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RESUMO 

Esse trabalho analisa algumas metodologias de atração de viagens para edifícios de uso misto 
(escritórios, comércio e serviços) denominados Pólos Geradores de Tráfego (PGT). Desenvolveu-
se uma metodologia para determinação da geração de viagens características deste tipo arquite-
tônico, considerando aspectos de acessibilidade e localização das edificações e envolvendo pa-
râmetros de uso e parcelamento de solo na definição das variáveis explicativas. A metodologia foi 
aplicada na cidade de Fortaleza, permitindo a visualização dos impactos de forma gráfica em am-
biente georefenciado (SIG-T), identificando os impactos no entorno e nos acessos a um PGT mis-
to (CSM) e apontando deficiências de vagas de estacionamento necessárias à absorção das via-
gens atraídas ao PGT estudado. 
 
ABSTRACT 

This work analyses of some methodologies of forecasting trips generated in mixed use buildings 
(offices, trade and services). It presents a trip forecasting methodology considering trip characteris-
tics of that architectural type which are based on accessibility aspects and in the location of the 
buildings. The proposed methodology involves land use parameters in  defining explanatory vari-
ables and it was applied in the city of Fortaleza, allowing the visualization of the impacts in a GIS -T 
environment, identifying the accessibility impacts to a mixed-used building and indicating deficien-
cies in parking places considered in relation to the trip forecasting results. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

A análise quantitativa e qualitativa dos Pólos Geradores de Tráfego - PGT’s exige 

a previsão de demanda do tráfego por eles gerada, para que se conheçam os im-

pactos ocasionados no tráfego e no meio ambiente natural e construído. Destaca-

se a importância de se pesquisar se os pólos geradores estão ou não desprovidos 

de infraestrutura que absorva os fluxos veiculares que o demandam, ou seja, qual 

a capacidade viária do entorno e se há carência de vagas para estacionamento, 

tanto interna como externamente ao edifício.  

                                                           
 
1 Artigo Número 315, Sessão Técnica 30, apresentado no XVII ANPET - Congresso de Pesquisa e Ensino 
em Transportes, promovido pelo IME, Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, Novembro de 2003 
(http://www.anpet-rio.ime.eb.br/) . Revisado em novembro, 2004. 
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Assim, entende-se que, no estudo dos PGT’s, o conhecimento da geração de via-

gens ou das decisões dos usuários em se dirigir a um ou a outro destino é fator 

importante na definição do sistema viário de entorno bem como na implantação e 

fiscalização das edificações lindeiras, uma vez que o adensamento urbano irá 

ocasionar diferentes tipos de acesso às edificações em termos de padrões dife-

renciados de viagens. O trabalho de dissertação de mestrado (Cavalcante, 2002) 

que embasa este artigo buscou contribuir com o esforço de estruturação metodo-

lógica no estudo de grandes PGT’s compostos de diferentes atividades, várias 

delas micro-pólos (ver CET-SP, 1983). Os shoppings centers atuais se incluem 

nesta categoria ao englobar atividades de grande porte, como grandes lojas de 

departamentos, supermercados e até universidades integrados no mesmo local a 

edifícios comerciais ou centros empresariais. Este complexo de lojas comerciais e 

escritórios ainda não foi devidamente abordado pela literatura brasileira.  

O presente artigo apresenta a aplicação de uma metodologia que inclui um mode-

lo de previsão de viagens de automóveis a edifícios de uso misto caracterizados 

como centros de comércio e serviços múltiplos (CSM) com base em dados da 

cidade de Fortaleza, CE (Cavalcante, 2002) e representa uma contribuição ao 

planejamento e controle urbanos no que tange à implantação dos empreendimen-

tos. 

 

2. PÓLOS GERADORES DE USO MISTO: ASPECTOS RELEVANTES 

2.1.  A Geração de Viagens em PGT's  de Uso Misto 

Os pólos geradores têm suscitado maior atenção por parte dos profissionais de 

planejamento urbano e de transportes desde o início dos anos 80. Em caráter 

conceitual, os PGT's podem ser entendidos como estabelecimentos que, em fun-

ção do seu porte e das atividades que desenvolvem, geram grande quantidade de 

viagens, produzindo diversas alterações no tráfego local ou de passagem na via 

lindeira (Silveira, 1991). Estas alterações compreendem dois conceitos básicos: a 

geração de tráfego e a geração de viagens. O primeiro conceito está relacionado 

com o número de movimentos unidirecionais de veículos ou pedestres chegando 

ou deixando determinado local ou área, por unidade de tempo. O segundo cor-
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responde aos movimentos de pessoas que, por sua vez, envolvem uma série de 

condicionantes de um processo de decisão individual, como origem, destino, mo-

do, objetivo da viagem e outros. A CET-SP (1982) não diferencia os conceitos de 

geração de tráfego e geração viagens em seu boletim de referência que trata 

desse assunto, o qual serviu de base para estudos não acadêmicos em diversos 

órgãos de gestão de tráfego.  

