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RESUMO 

Devido ao contínuo crescimento das cidades, e que na maioria das vezes não é acompanhada 

por um planejamento adequado, problemas de mobilidade urbana podem surgir. Esse trabalho 

tem como objetivo identificar os principais problemas de mobilidade urbana presentes no 

município de Paranavaí, localizada no noroeste do Estado do Paraná. Foi realizada uma 

pesquisa com motoristas de automóveis e usuários de transporte coletivo para identificar os 

principais problemas de mobilidade urbana da cidade e os motivos pelas quais os 

entrevistados não optarem por outros meios de transporte como a bicicleta e o transporte 

coletivo. A pesquisa apontou que o principal problema de acordo com os motoristas é a 

própria imprudência dos motoristas com 36,64% e entre os usuários de transporte coletivo, o 

principal problema apontado foi o preço da tarifa com 22%. 

 

Palavras-chave: Automóveis. Pesquisa. Trânsito. 

 

 

 

EVALUATION OF THE URBAN MOBILITY OF THE COUNTY OF PARANAVAÍ 

ACCORDING TO CAR DRIVERS AND PUBLIC TRANSPORTATION USERS 

ABSTRACT 

Due to the continuous growing of the cities, and that in mostly of times does not 

accomplished by a suitable planning, urban mobility problems can be emerging. This work 

has as goal to identify the main urban mobility problems in the county of Paranavaí, located 

northwest in Paraná, a Brazilian state. A survey was made with car drivers and public 

transportation users to identify the main problems of urban mobility of the city and the 

reasons which the people searched does not chosen for other ways of transportation like 

bicycle and the public transportation, for the car drivers. The research appointed that the main 

problem, according car drivers, is your own rashness with 36,64% of votes. And, between the 

public transportation users, the principal was the ticket price with 22% of votes. 

 

Keywords: Automobiles. Search. Traffic. 
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INTRODUÇÃO 

 

A locomoção sempre esteve presente na vida do homem, e conforme ele evoluía, o 

meio de locomover-se também evoluía. O caminhar é o meio de locomoção mais antigo 

utilizado pelos seres humanos, com ela percorrer longas distâncias, e assim, após a 

domesticação de animais e as invenções da roda conseguiram ir mais longe. Essa 

evolução não só se limitava na forma de locomoverem-se, mas também na superfície em 

que andavam, como as antigas estradas egípcias- importantíssimas para a construção 

das pirâmides. A famosa e histórica estrada da Seda, que, além do comércio da seda, 

servia para transportar diversas mercadorias como ouro, animais, plantas, ou as estradas 

do império romano que tinham como objetivo ligar Roma aos territórios que eram 

dominados pelo império romano. As estradas romanas já possuíam fundações formadas 

por grandes pedras colocadas em linha reta, o que proporcionava uma boa plataforma e 

possibilitava a drenagem, sobre ela havia uma camada intermediária e uma de 

superfície. No Brasil, no período de imigrações, migrações e industrialização do século XIX, 

as preocupações com o trânsito aumentaram nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo 

(LOPES, 2014). Na região onde hoje é o município de Paranavaí, a demarcação das ruas 

começou com a autorização de projeto de loteamento da primeira Gleba, teve início os 

trabalhos de demarcação das vias e a primeira via pública demarcada foi a Avenida Paraná. 

Durante a gestão do segundo prefeito da cidade, Ulisses Farias (1954 - 1960), foi promovido 

o alargamento das ruas Rio Grande do Norte e Pernambuco em cinco metros, já prevenindo o 

aumento do tráfego e para que servissem como vias rápidas. Por conta da extensão da cidade, 

durante a mesma gestão, foi construída uma via expressa, atualmente denominada de 

Avenida Tancredo Neves, que contorna a cidade, facilitando o trânsito e também ocorreu a 

instalação do Distrito Rodoviário e pavimentação de ruas. 

