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In the past few decades, travel patterns have become more complex and policy
makers demand more detailed information. As a result, conventional data
collection methods seem no longer adequate to satisfy all data needs. Travel
researchers around the world are currently experimenting with different Global
Positioning System (GPS)-based data collection methods. An overview of the
literature shows the potential of these methods, especially when algorithms that
include spatial data are used to derive trip characteristics from the GPS logs.
This article presents an innovative method that combines GPS logs,
Geographic Information System (GIS) technology and an interactive webbased validation application (…)
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This paper reviews the role of conventional transport models in the
development of transport policies and strategies. This is followed by an
exploration of the additional contribution that simplified models could make, if
these were made more widely available. An example of a simplified model,
developed in New Zealand, is described to illustrate the use of this type of
modelling for policy and strategy development purposes. The paper concludes
that conventional transport models and simplified models could play greater
roles in supporting the development of transport policies and strategies.
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This paper reviews the role of conventional transport models in the
development of transport policies and strategies. This is followed by an
exploration of the additional contribution that simplified models could make, if
these were made more widely available. An example of a simplified model,
developed in New Zealand, is described to illustrate the use of this type of
modelling for policy and strategy development purposes. The paper concludes
that conventional transport models and simplified models could play greater
roles in supporting the development of transport policies and strategies.
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Na última década tem vindo a aparecer um conjunto significativo de novas
tipologias de empreendimentos turísticos que têm como particularidade a
integração de valências diversas, suscitando tipos de procura que não se
restringem aos seus utilizadores directos ou indexáveis directamente à
capacidade de alojamento disponibilizada. Assim, considera-se que, face às
características da procura emergente e à complementaridade dos usos
presentes, será de reequacionar se metodologia de cálculo da produção de
viagens comummente utilizada, baseada na aplicação de índices globais do
Trip Generation [1] é a mais adequada. O presente artigo apresenta uma
abordagem conceptual do tipo comportamental para estimativa da produção e
distribuição de viagens de empreendimentos turísticos baseada na
segmentação dos vários utilizadores da rede e motivo da deslocação,
metodologia esta que visa garantir uma mais adequada estimação da procura
rodoviária.
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A survey of 17 transit-oriented developments (TOD) in fve U.S. metropolitan
areas showed that vehicle trips per dwelling unit were substantially below what
the Institute of Transportation Engineer’s Trip Generation manual estimates.
Over a typical weekday period, the surveyed TOD housing projects averaged
44 percent fewer vehicle trips than that estimated by the manual (3.754 versus 6.715). Vehicle trip
rates of transit-oriented housing projects were particularly low in metropolitan
Washington,
D.C. and Portland, Oregon, both known for successful TOD planning at the
regional and corridor levels. Trip rates also generally fell as neighborhood
densities increased (…)

com arquivo

TIPO

AUTOR

ANO

TÍTULO

FONTE

SITE/E-MAIL

RESUMO

Sinclair Knight
Merz

2008

Albion District Structure
Plan

Relatório I:\DEVN\Projects\D
E03161\Deliverable
s\Albion Transport
and Access Report
Final.doc

www.skmconsultin
g.com

This transport and access report has been prepared by Sinclair Knight Merz for
Multiplex Pty Ltd as part of the Albion District Structure Plan. It addresses the
strategic transport aspects of land use/ transport integration for Albion and, in
particular, addresses: Traffic volumes and street hierarchy; Street crosssections; Traffic management; Public transport; Pedestrians and cyclists.
The assessment has been prepared in accordance with the Western Australian
Planning Commission (WAPC) draft Guidelines for Developments, (…)

