EXEMPLOS DE INFRAESTRUTURA: outras medidas

Cultura
•

•

•

Paises como Escandinávia, Alemnha e Holanda tem registado
aumento consideravel da taxa de utilizacao da bicicleta nos
últimos anos. Numero de ciclistas, viagens de bicicleta crece
ao mesmo tempo que passa a ser mais prático e seguro andar
de bicicleta
Andar de bicicleta muda de um grupo restricto ( “ciclistas
destemidos”) para passar a ser um movimento/hábito
praticado e usado por por grande parte da população, de
todas as idades e estractos sociais.
Quando há muitas bicicletas e muitas criancas e idosos entre
elas, passa a ser mais seguro para todos deslocar-se de
bicicleta. Bicletas de corrida e licras do Tour de France darão
lugar a bicicletas citadinas e confortáveis e os seus utilizadores
vestirão apenas roupas casuais. Andar de bicicleta passa de
um desporto radical de sobrevivência a uam maneira prática
de deslocação – para todos.

06. Exemplo de um projecto de investigação

1. Research project
Sustrans Connect 2 project
•
UK-wide project that is transforming local travel in 79
communities by creating new crossings and bridges to
overcome barriers such as busy roads, rivers and
railways, giving people easier and healthier access to
their schools, shops, parks and
•
Unique opportunity to measure change in travel
behaviour: pre and after intervention context
Connect 2 Cardiff
An area in Cardiff, UK, where a bridge and new routes for
pedestrians and cyclists are being implemented was
selected as case study.
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2. methodology
 A Longitudinal panel
2009 study:
•
•
•

Residents in Cardiff Bay Area and Penarth
Baseline survey (2-3 waves)
7 days travel survey (2 waves): GPS survey + Actigraph + Travel Diary (sub sample)
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The baseline survey

local area, walking and cycling to travel from place to place, journeys in the last 7
days, about recreation and leisure activities, about work or place of study, about
household
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The GPS & Actigraph devices
Qstarz 66-CH series BT-Q1000XT
Bluetooth® A-GPS eXtreme Travel
Recorder™
Measures travel, route, distance and time.
•vibration sensor to automatically start/ stop
logging
•Ultra lower power consumption up to 42hrs
operation
•Stand-Alone travel recorder to log up to 400,000
records
•Datum WGS84
•Built-in rechargeable Li-ion battery, Up to 42 hrs
after fully charged

GT3X Activity Monitor
GT3X Tri-Axis Actigraphy Monitor

measures physical activity including
activity counts, energy expenditure, steps
taken and activity intensity levels.

Andre Neves |University of Oxford

The travel diary
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3. participants
number of cars on the
household
4%

2%

no car
45%
49%

1 car

number of bicycles in the
household
no bicycles
Une
48%
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31%
21%

more then 2
bicyles

Travel mode

gender
%male

%female

44%
56%

70
60
50
40
30
20
10
0
walk

bike

car

car as
public
passenger transport

4. Preliminary results
 Total of

451 days of travel data
Example of
data recorded
by actigraph:
amount of
physical
activity

Example of data recorded in the travel diary
Example of Data recorded by the GPS: route, distance, time, altitude, speed.
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Using new
infrastructure
: for
COMMUTING

Bridge 5x
Mode: cycling
Purpose: commuting

Bridge 2x
Mode: walking
purpose:
commuting

Using new
infrastructure
: for
LEISURE

Bridge 2 x
Mode: cycling
Purpose: leisure

Bridge 3x mode:
walking
purpose: running
/ leisure
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Cycling to
work but
using
alternative
routes

Commutes to
work by bicycle
Uses route
through the
Barrage, a traffic
free path
Cycles to work.
Could use new
bridge but
prefers a more
direct route
through a busy
road (because it
is quicker)

Living close
to
intervention
but not using
it

Andre Neves |University of Oxford

participants using new
bridge for pedestrians
and cyclists

Travel Diaries and
Context notes
extra contextual comments
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no extra comments

27%

total number of
participants

people that
crossed the
bridge

people that use
other link
(barrage)

Days of travel data
Recorded
451
404

Travel diary - recorded days
of travel

GPS - recorded days of
travel
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73%

07. Reflexões & Conclusões
Andar a pé e de bicicleta sao das formas mais saudáveis de deslocação.
– Modos suaves contribuem para níveis de actividade fisica diaria, ajudando a combater a obesidade, as doenças
cardiovasculares, entre outras.

Há um concenso quanto à contribuição dos modos activos para a redução da poluição atmosférica,
emissões de carbono, congestionamento automóvel, ruido, acidentes viários e outros impactos
negativos da utilização do automóvel

Existem varias formas de promover uma maior utilização da bicicleta, ao mesmo tempo que a
tornando mais segura:
– Melhorando o infra estrututura (cruzamentos, ciclovias, estacionamento para bicicletas, ect)
– Promovendo centro das cidades sem carros e medidas de acalmia de trafego em ruas residencias;
– Integração da bicicleta com o transporte publico
– Programas de educação, sensibilização e marketing
– Zonas urbanas compactas, de uso misto,
– Desenho de espaço público com qualidade e numa escala humana

Paises e cidades com com níveis elevados de ciclistas e bons registos ao nível da seguranca viária
tendem a ter uma boa infra esrtrutura para peões e ciclistas implementada, assim como um conjunto
vasto de medidas e programas.

Apenas uma estratégia não é suficiente. Comunidades devem implementar um conjunto integrado
de medidas. Uma estrategia integrada tera um muito maior impacto do que medidas individuais não
coordenadas. O impacto de uma medida particular é melhorado com as sinergias criadas por medidas
complementares do mesmo pprograma.

É fundamental explicar e informar a sociedade em geral da importância de andar a pé e de
bicicleta, para lazer ou como forma de transporte quotidiano.
É fundamental gerar apoio e interesse por parte dos decisores politicos, autarquias e orgãos de
decisão.
Um dos objectivos da melhoria das condições para W&C é a redução do risco de acidente.
Proteger as crianças e os idosos devia ser um motivo por si só.

Modos suaves como forma de mobilidade saudável, sustentável, geradora de
opções demobilidade, independência e divertimento – para todos.
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