Segundo Franz e Seberino (2012), durante a Revolução Industrial surgiram grandes 

problemas relacionados ao trânsito, devido à fabricação do automóvel e criação do motor a 

combustão. Com o aumento dos problemas no trânsito, consequentemente, aumentou as 

preocupações de deslocamento no meio urbano, e assim, era necessário incentivar a adoção 

de legislações, sinalizações, ampliações de vias e estradas, vagas de estacionamento e o uso 

de tecnologias como os semáforos. Em Londres foram os primeiros semáforos a serem 

adotados, em torno de 1868, possuíam uma luz verde e vermelha, composto uma lanterna a 

gás, o sistema se mostrou ineficiente, já que um deles explodiu, ferindo o policial que 

operava. 
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O semáforo de três cores utilizado atualmente foi desenvolvido por William Potts, era 

operada por policiais, sua inspiração veio dos sinais ferroviários automatizados. Durante o 

governo de Juscelino Kubitscheck (1951 - 1954), com avanços na área de infraestrutura e 

criação da automobilística nacional, o número de veículos aumentou deixando de ser uma 

exclusividade dos ricos, e passou a ser mais acessível à classe média. Segundo Teixeira 

(2011), o número de veículos no Brasil em 1950 era cerca de 430.000, em 1970 cerca de 3,1 

milhões, e em 1995 já havia chegado a 25 milhões. Desse período até os dias atuais o 

automóvel vem se popularizando cada vez mais no Brasil, até se tornar comum uma família 

possuir mais de um carro. Os dados de Vilela e Souza (2009) indicam que os 

congestionamentos em São Paulo aumentam cerca de 10% a 15% ao ano, o que equivale a 

um quarteirão de congestionamento a cada 45 segundos por ano. Uma alternativa para 

usuários é o transporte coletivo que, infelizmente não está presente em todos os municípios 

brasileiros. Segundo dados do IBGE (2012), apenas 38% dos municípios brasileiros possuem 

transporte coletivo urbano. Além disso, o aumento de automóveis, a falta ou a ineficiência do 

transporte coletivo e a má conservação das vias, fazem com que os problemas e as 

preocupações com a mobilidade urbana surjam. O termo mobilidade urbana está relacionado 

à capacidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano, não só se limitando na 

capacidade de deslocamento dos veículos, mas também de pedestres e ciclistas. Diante disso, 

através de experiências reportadas pelos motoristas, pedestres e usuários de transporte 

coletivo, esse trabalho visa identificar os principais problemas de mobilidade urbana do 

município de Paranavaí por meio de pesquisa de opinião. Segundo Rick (2012), a superfície 

solicitada pelo trânsito de automóveis nas vias, é de 3 a 20 vezes maior por pessoa de que a 

do transporte público. Os automóveis ocupam uma área muito grande da via em relação a 

quantidade de pessoas que podem transportar o que acaba acarretando congestionamentos, 

enquanto os ônibus têm a capacidade de transportar uma grande quantidade de passageiros e 

ocupar uma área muito menor quando comparado à área que seria necessária para os 

automóveis transportarem a mesma quantidade de pessoas. Portanto, esse trabalho pretende 

através dos principais problemas indicados pelos usuários, determinar quais são os maiores 

obstáculos dos motoristas migrarem para o transporte coletivo ou bicicleta, o que provocaria 

a diminuição dos congestionamentos. 
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   2. DESENVOLVIMENTO  

2.1 TRANSPORTE  COLETIVO  

 

Sabe-se que a faixa exclusiva é importante para que o transporte coletivo mantenha o 

sentido do fluxo contínuo em relação ao do tráfego em geral. Assim sendo, é um meio 

importantíssimo para que, no caso específico do ônibus urbano, possa ajudar no contra fluxo, 

funcionando como um delimitador da faixa entre veículos particulares. 

 

Segundo o HCM – Higway Capacity Manual (HRB, 1985), a largura mínima 

recomendada para a faixa destinada ao transporte coletivo urbano é de 3,50m, 

enquanto a ideal é de 3,70m. Larguras inferiores são possíveis, porém contribuem 

para acentuar o conflito lateral entre veículos (efeito fricção) e tendem a reduzir a 

capacidade das faixas exclusivas. (SEDU/PR 2002, p. 07) 

 

De fato, são raras as invasões da faixa exclusiva devido à grande probabilidade de 

colisões. Em contrapartida, esta solução coloca sérios problemas de segurança para a 

travessia de pedestres e veículos. No caso do município de Paranavaí os ônibus trafegam em 

vias convencionais, compartilhando as vias com os demais veículos que transitam na cidade. 