Aquele boletim técnico passou a ser referencial para os trabalhos de Goldner e 

Portugal (1993), além da evolução da metodologia de análise dos diversos impac-

tos causados por PGT´s nos sistemas viário e de transportes (Goldner e Portugal, 

2003 op cit.  DENATRAN, 2001). Do ponto de vista metodológico, pode-se dizer 

que existem escassas aplicações para o caso de edifícios de uso misto. Apesar 

da pouca investigação do meio científico para aqueles edifícios, já ocorrem consi-

deráveis atualizações técnicas em órgãos de gestão urbana de algumas cidades 

do Brasil. Cita-se o exemplo de Fortaleza, em sua Lei Municipal 7.987, de 

12/12/1996, de Uso e Ocupação do Solo - LUOS (PMF,1996), em seu Capítulo I, 

Título I, Artigo 30, para a aprovação de tais equipamentos, conhecidos como Cen-

tros de Comércio e Serviços Múltiplos, os CSM´s. A referida lei estabelece que “... 

as atividades classificadas como Pólo Gerador de Tráfego – PGT, antes de serem 

implantadas no município, deverão receber parecer técnico da Comissão Norma-

tiva de Desenvolvimento Urbano – CNDU, referendado pela Comissão Permanen-

te de Avaliação do Plano Diretor -  CPPD,...” órgãos pertencentes à prefeitura 

municipal. Dentre estes PGT’s, destacam-se os CSM’s. 

2.2. Os PGT’s e sua classificação 

Os PGT's podem ser classificados de acordo com sua forma, tipo arquitetônico ou 

Edifício Tipo (Graeff, 1986) como shopping centers, supermercados, universida-

des, estádios esportivos, prédios de escritórios. Segundo estudos aplicados a edi-

fícios de escritórios, shopping centers e escolas realizados pela CET-SP, os 

PGT's classificam-se em micro-pólos e grandes pólos, de acordo com o nível de 

impacto causado sobre o tráfego. São considerados micro-pólos os bares, cine-

mas, restaurantes, farmácias e similares, que isoladamente produzem pequenos 

impactos na sua área de entorno. Já os grandes pólos são as atividades cujos 
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impactos sobre o entorno ocorrem em maior escala, tais como hospitais, universi-

dades, prédios de escritório, shopping centers, hotéis etc. O presente trabalho se 

diferencia de outros por apresentar uma abordagem referente a grandes pólos 

aqui definidos como Pólos Compostos (PGT's) que resultam da composição de 

diferentes atividades, ou de micro-pólos associados a grandes pólos. Os shop-

pings centers atuais se incluem nesta categoria pois englobam atividades de 

grande porte como grandes lojas de departamentos, supermercados e até univer-

sidades, associadas no mesmo local a edifícios comerciais ou centros empresari-

ais. Em recentes estudos foram abordados especificamente os hipermercados, 

hotéis e centro de eventos (Cybis et. al., 1999) além de supermercados (Barbosa 

e Gonçalves, 2000). Um pólo composto de lojas comerciais e escritórios ainda 

não tinha sido abordado pela literatura nacional.  

2.3. Área de influência de um PGT 

Segundo a definição de Silveira (1991), a área de influência de um PGT represen-

ta a delimitação física do alcance do atendimento da maior parte de sua deman-

da. Para Goldner (1986), que estudou PGT’s do tipo shopping center, a área de 

influência, ou área de mercado, é a área geograficamente restrita na qual um con-

junto varejista atrai a maior parte dos seus clientes. Goldner (1986) ainda define 

três subáreas que se denominam primária, secundária e terciária. Estas, por sua 

vez, são delimitadas pelos critérios de distância de viagem, tempo de viagem, bar-

reiras físicas, distância ao centro da cidade e aos principais competidores e atrati-

vidade do empreendimento. 