ITE

Trip generation is the rst stage of the classical rst generation aggregate
demand models. The trip generation
aims at predicting the total number of trips generated and attracted to each
zone of the study area. In other
words this stage answers the questions to \how many trips" originate at each
zone, from the data on household
and socioeconomic attributes. In this section basic de nitions, factors a ecting
trip generation, (…)
This report describes a set of smart transportation emission reduction
strategies that can achieve Kyoto emission reduction targets and provide other
economic, social and environmental benefits
O estudo da geração de viagens motorizadas e não motorizadas para as
instituições de ensino é extremamente relevante para os planejadores de
transportes e responsáveis pela gestão do tráfego em áreas urbanas, já que
estas instituições são importantes pólos geradores de viagens (PGVs). A Rede
Ibero-americana de Estudo em Pólos Geradores de Viagens inclui as
instituições de ensino entre os PGVs de seu interesse e, por isso, é importante
que os dados coletados por cada um de seus integrantes possam ser
facilmente utilizados pelos demais. Neste sentido, esta comunicação técnica
apresenta uma proposta de procedimento para coleta e registro de dados
relacionados às viagens geradas pelas instituições de ensino. O procedimento
inclui o desenvolvimento de instrumentos para a coleta dos dados, define a
melhor forma de aplicar esses instrumentos, e apresenta um modelo de banco
de dados que facilita o registro e a consolidação dos resultados obtidos em
campo.
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Como forma de estimar o impacto de pólos geradores de viagens (PGVs) no
trânsito e na vizinhança, foram desenvolvidas diversas metodologias,
inicialmente nos EUA, e depois em outros países, inclusive no Brasil. Esses
modelos possuem, necessariamente, uma etapa em que se estima a
quantidade de veículos atraídos. Para esse passo específico também existem
variados modelos. Esses, contudo, são expostos, de uma forma geral, como
soluções universais a serem aplicadas em quaisquer contextos urbano e
socioeconômico. Esse artigo
trás análises críticas e comparativas desses modelos de geração de viagem
em shopping centers. (...)
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IN THE PAST DECADE, THE NUMber
of proposed free-standing discount
superstores has increased throughout the
United States. These stores have continued
to gain in popularity because of their
convenience, combining general retail
merchandise, full-service grocery departments
and other specialty shops, such as
pharmacies and photo processing, at discount rates.
Due to this popularity, many localities
are growing concerned over the impact of
these stores on their communities and
infrastructure system. Regarding traffic
impacts, an important issue has been raised
concerning whether the published Institute
of Transportation Engineers (ITE) (…)
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Os pólos geradores de tráfego são construções urbanas que atraem
grande quantidade de deslocamentos de pessoas ou cargas (escolas,
conjuntos de escritórios, shopping centers). O seu controle torna-se
importante como forma de minimizar ou eliminar os impactos indesejáveis
que possam ter sobre o transporte e o trânsito da sua área de influência e que
são causas importantes das más condições de circulação nas grandes cidades
brasileiras. Os pólos geradores podem ser controlados por instrumentos
legais e técnicos que definam a obrigatoriedade de que novas (...)
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A primeira parte do presente estudo consiste de uma análise teórica sobre o
“fenômeno produção de viagens” e de alguns métodos de estimativas de
produção de viagens de shopping centers. Em um segundo momento, é
descrita uma pesquisa realizada em shopping centers filiados à ABRASCE da
cidade do Rio de Janeiro. Os objetivos iniciais desta etapa eram identificar sob
quais circunstâncias os modelos estudados deveriam ser utilizados e encontrar
índices e equações úteis para se
estimar, de forma quantitativa e qualitativa, a produção de viagens desse tipo
de pólo gerador de tráfego no Rio de Janeiro.
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O presente trabalho analisa o projeto “Sapiens Parque” como um Pólo Gerador
de Tráfego – PGT para o bairro onde será implantado, Canasvieiras, na cidade
de Florianópolis/SC. Trata-se de um PGT de grande porte, pois agrega
empreendimentos na área da educação, turismo, negócios, serviços e
tecnologia, sendo, portanto, denominado um Pólo Multi-Gerador de Tráfego.
Tal estudo focou a primeira fase de implantação do parque (...)
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Este trabalho se propõe a contribuir com do desenvolvimento de uma
abordagem conceitual que caracterize os empreendimentos geradores de
viagens e que possibilite descrever os impactos associados a tais
empreendimentos no ambiente urbano. São enfocados os impactos no uso,
ocupação e valorização do solo que, a médio e longo prazos, podem gerar um
