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1. RESUMO 

Este trabalho aborda a situação atual de desativação do Elevado João Goulart e 

seu futuro incerto, fazendo uma proposta urbanística considerando os interesses de 

seus usuários e residentes próximos.  

2. INTRODUÇÃO 

O Elevado João Goulart é uma via expressa elevada no centro da cidade de São 

Paulo, que é motivo de debate desde a sua construção em 1971. Esses debates 

geraram a Lei Ordinária 16833/2018, que prevê a desativação do elevado, com a 

conversão do local em parque urbano. 

Esta resolução, entretanto, não prevê qual tipo de solução seria destinada ao 

tráfego intenso de veículos que fazem uso do elevado. Para isso, será feita uma 

proposta de intervenção urbanística, que permita a circulação Leste-Oeste sob e 

sobre o “Minhocão”, ainda atendendo a demanda pública por espaço de lazer. 

3. OBJETIVOS 

 Propor um modelo alternativo de diferentes tipos de circulação para o elevado, 

considerando projetos relevantes para a proposição de um novo modelo. 

4. METODOLOGIA 

Através de análises de projetos premiados e estudos de mobilidade urbana, será 

sugerido um modelo de circulação, priorizando transporte público, cicloviário e lazer, 

de modo a minimizar as alterações na estrutura e tempo de execução do projeto. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A história do Minhocão está diretamente ligada às características da região em 

que se situa. Ao longo do século XX a região passou de pacata e residencial para 

um centro financeiro e de lazer. Com o aumento do trânsito local, o sistema viário foi 

alterado para solucionar o problema, culminando com sua degradação, devido a 

descentralização econômica da cidade, até os dias de hoje. Para revitalização da 

área, foi criada a lei 16.833 de 2018 que afetará o tráfego de veículos, essa 

alteração afetaria o trânsito já caótico na cidade, segundo Bernardini (2016).  



Já existem projetos, como o Prêmio Prestes Maia de 2006, que tiveram a 

finalidade de discutir problemas urbanísticos e ambientais no viaduto. Nele, os três 

projetos vencedores são caracterizados pela priorização do transporte coletivo e a 

necessidade por espaços de lazer.  

Para que a proposta deste trabalho também priorize o transporte público 

analisar-se-á diferentes tipos de modais e concluiu-se que os transportes sobre trilho 

possuem maior velocidade média e menor ruído quando comparado ao BRT, no 

entanto, precisam da construção de trilho e terminais.   

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Analisando o histórico do elevado é possível dizer que sua criação foi necessária 

para resolver os problemas viários da região, no entanto, a obra tornou-se fonte de 

conflitos entre moradores da região e usuários do elevado, o que motivou a criação 

da lei que prevê a desativação da estrutura, mas sem um projeto final definitivo. 

As propostas ganhadoras do Prêmio Prestes Maia de 2006, exigem grandes 

modificações na região, o que levaria a uma obra extensa e onerosa, sendo essa a 

possível razão de nenhuma delas ter sido implantada. 

Dos modais de transportes coletivos analisados o que mais se adequa à proposta 

do trabalho é o BRT, pois sua implementação é mais rápida e barata, além de 

permitir a transferência das linhas já existentes no nível inferior para a plataforma 

elevada.  

Com a finalidade de atender a demanda pública por espaço de lazer e buscando 

a melhor segurança dos usuários, a proposta de intervenção apresentada nesse 

trabalho utiliza o espaço do elevado de forma segregada, com faixas para transporte 

coletivo, ciclovia e espaços de lazer, como pode ser visualizado na Figura 1. Desta 

forma, os problemas de segurança seriam reduzidos, pois as únicas interferências 

entre os modais seriam os acessos para a ciclovia e paradas de ônibus. Estimulando 

o uso de transportes coletivos e a recreação através de um parque linear 

centralizado. 



Figura 1 - Croqui da seção transversal típica do Elevado João Goulart 

 

Fonte: Autores, 2018. 
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