
 

 

 

 
Resumo

Objetivo: Estimar o potencial de aumento de atividade física e de redução de emissões veiculares cambiando a modosativos as

etapas curtas realizadas em modos motorizados na Cidade Autônoma de Buenos Aires. Materiais e métodos:Estudo descritivo e

transversal. Em outubro de 2012 se realizou uma enquete de origem/destino com entrevistador caraa cara a uma amostra

aleatória de habitantes adultos da Comuna 7 de Buenos Aires (n = 302). Coletou se informaçãodas pessoas e das viagens que

realizaram o dia prévio à entrevista. As etapas curtas foram aquelas cujas distanciasresultaram iguais ou inferiores do percentil 85

das distancias efetivamente caminhadas e pedaladas. Resultados: Adistancia da etapa foi a variável, maiormente associada com

a utilização de modos ativos de transporte. Os varõesutilizaram mais a bicicleta que as mulheres e as mulheres caminharam mais

etapas que os varões. Nenhuma etapacurta com base no trabalho se realizou em bicicleta. Sim se cambiaram a modos ativos as

etapas curtas de distanciapara caminhar realizadas em modos motorizados a quantidade de participantes que alcançariam as

recomendaçõesdiárias de atividade física para a saúde seria de 7% e as emissões veiculares se reduziriam entre 3,1% e 9,1%,

dependedo tipo de contaminante do que se trate. Para o caso das etapas de distancia pedaláveis um 36,6% dos

participantesalcançaria recomendações diárias de atividade física e entre um 27,7% e 50,5% das emissões veiculares se

evitariam.Conclusões: Em comparação com o potencial de melhora de outras medidas se conclui que existe um

potencialsubstancial de aumento de atividade física e de redução de emissões veiculares em Buenos Aires cambiando a

modosativos as etapas curtas realizadas em modos motorizados, especialmente para o caso das etapas de distancia

pedaláveis.Resta estudar que porções de etapas curtas são fatíveis de cambiar a modos ativos de transporte.
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