Conforme Silveira (2016), para que os usuários optem por deixar os automóveis em segundo 

plano, é necessária a avaliação atual das cidades, para traçar metas que melhore a vida da 

população. De acordo com Prado e Passini (2003), é necessário investir e modernizar o 

transporte coletivo urbano, para que possa também atrair a população não usuária.  

No entanto, muitos motoristas veem o meio de transporte coletivo como somente às 

pessoas de baixa renda e atribuem a falta de segurança e conforto ao péssimo serviço 

ofertado. A respeito disso, para que possam ter potenciais usuários se faz necessárias 

informações para esse público e, sobretudo, melhorar a qualidade do transporte coletivo.  

De acordo com os dados do IBGE (2012), apontam que apenas 38% dos municípios 

brasileiros possuem transporte coletivo por ônibus. Muitos municípios brasileiros não só 

oferecem o serviço de transporte coletivo por falta de investimento, mas também pelo 

pequeno porte das cidades. 
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3. HISTÓRIAS DO AUTOMÓVEL E SUA RELAÇÃO COM USUÁRIOS E O 

TRÂNSITO 

3.1.  BREVE HISTÓRIA DO AUTOMÓVEL. 

 

O homem sempre teve necessidade de se deslocar, mas suas limitações físicas sempre 

dificultaram de alcançar grandes distâncias, e dentre todas as suas inovações e invenções 

para se locomover, o carro foi uma das que mais facilitou o homem de vencer grandes 

distâncias. Com o passar do tempo, as pessoas não tinham mais necessidade de viver 

próximo ao trabalho ou de estações de trem, mudando o cenário urbano das cidades.  

Henry Ford revolucionou a indústria de produção de automóveis, desenvolvendo 

automóveis mais acessíveis à população de classe média, em um curto período de tempo, 

em 1908, o modelo “T” era produzido em 12 horas. Durante o governo de Juscelino 

Kubitscheck (1956-1961), que ocorreu a impulsão da produção nacional, e tornou o 

automóvel mais acessível. 

3.1.2.  RELAÇÃO DO AUTOMÓVEL COM O TRÂNSITO 

 

Segundo Maciel (2008), o crescimento da economia do Brasil não só aumentou a 

quantidade de veículos, mas também a quantidade de produtos e pessoas que circulam. 

Com o aumento da economia o automóvel se tornou mais comum nas famílias 

brasileiras, as pessoas que antes tinham que optar pelo transporte coletivo, bicicleta ou 

andar a pé, começaram a utilizar o automóvel o que aumentou a circulação de veículos, e 

consequentemente o trânsito. Segundo Vianna (2013), uma das causas dos problemas de 

mobilidade urbana está relacionado à expansão da frota de veículos particulares, por conta 

do aumento do tempo de deslocamento e congestionamentos. De acordo com o instituto 

Pólis (2005), pelo fato dos carros precisarem de muitas faixas para transitar e estacionar e 

ocupam uma área muito maior para transportar bens e pessoas. Além de acarretar 

congestionamentos, o fluxo provocava os acidentes constantes, principalmente os veículos 

individuais, que na maioria das vezes provocava mortes ou graves danos para milhares de 

pessoas por ano (VIANNA, 2013). 
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4. PEDESTRES 

 

De acordo com o Instituto Pólis (2005), as calçadas das cidades brasileiras são 

estreitas, esburacadas, barulhentas, e ainda possuem obstáculos como lixeiras mal 

posicionadas, carros estacionados e degraus. O município de Paranavaí apresenta problemas 

semelhantes, o que dificulta em muitas das vezes o deslocamento a pé, e principalmente para 

pessoas com necessidades especiais que necessitam de acessibilidade. 

 

        Figura 1 - Condições de algumas calçadas do município de Paranavaí 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

5.  METODOLOGIA 

 

5.1.  ÁREA DE ESTUDO – PARANAVAÍ 

 

Criado em 14 de dezembro de 1951, o município de Paranavaí está localizado no 

noroeste do estado do Paraná, como mostra a figura 02. Segundo os dados do IBGE (2010), o 

município de Paranavaí possui uma área territorial de cerca de 1.202,226 km² e uma 

população no ano de 2016 estimada em 87.316. 
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Figura 2 - Localização do município de Paranavaí 

 

Fonte: MF RURAL (2012). 