2.4.  A variáveis explicativas da atratividade dos PGT’s 

Estudos realizados no Brasil têm se direcionado mais a shopping centers, abor-

dando primordialmente aspectos quantitativos com variáveis relacionadas aos 

transportes. O presente trabalho apresenta uma alternativa de metodologia para 

obtenção de modelos de previsão de viagens que envolve variáveis mais especí-

ficas da organização das atividades nos PGT's, relacionando-as com aspectos 

sociológicos (Vasconcelos, 1996).  Na definição dos modelos, busca-se relacioná-

las por meio da técnica de regressão linear em ambiente de geoprocessamento, 

facilitando a visualização dos impactos no entorno do pólo gerador composto por 
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atividades do setor terciário, como comerciais (lojas e exposições de produtos 

diversos) e de serviços (profissionais liberais, representações, atividades financei-

ras etc.). 

 

3. METODOLOGIAS PARA PREVISÃO DE VIAGENS EM PGT’S 

3.1. Metodologias estrangeiras.  

Conforme Almeida (1997), a interação entre os transportes e o uso do solo apre-

senta características de reciprocidade. No que se refere ao uso do solo induzindo 

o transporte, pode-se dizer que existem metodologias consolidadas para aferir os 

impactos dos diferentes usos do solo na malha viária. Contudo, não há metodolo-

gias consolidadas que analisem o impacto dos transportes no uso do solo. Em 

sua revisão, aquele autor assevera que os anos 90 foram marcados pela crescen-

te consciência ambiental, refletida no planejamento de usos do solo e dos trans-

portes. Porém, grande parte dos modelos de previsão (e não das metodologias e 

seus delineamentos) ainda se reporta a experiências do início dos anos 70. Em 

termos conceituais, em cada tipo de uso do solo existe um pólo gerador  (produtor 

/ atrator) de tráfego, podendo este pólo ser mensurado por meio dos deslocamen-

tos com origem e destino em função das atividades desenvolvidas. Neste sentido, 

a base de dados do Institute of Transportation Engineers – ITE (conhecida como 

Trip Generation e desenvolvida em Washington a partir de 1972) agrupou, até 

1991, cerca de três mil estudos de tráfego realizados com o intuito de quantificar a 

geração de viagens a partir de diferentes usos do solo e suas atividades, aos 

quais aplicou um tratamento com modelos de regressão linear simples conside-

rando escritórios e/ou shoppings (ITE, 1991 e ITE, 1997). O ITE se utiliza de três 

formas possíveis de se determinar o número médio de viagens geradas por cate-

goria de uso: (1) a taxa média de geração de viagens; (2) um gráfico que repre-

senta o número de viagens com origem e destino por conta do tipo de uso versus 

o valor da variável independente; (3) equações de regressão linear das viagens, 

com origem e destino por conta de cada uso. Contudo, as respectivas metodolo-

gias a que levaram este tipo de abordagem não foram delineadas na literatura. A 

isto se deve o fato das especificidades locais de cada modelo, do tipo de cultura 
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de viagens, do modo de transporte e do custo para se deslocar a PGT’s de cada 

país, estado ou cidade. Isto denota que a obtenção de dados em bases já pré-

estabelecidas (ITE, TRICS, UK etc.) deve considerar que sua validade dependerá 

das condições em que tais dados foram obtidos (por exemplo: da oferta de trans-

porte disponível no momento de levantamento dos dados, oferta de estaciona-

mentos, distância do pólo gerador a outro concorrente mais próximo e da hora de 

pico etc.). 

3.2. Metodologias nacionais 

Em sua revisão dos modelos Cavalcante (2002) apresenta o quadro resumo de 

várias experiências: CET-SP (1983), ITE (1991), Goldner (1986, 1994), 

BHTRANS (2000) e MARTINS (1996) (Tabela 1). A literatura sobre metodologias 

para definição de modelos de previsão de viagens a edifícios de uso misto mostra 

a experiência desenvolvida para shopping centers, evoluindo para edifício de es-

critórios e, finalmente, exemplos de tentativas de aproximação de modelos com-

postos, que são a junção, dentro de um mesmo espaço físico, de dois ou mais 

tipos arquitetônicos. 

Dentre as metodologias empregadas no Brasil e desenvolvidas para construção 

de modelos de geração de viagens para shopping centers com características de 

uso misto destacam-se os trabalhos de Goldner (1994) apud Martins (1996); este 

último comparou várias metodologias nacionais e estrangeiras. Martins (1996), 

em sua revisão sobre as considerações de Goldner (1994), destaca quatro crité-

rios de análise de impactos aplicados a shopping centers considerando que po-

dem ser estendidos para outros PGT’s: 

 Área de influência - a área geográfica da qual se origina a maior parte dos 

consumidores do shopping e, conseqüentemente, das viagens ao pólo; 

 Características da demanda - o número de consumidores que acessam o 

pólo gerador de tráfego, modalidades utilizadas nas viagens (ori-

gem/destino);  

 Características da oferta, em função da capacidade e nível de serviço das 

vias; 

 
 

6



 Capacidade do estacionamento determinada em função do número de va-

gas de estacionamento capaz de atender à demanda prevista. 