significativo número de viagens além das geradas exclusivamente pelo
empreendimento.
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Este trabalho se propõe a contribuir com do desenvolvimento de uma
abordagem conceitual que caracterize os empreendimentos geradores de
viagens e que possibilite descrever os impactos associados a tais
empreendimentos no ambiente urbano. São enfocados os impactos no uso,
ocupação e valorização do solo que, a médio e longo prazos, podem gerar um
significativo número de viagens além das geradas exclusivamente pelo
empreendimento (...)
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Trip generation is the most time consuming phase in the solution process of
crew scheduling problems faced by large transportation companies such as
airlines and railways. A large number of trips must be constructed while
satisfying a complex set of regulations. In this paper, we present an efficient
trip generation method that utilizes originally a rule modeling system in order to
reduce the corresponding search space. Special pruning rules are defined
using a high-level rule language, which also supports the modeling of the
business regulations required in the scheduling process. In addition, the legality
checking mechanism involved has been tuned to perform efficiently in order to
cope with the vast amount of the legality checks required by the trip generator.
The algorithms are tested as a module for a crew scheduling application
satisfying the tight response time requirements of a production system. We
present experimental results based on problems provided by a major European
airline that validate the usefulness and applicability of our work.
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Apresenta-se, inicialmente, um levantamento e uma análise de modelos de
geração de viagens à empreendimentos classificados como Pólos Geradores
de Tráfego e de modelos de demanda de transportes. Além destes modelos,
analisaram-se também, modelos econômicos de demanda de produtos,
identificando as principais etapas de um estudo de mercado voltado para a
viabilidade econômica e financeira de empreendimentos comerciais,
procurando, assim, verificar os fatores sócio-econômicos que determinam a
demanda esperada do empreendimento. A partir destas análises foram
identificadas variáveis sócio-econômicas que poderiam ser utilizadas na
estimativa de viagens a shopping centers.
O presente trabalho tem o propósito de sistematizar o conhecimento disponível
na literatura consultada sobre os impactos nos sistemas viários e de
transportes provenientes da implantação de pólos geradores de tráfego
(PGTs). Nesse sentido, procura-se documentar procedimentos, métodos,
modelos, parâmetros e informações utilizadas na análise da implantação de
PGTs em áreas urbanas, com ênfase nos seus aspectos de tráfego e
transportes. Tendo-se como base de comparação os estudos dos PGTs nos
EUA, em vista do seu pioneirismo nesse assunto, e agregando dados obtidos
por meio de levantamentos de campo realizados em nosso país, buscar-se-á
estudar e analisar os principais tipos de PGTs existentes, com atenção
especial dada aos shopping centers e com apresentação também de alguns
estudos sobre os supermercados brasileiros.
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O objetivo deste trabalho é a introdução de critérios de avaliação dos impactos
do trânsito sobre o meio ambiente urbano no processo de licenciamento de
pólos geradores de tráfego. Uma revisão dos principais critérios pelo sistema
de transporte urbano sobre o meio ambiente é desenvolvida selecionando-se
as poluições atmosférica e sonora como as importantes, para as quais são
apresentados os limites máximos de emissão de ruídos e de poluentes
atmosféricos estabelecidos pela legislação ambiental vigente e os principais
modelos para avaliação (...)
www.elsevier.com/l
ocate/trd
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A previsão da demanda de tráfego é geralmente uma aproximação na qual
atributos pessoais não são constantemente considerados. Entretanto, a
demanda de tráfego deriva de atividades econômicas, necessidades diárias e
está conectada com atividades sociais. Por isso, atributos pessoais devem ser
levados em consideração na elaboração do método de previsão da demanda
de tráfego. Este artigo propõe modelos de geração/atração de viagens
considerando atributos pessoais. Primeiro, encontram-se as diferenças de
atributos pessoais na caracterização das viagens e depois essas variações são
classificadas, considerando suas diferenças. São então propostos os modelos
de geração/atração de viagens considerando tais atributos como uma
aproximação da demanda prevista.
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RESUMO
Regressões do tipo “Ordinary least-squares (OLS)” são comumente usadas na
análise de transportes para prever o uso energético, atração de viagens,
produção de viagens, emissões automobilísticas e condições pavimentares da
via. Um desafio importante na estimação de modelos “OLS” é de se deduzir
uma especificação apropriada. Erros comuns nas especificações incluem a