  

De acordo com os mesmos dados do IBGE, a frota de veículos do município de 

Paranavaí é composta por 30.143 automóveis, 2.186 caminhões, 513 tratores, 5.840 

caminhonetes, 1.387 camioneta, 154 micro-ônibus, 13.471 motocicletas, 6.264 motonetas, 

260 ônibus, 6 tratores de rodas e 2.461 de outros tipos de veículos. Considerando os 

veículos leves (automóveis, caminhonetes, camioneta, motocicletas e motonetas), o 

município de Paranavaí possui um total de 57.374 veículos, e com uma população de 

87.316 habitantes, o município tem 1,52 habitantes/veículo. Apesar dos dados do IBGE 

apontarem que o município de Paranavaí possui 260 ônibus, entretanto apenas 15 desses 

ônibus são destinados ao transporte público coletivo. 

 

5.2.  HISTÓRIA DAS VIAS DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ 

 

Apesar de ser fundada em 1951, anteriormente a área onde hoje está localizado o 

município de Paranavaí já era ocupado. Segundo Gonçalves (2012), após 1939 iniciou a 

recolonização com a área ocupada a partir da demarcação da primeira rua, o local escolhido 

foi por conta das bacias Ribeirões Paranavaí e Suruquá. Durante o ciclo de êxodo rural, as 

cidades receberam certa população de pessoas, acarretando em sérios problemas de densidade 

de ocupação. Com o município de Paranavaí não foi diferente, que se iniciou numa superfície 

em forma de um quadrado, denominado quadro urbano, que possuía em seu centro a 



10 
 

Rodoviária, como mostra a figura 03. Embora o crescimento deste núcleo central ter ocorrido 

de maneira organizada, às ocupações não respeitaram os critérios pré-estabelecidos, 

ocorrendo mudanças de orientação e dimensões das quadras. 

 

Figura 3 - Quadro Urbano 

 

Fonte: Indicadores de Paranavaí (2012). 

 

 

6.  TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ 

6.1. HISTÓRIA DO TRANSPORTE COLETIVO DAS GRANDES CIDADES E DO 

MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ 

 

Com o processo de industrialização no final do século XX, e com o êxodo rural, as 

cidades passaram a receber uma grande quantidade de pessoas, acelerando o processo de 

urbanização das cidades. Segundo Pena (2017), com a supervalorização dos terrenos das 

grandes cidades, dificultava que pessoas de classes mais baixas vivessem nos centros das 

cidades, forçando-os a viver em regiões mais afastadas. Ademais, uma parcela da 

população vive longe de hospitais, de escolas, e, além disso, as oportunidades de emprego 

estão principalmente localizadas nas regiões centrais; fazendo com que as pessoas tenham 

uma única alternativa: o transporte coletivo por ônibus. Na colonização do município de 

Paranavaí os primeiros meios de transporte da região foram por tração animal com 

carroças e charretes. Os primeiros ônibus começaram a trafegar na década de 40, mas 
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somente em 1951 que foi criada a primeira empresa de ônibus, durante anos o transporte 

foi realizado por ônibus rústico (jardineira), a atual empresa que atua no sistema de 

transporte coletivo foi fundada em 1965, com o nome de Silvério & Cia, no ano de 1975, o 

seu nome foi alterado para VIPA – Viação Paranavaí, no ano 2008, passou-se a chamar 

definitivamente VCP – Viação Cidade de Paranavaí. 

 

6.2.  CARACTERÍSTICA DO ATUAL TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE 

PARANAVAÍ 

 

A empresa responsável pelo transporte coletivo de Paranavaí VCP – Viação Cidade 

de Paranavaí, é composta por 15 veículos, sendo 9 equipados com elevadores para 

cadeirantes e 12 linhas radiais, com bilhetagem eletrônica, que interligam todos os bairros 

da cidade, vilas rurais e alguns Distritos como Graciosa. Possui 14 linhas: a linha 01 liga 

ao bairro Morumbi; a linha 02 à Avícola Via Matarazzo; a linha 03 ao munícipio de 