 

 
Tabela 1: Quadro comparativo de modelos de previsão de viagens a PGT’s 
 

Apesar de significativos, os estudos não consideram as decisões de viagem dos 

usuários mas somente procuram adequar a oferta de espaço viário à demanda 

prevista. Compreender a lógica social da viagem é compreender quais atividades 

influenciam sua geração. Conhecer a expansão urbana e a dispersão das ativida-

des no todo geográfico de uma cidade é determinante na detecção dos motivos 

de viagens e, por conseguinte, de sua magnitude e freqüência, bem como na de-

terminação dos impactos diversos (tráfego, ambiente natural e construído) no 

mesmo espaço, em uma escala urbana de cidade, visualizando-se mediante um 

ambiente SIG-T os devidos impactos ocasionados por PGT’s.  

Para o tipo arquitetônico Edifícios de Escritórios, encontra-se na literatura pesqui-

sada somente a metodologia apresentada pela CET-SP (1983), baseada em pa-

râmetros de área computável (área total menos o somatório da área de subsolos 
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e área de sobrelevações), restringindo o estudo a alguns edifícios da Região Me-

tropolitana de São Paulo. Esta considera a previsão de impactos para edifícios de 

escritórios com uma oferta igual ou superior a 4.000 m2, em regiões classificadas 

como Áreas Especiais de Tráfego; e igual ou superior a 10.000 m2, para as de-

mais regiões da cidade.  

A CET-SP considera o conceito de paridade entre uma viagem atraída para cada 

funcionário da população fixa, e de uma viagem atraída para cada visitante/cliente 

da população flutuante. Além disso, assume que a população fixa varia direta-

mente proporcional à Área Computável e que a população flutuante varia em fun-

ção da especificidade de cada empresa. Observa-se que estas hipóteses refletem 

a dificuldade em se mensurar as relações entre clientes/visitantes e a edificação a 

que se destinam, visto que a escolha envolve uma série de condicionantes socio-

lógicas ou de natureza socioespacial de decisão, uma vez que o padrão de aca-

bamento, o tipo de serviço ou produto procurado, a localização e a oferta de 

transportes (nível de acessibilidade) em muito influenciam a decisão de desloca-

mento de um indivíduo (usuário) para determinado pólo gerador. A CET-SP res-

tringiu-se a abordar somente os aspectos técnicos, com vistas a resolver, no curto 

prazo, o atendimento a uma demanda de estacionamentos. Não houve a preocu-

pação de incorporar aspectos sociológicos na análise dos resultados. No entanto, 

é um estudo pioneiro na área dos PGT’s.  

Martins (1996) estudou casos de supermercado, campus universitário e prédio 

residencial em centro de comércio e serviços. Foram realizados testes-piloto para 

planejamento da pesquisa, avaliação do questionário, desempenho do entrevista-

dor e dimensionamento das amostras. Segundo Martins (1996), citando Vascon-

celos (1982) e Borges (1985), este procedimento de escolha da amostra é am-

plamente utilizado quando não são conhecidos o universo ou a variância da popu-

lação. Como parâmetro de análise amostral foi adotada a variável "distância de 

origem", pois ela denota a demanda e a distribuição espacial. Portanto, ao se 

compreender como as atividades (usos do solo) influenciam na configuração ur-

bana, vale a pena reportar-se ao conceito de sociologia do transporte, sugerido 

por Vasconcelos (1996), bem como adicionar à proposta de Martins (1996) a con-

sideração da relação dialética transporte/localização. 
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4. METODOLOGIA DE PREVISÃO DE VIAGENS A PGT’S DE USO MISTO 

A metodologia genérica de previsão de viagens a PGT’s de uso misto, desenvol-

vida por Cavalcante (2002) e aplicada ao caso da cidade de Fortaleza, CE, está 

na Fig. 1. 

4.1. Etapa 1 – Contexto e objeto de estudo 

4.1.1. Conhecimento da área de estudo - Delimitação (mapeamento) em ambiente 

SIG-T da melhor área de estudo, no que tange à forma de expansão urbana e 

características socioeconômicas de configuração das áreas de mercado mais im-

portantes para o PGT pretendido; 

4.1.2. Conhecimento dos problemas causados pelo PGT pretendido – Diagnóstico 

que considere os sistemas de transporte local e o setor de gestão de tráfego; 

4.1.3. Contexto socioeconômico - Definição do perfil socioeconômico local dos 

usuários do PGT misto CSM; 

4.1.4. Contexto espaço-temporal - Definição do período e da área geográfica do 

estudo.  
 

