silva. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

  

2.1. Conceitos Básicos de Engenharia de Tráfego 

 Utilizado no presente trabalho, o manual americano Highway Capacity Manual 2000 

(HCM), segundo Transportation Research Board (2000), contempla a metodologia para 

avaliar níveis de serviço de acordo com a classificação das vias. 

 O manual HCM define as vias em classes conforme a velocidade de fluxo livre, que é a 

velocidade média do fluxo de tráfego quando o condutor não necessita desacelerar devido à 

proximidade de outros veículos e os semáforos estão a certa distância de modo que não 

influencie a velocidade do automóvel.  

 Outro tipo de classificação importante das vias, o Nível de Serviço (NS), “consiste na 

medida qualitativa do efeito de numerosos fatores, que incluem a velocidade e tempo de 

viagem, interrupções de tráfego, facilidade de manobras, segurança, conforto e conveniência 

no dirigir e custos operacionais.” (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, 

2005, p. 3).  

 Quanto aos níveis de serviço para vias expressas, a Agência Reguladora de Serviços 

Públicos Delegados de Transporte de Estado de São Paulo (ARTESP) (2015) realizou uma 

adaptação do manual HCM em relação à taxa de fluxo. 

 O Nível de Serviço é calculado como quatro vezes o fluxo registrado no período de 15 

minutos mais carregados [...]” (AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2004, p. 11). Assim, 

podem-se qualificar os níveis de serviço para vias expressas de acordo com a velocidade e a 

taxa de fluxo. 
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2.2. O Destino do Elevado Costa e Silva 

 Em 2011, foi elaborado pela Prefeitura Municipal de São Paulo (2011), através de 

estudos técnicos preliminares, um termo de referência que define as diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, social, econômico, ambiental e do plano de comunicação dos 

territórios das subprefeituras Lapa, Sé e Mooca (figura 1). Neste documento, a PMSP propõe 

enterramento da linha férrea entre as estações Lapa e Brás da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM). 

 
Figura 1 - Área de abrangência da Operação Urbana Lapa-Brás. 

 
Fonte: adaptada de Prefeitura Municipal de São Paulo (2011) 

 Para demolição do Elevado, é essencial que o sistema viário do entorno tenha capacidade 

de suprir sua eventual falta, porém a substituição de uma via expressa por um sistema viário 

sem características de trânsito rápido requer uma análise elaborada, pois “[...] uma avenida 

não é o melhor método de ligação de longo percurso [...]” (SUZUMURA, 2012, p. 60). 

 Durante o período da gestão Fernando Haddad, entrou em vigor o Novo Plano Diretor 

Estratégico (PDE). A Lei Nº 16.050 (SÃO PAULO, 2014) tem a função de servir como 

instrumento básico de fornecimento de diretrizes para o desenvolvimento do município de 

São Paulo. A lei aprovada pelo prefeito Fernando Haddad incluiu o objetivo de desativação 

do Elevado Costa e Silva como via de tráfego. 

3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

3.1. Obtenção de Dados de Volume de Tráfego 

 Os dados de volume de tráfego utilizados no presente trabalho foram obtidos junto à 

Pesquisa Desempenho do Sistema Viário Principal (DSVP), fornecidos pela Companhia De 

Engenharia de Tráfego (2013), e foram complementados por pesquisas realizadas em campo. 

 A pesquisa DSVP é realizada pela CET desde 1977, tendo sua versão atual com data-base 

de 2013, cuja versão está disponível para consulta no site oficial da companhia. A pesquisa 

tem o objetivo de ser fonte de consulta de dados de volume e velocidade, contribuindo com e 

corroborando os resultados dos estudos de engenharia de tráfego. De acordo com a CET 

(2013), a pesquisa contemplou 29 rotas, totalizando 220 km de vias. A contagem volumétrica 

tem por objetivo classificar a composição de veículos, determinar a quantidade dos mesmos, 

além do sentido do fluxo em uma seção por unidade de tempo.  

 No presente trabalho, foram utilizadas as rotas, compostas pelas respectivas vias: 

 Rota 02: R. Clélia, R. Guaicurus, Av. Francisco Matarazzo, Av. Gal Olímpio da 

Silveira e Av. São João; 
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 Rota 07: Av. Radial Leste 

 Rota 14: Elevado Costa e Silva. 

 Em relação a coleta em campo, cinco vias foram consideradas pelos autores como 

caminhos alternativos ao Elevado Costa e Silva 

 Rua Amaral Gurgel; 

 Rua das Palmeiras; 

 Avenida Marquês de São Vicente; 

 Rua Norma Pieruccini Giannotti; 

 Rua Sérgio Tomás. 