omissão de variáveis importantes, inclusão de variáveis irrelevantes e inclusão
de variáveis em uma forma incorreta. Esses erros produzem parâmetros
ineficientes de estimação e uma desabilidade para conduzir a precisão de
supostos testes. (...)
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Regressões do tipo “Ordinary least-squares (OLS)” são comumente usadas na
análise de transportes para prever o uso energético, atração de viagens,
produção de viagens, emissões automobilísticas e condições pavimentares da
via. Um desafio importante na estimação de modelos “OLS” é de se deduzir
uma especificação apropriada. Erros comuns nas especificações incluem a
omissão de variáveis importantes, inclusão de variáveis irrelevantes e inclusão
de variáveis em uma forma incorreta. Esses erros produzem parâmetros
ineficientes de estimação e uma desabilidade para conduzir a precisão de
supostos testes. (...)
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Prediction of traffic demand is generally used so-called four-stages approach, in
which personal attributes are not considered always. However, traffic demand
derives from the activities of economy and living, and closely connected with
social activities. Therefore, personal attributes should be taken into
consideration in the prediction method of traffic demand. This paper proposes
models of trip generation/attraction in consideration of personal attributes. At
first, the differences among personal attributes in characteristics of trips are
found. Then, various personal attributes are classified, considering those
differences of trip characteristics. (…)
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Inclui diversas mudanças significativas no formato e conteúdo em relação à
Quinta edição. Para facilitar o uso do documento, a publicação foi organizada
em três volumes. Os volumes 1 e 2 contêm a descrição dos usos de solo e
plotagem dos dados, e o Guia do Usuário fornecendo uma introdução geral,
instruções e apêndices. Uma quantidade expressiva de novos dados foi
coletada desde a publicação da quinta edição. Dados de mais de 750 novos
estudos foram adicionados à base existente para um total combinado de mais
que 3750 estudos individuais de geração de viagens.
Com o aumento constante do número de mulheres no mercado de trabalho,
houve um aumento correspondente na necessidade de serviços relacionados
ao cuidado das crianças. Enquanto muitos desses estabelecimentos são
localizados em áreas comerciais, houve uma tendência à localização em áreas
residenciais. Por esse motivo, é muito importante que agências governamentais
sigam diretrizes para assegurar vagas adequadas para esses
estabelecimentos, tanto nas zonas comerciais, quanto em residenciais,
diminuindo assim os impactos no trânsito ao redor desses locais. Devido à
limitada quantidade de dados disponíveis, o comitê de atividades técnicas de
Tennessee do ITE iniciou este estudo para avaliar a demanda de vagas e as
características de geração de viagem para esses estabelecimentos (...)
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Viagens diárias de 2.754 famílias foram administradas em San Diego pela “San
Diego Association of Governments” em um único dia, no ano de 1986. Estas
pesquisas são usadas para documentar o deslocamento populacional durante
as 24 horas do dia e para relatar o máximo populacional para cada área em
que se realizou o censo. Para desenvolver a fórmula de estimação populacional
temporal e espacial, fatores como viagem por tempo durante o dia e tipo de
viagem (por exemplo, de casa para o trabalho ou de casa para compras) foram
extraídas da pesquisa de comportamento das viagens. Esses fatores foram
então ampliados para produções e atrações diárias de viagens, obtidas do
modelo padrão de geração de viagens usada pelo Departamento de
Transportes da Califórnia. Os dados populacionais que promoveram
estimações no ano de 1986 estão também disponíveis para gerar estimações
populacionais para os anos de 1995, 2000 e 2010 (...)
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The Puget Sound Regional Council has undertaken an effort to enhance and
refine its travel demand modeling capabilities. This project, which is part of the
Regional Council's long range plan for model development, focusses on the trip
generation component of the modeling chain. The intent of the trip generation
model development effort is to redefine the structure of the current model and
meet the requirements of the Intermodal Surface Transportation Efficiency Act
(ISTEA) and federal legislation as described in the 1991 Clean Air Act
Amendments (CAAA). (…)
developed by integrating concepts from activity-based analysis. The structure of
the model system is recursive, depicting a sequential decision-making
mechanism. The results were based on a data set from the Detroit metropolitan
area. They were compared with those of a previous study that used a data set
from the Netherlands. Differences were observed not only in the values of the
regression parameters estimated but also in the decision mechanism inferred.