 
 
Figura 1: Metodologia para previsão de viagens em PGT’s de uso misto. 
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4.2. Etapa 2 – Definição do modelo 

4.2.1. Definição do problema - Identificação dos produtos que se espera obter ao 

final da aplicação da metodologia e quais resultados emergirão (p. ex.: compara-

ção da taxa de acesso veicular com a área de cauda de acumulação de veículos 

para acesso a um estacionamento de shopping center, identificando se esta área 

está adequada ou não).  

4.2.2. Especificação do modelo - Seleção, dentre os modelos existentes de 

Transportes e Uso do Solo, dos parâmetros (modo, pico, usuário etc.) essenciais 

para a construção do modelo de previsão. Esta fase consiste também da defini-

ção das variáveis explicativas que poderão ser inseridas no modelo de previsão. 

Neste caso, relacionam-se as viagens (variável dependente) com a faixa de renda 

dos usuários e as atividades desenvolvidas dentro do PGT (variáveis independen-

tes). A medição das atividades internas da edificação se faz pela obtenção das 

áreas dos ambientes (m2) no CSM, onde as atividades (usos de solo) se desen-

volvem. A flutuação do mercado - oferta e procura de lojas e salas na edificação 

CSM - pode ser acompanhada no espaço e no tempo, facilitando o controle da 

ocupação destas mesmas atividades e, por conseguinte, o total de viagens atraí-

das pelo PGT. 

4.3. Etapa 3 - Coleta de dados 

4.3.1. Definição dos dados a coletar - Descrição das diversas restrições (etapa 1) 

e do problema proposto pela fase 1 da etapa 2 bem como listagem dos diversos 

dados a serem obtidos (em campo ou em órgão de gestão urbana). A partir de 

revisão da literatura para cada tipo de PGT, descrevem-se as possíveis variáveis 

a compor o modelo de previsão e, por conseqüência, os dados que devam ser 

coletados em campo. Por exemplo, para escolha modal, perguntar ao usuário que 

tipo de transporte utilizou para chegar ao PGT ou, para encontrar a distância da 

origem da viagem ao PGT, perguntar o endereço do usuário.  

Como subproduto desta fase, tem-se um primeiro rascunho do questionário a ser 

aplicado em campo, em um teste piloto. Esse teste deverá ser aplicado na fase 3 

desta mesma etapa. 
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4.3.2. Determinação do método de amostragem - Escolha do método de amostra-

gem melhor se aplica ao estudo e que atenda aos pré-requisitos de aceitável cus-

to de coleta e boa qualidade dos dados. Por exemplo, se os questionários devem 

ter perguntas de preferência revelada ou declarada; qual a quantidade mínima de 

questionários a serem aplicados; quantos e quais edifícios devem ser abordados 

etc. É imprescindível que os edifícios estejam geograficamente representados 

dentro de uma mesma área restrita, com características econômicas, legais e 

temporais homogêneas (fatores restritivos da etapa 1). 

4.3.3. Levantamento de dados e projetos - Obtenção, tratamento e representação 

dos dados de campo. Para a fase de obtenção, uma primeira visita aos adminis-

tradores dos PGT’s deve ser feita para identificar pontos de pesquisa (observação 

e/ou contagem), perfil das atividades (layout, atendimento etc.) problemas críticos 

de acessibilidade e estacionamento, e pessoas-chave do PGT no apoio à coleta 

de dados. 

Em seguida, a pesquisa piloto deve ser aplicada, com a segunda versão do ques-

tionário. Ao final da aplicação, detectam-se as falhas da pesquisa piloto e refor-

mula-se o questionário para a sua versão final, estimando-se os custos e posicio-

namentos de pesquisadores para a pesquisa definitiva. Ainda nesta fase, após a 

confecção final do questionário, deve-se fazer o dimensionamento da pesquisa 

definitiva e eventuais substituições dos edifícios a pesquisar, partindo-se depois 

para a pesquisa de campo. 

A atividade de tabulação dos dados pesquisados deverá ser iniciada a partir do 

segundo edifício pesquisado e deve ser finalizada conjuntamente com a etapa de 

elaboração da base SIG, absorvendo os dados obtidos pela ligação entre as ma-

trizes geradas eventualmente em planilha eletrônica convertidas para o software 

de SIG. 