 Foram escolhidos pontos estratégicos de cada uma das vias acima descriminadas, por 

serem considerados trechos críticos de acordo com a observação dos próprios autores, tanto 

em consulta in loco como em consulta de informações sobre o trânsito no Google Maps. 

 

3.2. Organização dos Dados e Simulações 

 O presente trabalho apresenta os níveis de serviço correspondentes a atual situação e à 

provável situação futura, contemplando, em um primeiro momento, a desativação do Elevado 

Costa e Silva e, posteriormente, a implantação da via Lapa Brás.  

 Para a geração de mapas representativos das rotas analisadas neste trabalho, foi utilizado 

um Sistema de Informação Geográfica (SIG) gratuito denominado QGIS. Os SIGs são 

“sistemas computacionais capazes de capturar, armazenar, consultar, manipular, analisar e 

imprimir dados referenciados espacialmente [...]” (LISBOA FILHO; IOCHPE, 1996, p. 2). 

 Por meio deste software foi possível: 

 ter acesso aos mapas e tabelas de atributos da DSVP referentes à rota 14G, que 

inclui o Elevado Costa e Silva e outras rotas de interesse; 

 o desenho e georreferenciamento da rota definida pela Operação Urbana Lapa-Brás; 

 o desenho e georreferenciamento das rotas alternativas propostas pelos autores; 

 a visualização, através de mapas georreferenciados, da alteração dos níveis de 

serviço na hipótese de desativação do Elevado Costa e Silva. 

 

 Com os dados organizados, o volume de tráfego do Elevado Costa e Silva foi distribuído 

pelas vias estudadas de acordo com o nível de serviço atual das mesmas. Justificam-se as 

simulações pelo comportamento do condutor, pois o mesmo tende a escolher as vias de 

acordo com o nível de serviço mais favorável. 

 Vale ressaltar que tanto nos levantamentos de volume de tráfego apresentados no DSVP 

quanto àqueles obtidos em decorrência de levantamentos em campo realizados pelos autores 

do trabalho, a coleta de dados foi realizada em apenas 1 dia para cada rota, portanto, para 

obtenção de resultados mais precisos, é recomendável a realização de mais levantamentos em 

campo em cada uma das vias objeto de análise. Também fica evidente que diversas outras 

vias serão afetadas pela desativação do elevado Costa e Silva, porém, para análise global dos 

impactos no tráfego na cidade de São Paulo, há necessidade de estudos realizados por equipes 

especializadas que utilizam simuladores de engenharia de tráfego adequados. 

 Para o sentido Oeste, os volumes de tráfego foram distribuídos de forma que o NS das 

rotas, se possível, não resultasse em “E”, no qual seria a situação real dos condutores que 

evitariam os trechos com fluxo lento.  

 O Quadro 1 apresenta a comparação dos volumes de tráfego e níveis de serviço das vias 

estudadas, entre a situação atual e a simulada, na qual contempla a desativação do elevado 

Costa e Silva, substituído pela via Lapa-Brás. 
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Quadro 1 - Simulações Sentido Oeste. 

Nome das Vias Faixas 
Velocidade 

(km/h) 

Volume 

Atual 

(veíc/h) 

NS 

Atual 

Volume 

Simulado 

(veíc/h) 

NS 

Simulado 

Av. Francisco Matarazzo 2 60 1850 E 1315 C 

Av. Gal. Olimpio da Silveira 2 60 1976 E 1645 D 

Av. São João 2 60 1730 E 1399 D 

Elevado Costa e Silva 2 70 2350 D - - 

Radial Leste (Av. 9 de Julho) 3 70 5144 E 5144 E 

Radial Leste (Av. 23 de Maio) 3 70 3334 D 3334 D 

Via Lapa-Brás 3 60 - - 2316 D 

R. Amaral Gurgel 2 60 486 C 486 C 

R. Sérgio Tomás 3 60 1285 C 1650 C 

Av. Norma P. Giannotti 3 60 1287 C 1652 C 

Av. Marquês de São Vicente 3 60 1420 C 1785 C 

Fonte: Autoria própria 

 

 A figura 2 representa o NS resultante das simulações, no qual contemplou a desativação 

do Elevado Costa e Silva e a inclusão da via Lapa-Brás. A rota 02 apresentou melhora, NS 

“C” para as avenidas Francisco Matarazzo e Gal. Olímpio da Silveira e NS “D” para a Av. 