http://www.uctc.net
/papers/062.pdf
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O objetivo deste estudo é o de investigar e analisar tendências em
estacionamentos em centros de cidade pelo tamanho da área urbana de 1956 a
1968. Os dados de 1956 foram retirados do “Parking Guide for Cities”. Os dados
de 1968 são de 99 estudos de estacionamentos conduzidos em áreas urbanas
desde 1960. Esses estudos foram elaborados e os dados classificados e
tabulados. Os resultados foram então analisados e resumidos pelo tamanho da
cidade. (...)
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characteristics affecting
freeway operations
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pp. 155.

O atraso no reconhecimento da magnitude do aumento de geração de viagens
automobilísticas para aeroportos tem causado algumas recentes pesquisas em
aeroportos direcionadas primordialmente na solução de problemas urgentes,
como estacionamento. Entretanto, os estudos realizados não têm analisado
suficientemente a questão do impacto em vias livres e arteriais, nem definiram
adequadamente o problema das demandas das vias no entorno de aeroportos.
Outros estudos são necessários, mas com natureza mais complexa do que os
já realizados. (...)
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Los Estudios de transporte recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana
de Madrid de 1997, utilizaron como soporte la Encuesta Domiciliaria de
Movilidad de 1996 (EDM’906). Pero las pautas de movilidad de los habitantes
de la ciudad de Madrid han cambiado de una forma notable, según los
estudios realizados en la explotación de los datos de la última Encuesta
Domiciliaria, la EDM’04. También se ha modificado la naturaleza de las
ciudades y la densidad urbana ha bajado considerablemente. Han variado los
esquemas de desarrollo del
suelo, con una segregación cada vez mayor de los usos, creciente según se
aleja del centro de la ciudad, en donde todavía se mantiene una positiva mezcla
de usos. El conocimiento de la relación existente entre la producción de viajes y
los usos urbanísticos, puede contribuir de forma notable a la mejora del
transporte dentro del municipio. (...)
http://www.ctre.iast
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e451/LECTURES/
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Os congestionamentos de tráfego vêm crescendo no tempo e no espaço. Se no
passado eles se restringiam a alguns trechos da malha viária principal das
médias e grandes cidades brasileiras, hoje eles afetam inclusive trechos da
malha secundária. Ainda, nota-se que os congestionamentos agora ocorrem ao
longo de várias horas do dia, não mais apenas nos períodos de pico.
Vários são os fatores que colaboraram para o alastramento dos problemas de
circulação viária, entre eles: (i) o final do século XX marcado pelo crescimento
rápido e desordenado das cidades brasileiras; (ii) a ampliação da malha viária
ficou muito aquém do crescimento urbano (iii) a taxa de motorização da
sociedade urbana brasileira experimentou forte crescimento e muitas viagens
foram transferidas do transporte coletivo para o automóvel; (iv) a proliferação de
empreendimentos de grande porte situados em bairros periféricos à área mais
central das cidades.(...)
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