Outra atividade a ser feita nesta fase consiste em inserir os dados essenciais na 

base georeferenciada. Por exemplo, cadastro das linhas de ônibus e metrôs que 

passam pela área de influência primária (viagens até 10 minutos) do PGT pesqui-

sado. Outro exemplo seria verificar as faixas de renda por bairro, localizar estas 
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áreas em um mapa temático na base SIG-T e utilizá-las como origem das viagens 

aos PGT’s pesquisados. 

4.4. Etapa 4 – Estimação do modelo 

4.4.1. Identificação dos grupos de uso - Elaboração de matriz básica para ser pro-

cessada no software  de estatística. As matrizes são compostas de colunas cuja 

primeira (da esquerda para a direita) vem a ser o total das viagens observadas 

nos edifícios pesquisados em campo; as demais contêm as diversas atividades 

classificadas em grupos de uso diferentes. Um grupo de uso é a composição de 

atividades afins agrupadas segundo critérios sociológicos de comportamento: 

tempo de atendimento, tipo de abordagem ao cliente, layout do ambiente pesqui-

sado etc. 

São testadas diversas matrizes com as prováveis variáveis explicativas (para o 

eixo x) e viagens (para o eixo y). A agregação e desagregação dessas variáveis, 

bem como a sua inserção e/ou retirada, resultam no número de iterações que de-

vam ser feitas para que se obtenha um melhor resultado no processo de inferên-

cia estatística. 

4.4.2. Inferências do modelo (processamento e decisão) - Inserção da matriz bá-

sica em um software estatístico que irá processar os cálculos, uma vez definida a 

matriz básica, o tipo de regressão e os valores de referência para as inferências 

do modelo. Caso o modelo seja aceitável segue-se para etapa seguinte, a de va-

lidação. Para a cidade de Fortaleza, esta etapa não pode ser desenvolvida, visto 

que novas pesquisas ainda não foram realizadas. Contudo, as fases 2 e 3 desta 

etapa foram testadas, bem como a etapa 6 (Cavalcante, 2002). 

 

5. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA À CIDADE DE FORTALEZA 

O presente trabalho apresenta o subproduto da pesquisa de Cavalcante (2002) e  

restringe-se às etapas da metodologia aplicada com este fim ao caso da cidade 

de Fortaleza, resultando em modelo de previsão de viagens para um PGT misto, 

composto por lojas (shopping center) e escritórios (centro empresarial), caracteri-
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zado pela Lei Municipal 7.987 (1996) de Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza 

como Centro de Comércio e Serviços Múltiplos – CSM (PMF, 1996). 

Adotou-se como passo inicial a construção de uma matriz básica (viagens gera-

das versus grupos de uso - destino) com seis grupos de uso iniciais (variáveis 

independentes). As variáveis independentes tiveram como unidade de mensura-

ção a área (em m2) daquelas atividades que compõem o grupo de uso para cada 

edifício objeto da pesquisa. Por exemplo, foram reunidas as atividades desenvol-

vidas por médicos, dentistas, laboratórios, protéticos, clínicas etc. e formou-se um 

grupo de uso “atividades de saúde”. Atribuiu-se a variável X2 do modelo a esse 

grupo de uso. A agregação das atividades nestes grupos de uso é representada 

pelo somatório das áreas de todas as salas efetivamente ocupadas no PGT, em 

cada grupo. A Fig. 2 retrata a hipótese assumida na modelagem para o posicio-

namento das variáveis independentes - X (grupos de uso) e das dependentes - V 

(viagens) do modelo. Teoricamente, V (total das viagens atraídas ao CSM) é igual 

à soma das viagens com acesso veicular interno (V1, área de estacionamento) 

mais as viagens com acesso veicular externo ao CSM (V2, distribuídas nas vias 

públicas, em torno do PGT). A base de dados englobou seis shopping centers e 

seis centros empresariais, tendo sido montada para um estudo genérico de pólos 

geradores na cidade de Fortaleza, de interesse do órgão gestor da circulação 

(ETTUSA) vinculado à Prefeitura Municipal. 

Pode-se empregar a técnica de regressão linear múltipla à matriz básica da pri-

meira interação, com n variáveis independentes (Xij com i= 1 a n; e j= 1 a m) de-

nominadas grupos de uso: a variável Xij é representada pelas respectivas áreas 

úteis de ocupação das atividades (i) que compõem um grupo de uso (j). Portanto, 

assume-se que V (total de viagens atraídas ao CSM) é resultante do somatório 

das viagens observadas dentro do CSM, (ou seja, V1) e das viagens estimadas 

fora do CSM (ou seja, V2).  