São João, enquanto via Lapa-Brás apresentou NS “D”. A Av. Marquês de São Vicente e as 

ruas Norma Pieruccini Giannotti e Sérgio Tomás, mantiveram o NS “C” apesar do aumento 

do volume de veículos por hora para a rota 14, a Av. Radial Leste continuou com os mesmos 

níveis de serviço, no qual para o ponto localizado na Av. 9 de Julho corresponde à um NS 

“E”, e para o trecho com levantamento próximo à Av. 23 de Maio, correspondeu ao NS “D”. 

 
Figura 2 - Nível de Serviço - Simulação sentido Oeste. 

 
Fonte: Autoria própria 
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 Como a via Lapa-Brás não será obrigatoriamente implantada, o presente trabalho 

contemplou também uma simulação sem a mesma, ou seja, apenas com a desativação do 

Elevado Costa e Silva. O quadro 2 apresenta as simulações para o sentido Oeste, apenas com 

a desativação do Elevado Costa e Silva. A figura 3 ilustra o resultado das simulações. 

 
Quadro 2 - Simulações Sentido Oeste (apenas com a desativação do Elevado Costa e Silva). 

Nome das Vias Faixas 
Velocidade 

(km/h) 

Volume 

Atual 

(veíc/h) 

NS 

Atual 

Volume 

Simulado 

(veíc/h) 

NS 

Simulado 

Av. Francisco Matarazzo 2 60 1850 E 1850 E 

Av. Gal. Olimpio da Silveira 2 60 1976 E 1976 E 

Av. São João 2 60 1730 E 1730 E 

Elevado Costa e Silva 2 70 2350 D   

Radial Leste (Av. 9 de Julho) 3 70 5144 E 5144 E 

Radial Leste (Av. 23 de Maio) 3 70 3334 D 3334 D 

R. Amaral Gurgel 2 60 486 C 1661 E 

R. Sérgio Tomás 3 60 1285 C 2460 E 

Av. Norma P. Giannotti 3 60 1287 C 2462 E 

Av. Marquês de São Vicente 3 60 1420 C 2595 E 

Fonte: Autoria própria 

  

 
Figura 3 - Nível de Serviço - Simulação sentido Oeste (apenas com a desativação do Elevado). 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 As simulações realizadas para o sentido Leste compreenderam a distribuição do tráfego 

das vias com nível de serviço atual mais desfavorável, além da realocação dos veículos que 

utilizam atualmente o Elevado Costa e Silva como opção. O Quadro 3 apresenta a 

comparação da situação atual e simulada das vias com a implantação da via Lapa-Brás. 
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Quadro 3 - Simulações Sentido Leste. 

Nome das Vias Faixas 
Velocidade 

(km/h) 

Volume 

Atual 

(veíc/h) 

NS 

Atual 

Volume 

Simulado 

(veíc/h) 

NS 

Simulado 

Av. Francisco Matarazzo 2 60 1914 E 1645 D 

Av. Gal. Olimpio da Silveira 2 60 1815 E 1546 D 

Av. São João 2 60 723 C 723 C 

Elevado Costa e Silva 2 70 1926 C - - 

Radial Leste (Av. 9 de Julho) 3 70 6614 E 4688 E 

Radial Leste (Av. 23 de Maio) 3 70 5104 E 3178 C 

Via Lapa-Brás 3 60 - - 2195 D 

R. Amaral Gurgel 2 60 536 C 536 C 

R. Sérgio Tomás 3 60 1712 C 1712 C 

Av. Norma P. Giannotti 3 60 1727 C 1727 C 

Av. Marquês de São Vicente 3 60 2097 D 2097 D 

R. das Palmeiras 2 40 433 C 433 C 

Fonte: Autoria própria 

 

 A primeira simulação realizada para o sentido Leste, contempla a desativação do Elevado 

Costa e Silva e também a implantação da via Lapa-Brás. Em decorrência das simulações 

realizadas, foi possível verificar índices melhores para a rota 02, no qual o NS “E” atual 

passou para “D”, exceto para a Av. São João que apresenta atualmente NS “C” e não foi 

impactada dado que não houve alteração de volume de veículos na mesma. 

 
Figura 4 - Nível de Serviço - Simulação sentido Leste. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 Conforme a simulação para o sentido oeste, a simulação apenas com a desativação do 

Elevado também foi realizada para o sentido leste. O quadro 4 apresenta os resultados da 

simulação com apenas a desativação do Elevado Costa e Silva. 
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Quadro 4 - Simulações Sentido Leste (apenas com a desativação do Elevado). 

