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Redução da capacidade de 110 para 107 



Diferença da  filas  





informações divulgadas na mídia  
 

orientações de desvio do tráfego 
 

uso de aplicativos orientadores de melhores 
caminhos como Waze  e Google Maps 

O que seria antigamente um congestionamento imenso e 
concentrado, hoje se espalha por toda cidade. 









Itinerário normal                       desvio 



Os novos trajetos alternativos geralmente estão no 
limite da capacidade ou congestionados. 

Assim, a malha viária do município se comporta numa 
situação diferente da original. 

O cálculo do aumento de congestionamento pode ser 
feito por 3 métodos : 



1. Software de simulação de tráfego tipo Emme 
2. Softwares como Google Maps de forma automatizada 
3. Fórmula simplificada  

CONG= ( R*TC^2)/2, onde 

CONG = Congestionamento 
R= redução de capacidade 
TC= duração do período congestionado 



TCm: pico da manhã= 3,5 horas (7h às 10h30) e  

TCt: pico da tarde= 5 horas (16h às 21h).  

A redução de capacidade = 7.000 ucp 

• Congestionamento (manhã) = 7.000 x 3,52 / 2 = 42.875 

• Congestionamento ( tarde) = 7.000 x 52 /2 = 87.500  

Total= 130.375 horas* ucp x dia 





CUSTO SOCIAL MENSAL  =  R$ 355,3 Milhões 
 

3 MESES = R$ 1,066 Bilhão  



O impacto específico pelas restrições de uso das pistas expressas 
por problemas de acessos às pistas locais da Marginal Pinheiros 
foram determinantes nas decisões para mitigar os 
congestionamentos.   
 
As obras para possibilitar  transições entre essas pistas 
mostraram-se significativamente importantes para a Cidade e 
Região Metropolitana de São Paulo 



A - obra de manutenção do acesso a rodovia Castelo Branco 

•Adequação da transposição localizada frente o CDP Pinheiros; 

B - Obras de melhoria do caminho alternativo mais próximo 

•Retirada de prismas de concreto da Avenida Antonio Batuíra; 

•Adequação na geometria do cruzamento da Rua Banibás; 

•Retirada de avanço na Av. Prof. Fonseca Rodrigues 

•Alargamento da transposição frente o Parque Villa Lobos 

C - Obras correlatas a primeira fase da interdição 

•Abertura do acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Itapaiuna) 

•Alargamento da saída da Ponte Laguna 
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