A variável Vij é obtida em função das respostas, por amostragem, a questionários 

aplicados à população fixa (funcionários, gerentes e administradores) e à popula-

ção flutuante (clientes e/ou usuários). Essas respostas (viagens) estão distribuí-

das por tipo de uso (no caso, salas ou lojas), mas são computadas de forma mista 
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como apresentado na Fig. 2. Os critérios de agrupamento (fase 1 da etapa 4) se-

guem a teoria comportamental de Vasconcelos (1996) e decorrem de observa-

ções anteriores obtidas em experiências profissionais em projetos (arquitetura e 

ambientação) para diversas atividades do setor de comércio e serviços. A obten-

ção das viagens estimadas V2 decorre de um valor percentual obtido na pesquisa 

quando se indaga onde os respondentes estacionaram seus veículos ao mesmo 

tempo em que se obtêm - com as contagens observadas em torno do CSM e as 

contagens de acesso dentro das áreas de estacionamento (subsolo e recuos) - as 

estimativas totais de viagens para aquele CSM, no pico, por lojas e salas, em dias 

de maior movimentação. A forma de se classificar os grupos de uso (variáveis 

independentes) e as viagens atraídas (variáveis dependentes), exige diversas 

interações e agrupamentos. 
 

 
 
Figura 2: Hipótese de modelagem - distribuição das variáveis dependentes e 
independentes para o modelo de previsão. 

 

A visualização do ambiente SIG-T apresenta, na Fig. 3, um exemplo de área de 

impacto resultante da aplicação da metodologia, com suas linhas de desejo de 

viagens (Fig. 3.a) na malha urbana (Fig. 3.b) e seu respectivo mapa com pontos 

de levantamento de campo (Fig. 3.c). O modelo de previsão de viagens encontra-

do é o especificado na Equação (1), com seus respectivos parâmetros de consis-
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tência estatística: R2= 0,832; F= 14,002; 6 graus de liberdade e 90% de nível de 

confiança. 

 

 
3.a 

 
 
3.b 3.c 

 
Figura 3: Base de Dados SIG do Município de Fortaleza - a) cadastro municipal; b) simulação das 
linhas de desejo ao PGT; c) pontos de pesquisa no PGT. 

 

Y= k + 0,874X2 + 0,282X3 - 0,725X4 - 0,459X5 +0,558X6 + 302,414D1                      

(1) 

Onde Y: Viagens estimadas pelo modelo (Y = V = V1 + V2 , ver Figura 2); 

k:    Constante (erro acumulado) com um valor de 268,149; 

D1: Variável dummy 1 de ajuste do modelo, no caso, renda média da popu-

lação fixa e flutuante (10, 15 ou 20 salários mínimos);  

Xi:   Grupo de uso de salas e lojas, subdivididos em: 

X2:  Grupo de uso de saúde (consolidado) e afins (tempo de atendimento 

médio: 30-40 minutos; layout com sala de espera; com abordagem indi-

vidual na sala e/ou loja); 

X3:  Grupo de uso de serviços-1 (tempo de atendimento médio: 15-

30minutos; layout sem sala de espera; sem abordagem individual na sa-

la e/ou loja); 

X4: Grupo de uso de serviços-2 com características do setor financei-

ro/imobiliário (tempo de atendimento médio: 15-30minutos; layout com 

ou sem sala de espera; com abordagem individual na sala e/ou loja); 
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X5:  Grupo de uso de serviços-3 com características do setor de consultoria 

(tempo de atendimento médio: 30-40minutos; layout com ou sem sala de 

espera; com abordagem individual na sala e/ou loja) e; 

X6: Grupo de uso de serviços-4 sem caracterização evidente (tempo de a-

tendimento médio: 15-30minutos; layout sem sala de espera; abordagem 

não-individual na sala e/ou loja). 

A consideração, de forma desagregada, das variáveis explicativas - área em me-

tros quadrados por grupo de uso e atividade – mostrou que algumas destas ativi-

dades são bem caracterizadas como fortes indutoras das viagens aos CSM’s 

(como X2). 

Algumas atividades importantes foram descartadas no modelo de previsão -  ban-

cos, entidades corporativas (caso da variável X1: DATAPREV, empresas de tele-

fonia etc.). Seu uso certamente levaria a diferentes resultados por se tratar de 

outra forma funcional do modelo. 

O estudo que embasa o presente trabalho utilizou dados obtidos por um estudo 

mais amplo sobre PGT’s, de interesse do órgão gestor da circulação viária no 

município de Fortaleza, não tendo portanto havido uma coleta de dados específi-

ca. Isto sugere que uma nova pesquisa deveria ser feita para verificar se é possí-

vel obter modelos mais ajustados ao caso em questão. 