Nome das Vias Faixas 
Velocidade 

(km/h) 

Volume 

Atual 

(veíc/h) 

NS 

Atual 

Volume 

Simulado 

(veíc/h) 

NS 

Simulado 

Av. Francisco Matarazzo 2 60 1914 E 2840 E 

Av. Gal. Olimpio da Silveira 2 60 1815 E 2741 E 

Av. São João 2 60 723 C 1186 C 

Elevado Costa e Silva 2 70 1926 C - - 

Radial Leste (Av. 9 de Julho) 3 70 6614 E 4688 D 

Radial Leste (Av. 23 de Maio) 3 70 5104 E 3178 D 

R. Amaral Gurgel 2 60 536 C 999 C 

R. Sérgio Tomás 3 60 1712 C 2712 E 

Av. Norma P. Giannotti 3 60 1727 C 2727 E 

Av. Marquês de São Vicente 3 60 2097 D 3097 E 

R. das Palmeiras 2 40 433 C 896 C 

Fonte: Autoria própria 

 

 A figura 5 apresenta os resultados das simulações apenas com a desativação do Elevado 

Costa e Silva através do mapa georreferenciado com o auxílio do QGIS. 

 
Figura 5 - Nível de Serviço - Simulação sentido Leste (apenas com a desativação do Elevado). 

 
Fonte: Autoria própria 

4. CONCLUSÃO 

 O volume de tráfego em cada via depende de diversos fatores e, tratando-se da cidade de 

São Paulo, varia diariamente de forma complexa. Neste trabalho, foram apresentados os 

resultados através de mapas georreferenciados com o auxílio do QGIS, a fim de prever os 

impactos no tráfego da cidade de São Paulo causados pela eventual desativação do Elevado 

Costa e Silva. 
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 Pode-se concluir que a eventual desativação do Elevado Costa e Silva traria pouca 

variação do nível de serviço das vias estudadas, justificando, então, sua substituição por outra 

via com função semelhante à de ligação da região Oeste com a região Leste da cidade de São 

Paulo. Apesar de que a via alternativa sugerida pela prefeitura de São Paulo, denominada 

pelos autores Via Lapa Brás, não ser de trânsito rápido, esta teria 3 faixas, enquanto o elevado 

Costa e Silva trabalha atualmente com 2 faixas. Por esse motivo, a diferença prevista de nível 

entre as duas alternativas em cotejo não se mostra significativa. 

 Todavia, a simulação seguinte à que se contemplou a desativação do Elevado Costa e 

Silva sem a implantação da via Lapa-Brás, permitiu concluir que houve uma variação 

significativa dos níveis de serviço. Portanto, sugere-se que antes da desativação do Elevado, 

diferente alternativa seja concluída, a fim de evitar danos à mobilidade da cidade de São 

Paulo, impactando, consequentemente, à qualidade de vida da população. 

 É recomendada, em razão dos potenciais impactos atrelados a situações em que há 

desativação de importantes vias, a realização concorrente de estudos em outros setores além 

daqueles concernentes à Engenharia de Tráfego. Nesse sentido, consideramos que um estudo 

de impacto ambiental seria importante para observar a alteração do lançamento de gases 

poluentes gerados pelos automóveis, assim como uma análise atrelada à ampliação do sistema 

de transporte público visando melhoria da mobilidade urbana, à exemplo do que foi realizado 

em Seul, consoante citado na seção 2 e, por fim, um estudo que contemple análise benefício-

custo bem aprofundada, com o objetivo de validar a desativação do Elevado Costa e Silva, já 

que isto pode influenciar tanto a valorização da região central como um todo, gerando 

recursos para a cidade de São Paulo, como o aumento dos gastos do transporte de bens e 

serviços, dependendo da variação do tempo de percurso em geral. 
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IMPACTS ON URBAN TRAFFIC OF SÃO PAULO CITY DUE TO 

DEACTIVATION OF ELEVADO COSTA E SILVA 
 

Abstract: This work aims to assist the study of the possible consequences in urban traffic in 

São Paulo in the event of deactivation of the Elevado Costa e Silva, using concepts of Traffic 

Engineering and contemplating the analysis of alternative routes to the Elevado together with 

the proposed new road system by the town hall of São Paulo. To achieve this goal we used the 

Performance Research Main Road System drawn up by the Traffic Engineering Company, 

and geoprocessing and computer simulation. With this it was concluded that the deactivation 

occurs concurrently with the implementation of Via Lapa-Bras, occur little variation in 

service level of the surrounding roads. But if the Via Lapa-Bras is not implemented occur 

significant negative impacts that jeopardize the Elevado users' mobility. 

 

Key-words: Elevado Costa e Silva, GIS, Traffic Engineering, Transit System, Urban Mobility. 