 

CONCLUSÕES 

A adoção de metodologias de enfoque dos impactos vinculados aos PGT’s de uso 

misto não tem sido uma prática em países como o Brasil. Embora estudos gerais 

para PGT’s tenham sido feitos considerando especificidades locais, modelos de 

previsão de viagens não podem ser transferidos para realidades diferentes, sob 

condições comportamentais diferentes. 

A construção de um modelo de previsão da geração de viagens específico para a 

cidade de Fortaleza, no bojo de uma metodologia de enfoque deste problema, 

que se pretende universal, mostrou-se útil para refletir a realidade local e, se aper-

feiçoado, pode ser importante apoio ao processo de gestão do uso do solo urba-
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no, reduzindo custos de coleta de dados sobre geração de viagens. O modelo 

proposto neste trabalho sugere a necessidade de pesquisas complementares, 

mais específicas, visto que as limitações estatísticas do modelo verificadas apon-

tam para a necessidade de novas investigações sobre o tema. Isto é percebido ao 

se verificar os testes de significância de algumas variáveis - como X2, X4 e X5, 

respectivamente os subgrupos de saúde, serviços-2 (factoring, contabilidade, ad-

vocacia etc.) e serviços-3 (mescla de comercio e serviços: escritórios em geral, 

vestuário e calçados), ambos não geradores de viagens. Para os demais subgru-

pos os resultados não foram satisfatórios, a requerer novas pesquisas. Com rela-

ção à forma de obtenção da equação (I), vale ressaltar que os 6 CSM’s pesquisa-

dos representam a simulação de um único empreendimento, com características 

homogêneas de área, tipo de ocupação e perfil socioeconômico dos usuários. Isto 

levou a um modelo que considerou como variável independente as diversas ativi-

dades desenvolvidas dentro dos edifícios e como variável dependente o total de 

viagens desagregadas por uso (lojas e salas) e turno (manhã e tarde). Esta desa-

gregação originou uma matriz com seis grupos de uso (X1 a X6) e vinte e quatro 

tipos de viagens para seis edifícios, em dois turnos diferentes e para dois tipos de 

uso (comercial e de serviços). Devido a valores não confiáveis para o nível de 

significância, e por fraca representatividade nas pesquisas, alguns usos como 

supermercado, banco, academia, correio e entidades corporativas (representados 

pelo subgrupo X1) foram observados isoladamente em apenas um dos edifícios 

pesquisados. Portanto, decidiu-se por retirá-los do modelo pretendido o que oca-

sionou um aumento na constante do modelo (cerca de 269 viagens, distribuídas 

segundo os critérios de classificação descritos para sua desagregação). 

A visualização  de forma gráfica (a exemplo da Fig. 3) em ambiente georefenciado 

(SIG-T) identifica melhor os impactos no entorno e nos acessos de um PGT misto 

CSM, pois o modelo construído permite determinar a impedância das viagens (a-

través das suas linhas de desejo) nas vias do entorno. Esta visualização, em adi-

ção aos dados de campo (vagas ocupadas dentro e fora dos CSM’s pesquisados, 

respectivamente as variáveis V1 e V2 – Fig. 2), possibilita a verificação das defici-

ências de vagas de estacionamento para absorção das viagens atraídas aos 

PGT’s (Cavalcante, 2002). Mediante comparação entre viagens estimadas e va-
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gas consideradas nos projetos daqueles equipamentos, pode-se constatar a ca-

rência ou nível de suficiência de vagas de estacionamentos ou a inadequação dos 

projetos de CSM’s na cidade de Fortaleza. 

Os órgãos de gestão urbana podem aplicar a metodologia e o respectivo modelo 

concebido, antes, durante ou após a implantação de um CSM, acompanhando a 

flutuação da ocupação das atividades dentro de cada grupo de uso, possibilitando 

um melhor controle das viagens demandadas e servindo de insumo ao processo 

de adequação dos padrões de projeto daqueles PGT’s. 

Em termos metodológicos, quanto aos impactos decorrentes de PGT’s, faz-se 

necessário investigar modelos ou técnicas de análise morfológica do espaço ur-

bano, que partam da forma para a função urbana (Hillier e Hanson, 1984; e Pes-

soa, 1997), não se restringindo a estudos como o aqui apresentado, que focaliza 

a função enquanto definidora da forma do ambiente construído, como o fazem as 

“teorias da  atratividade” (ALMEIDA, 1997). 
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