Graciosa; a linha 04 ao Corujão Avícola; a linha 05 à Vila Operária e Jardim Renascer; as 

linhas 06 e 07 ao Jardim Ipê; as linhas 08 e 09 ao Jardim Sumaré; a linha 10 às Chácaras; 

linha 11 ao jardim São Jorge, a linha 14 ao IFPR (Instituto Federal do Paraná); a linha 16 

ao Interbairros; a linha 22 ao Simone, Jardim Campo Belo e ao São Jorge Coloninha. A 

figura 04 mostra as vias do município de Paranavaí em que os ônibus trafegam. O 

transporte coletivo tem início no terminal da cidade, localizado no centro do quadro central 

urbano do município de Paranavaí, onde é possível os passageiros embarcarem em 

qualquer um dos 15 ônibus que pertence as 12 linhas que atuam no munícipio. 
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Figura 4 - Vias do município de Paranavaí 

 

Fonte: Viação Cidade de Paranavaí. 

 

7.  METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Para identificar os principais problemas de mobilidade urbana, realizou-se entrevistas 

com os usuários do transporte coletivo e motoristas de automóveis. Desde 14 de 

setembro/2017 a 19 de outubro/2017, foram entrevistadas 172 pessoas, sendo 131 

motoristas de automóveis e 41 usuários de transporte coletivo. A pesquisa realizou-se em 

pontos diferentes do município de Paranavaí, como mostram as tabelas 01e 02, para coletar 

a opinião de usuários de bairros diferentes, além de diversificar o perfil dos usuários, 

possibilitou caracterizar os problemas de mobilidade dos usuários de bairros diferentes.  

O livro Antônio Arnot Crespo, Estatística Fácil 19ª de Edição foi utilizado como 

parâmetro para a realização das coletas. 

 

7.1.  PESQUISA COM MOTORISTAS 

 

Foram entrevistados 131 motoristas de automóveis, entre o dia 14 de setembro/2017 a 

19 de setembro/2017. A tabela 01 mostra o bairro em que os entrevistados residem e a 

quantidade de usuários que foram entrevistados de cada um desses bairros. 
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Tabela 1 - Bairro onde os motoristas entrevistados residem 

Bairro onde residem os motoristas entrevistados 

Bairro Número de entrevistados 

Morumbi 2 

Fazendas 2 

Sumaré 2 

Prudente 2 

Renascer 2 

Oliveiras 2 

Ouro Branco 3 

Progresso 3 

Alvorada do Sul 3 

Simara 3 

Simone 4 

Vila Operária 6 

São Jorge 7 

Santos Dumont 10 

Centro 11 

Ipê 46 

Outros 23 

TOTAL 131 

Fonte: Autor (2017). 

 

O questionário utilizado foi dividido em 07 partes, em que eram respondidas pelos 

motoristas assinalando algumas questões: o maior responsável pelos problemas de trânsito 

no município de Paranavaí, quanto à locomoção, aos motivos de não optarem por outros 

meios de transporte, e ao final, avaliar o transporte com as opções: excelente, bom, médio, 

ruim ou péssimo. 

7.2.  PESQUISA COM USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO 

 

Foram entrevistados 41 usuários de transporte coletivo, entre os dias 14 de 

setembro/2017 a 09 de outubro/2017. A tabela 02 mostra os bairros onde os entrevistados 

residiam e a quantidade de entrevistados de cada bairro. 
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Tabela 2 - Bairros onde os usuários de transporte coletivos residem 

Bairro onde residem os usuários de transporte coletivo 

entrevistados 

Bairro Nª Entrevistados 

Geraldo Felipe 1 

Graciosa 1 

Morumbi 1 

Oasis 1 

Ouro Branco 1 

Simara 1 

Santos Dumont 3 

Sumaré 3 

Vila Operária 3 

Santos Jorge 8 

Ipê 16 

Outros 2 

TOTAL 41 
Fonte: Autor (2017). 

 

O questionário foi divido em 05 partes, no qual os usuários de transporte coletivo 

respondiam assinalando as alternativas: o maior problema do transporte coletivo do 

município de Paranavaí para qual a finalidade utilizavam a circular, quais eram os motivos 

não optarem pela bicicleta como meio de transporte, além de avaliar o transporte coletivo 

com as opções: excelente, bom, médio, ruim ou péssimo. 

 

8.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

8.1.  RESULTADOS DAS QUESTÕES QUE INTEGRAM MOTORISTAS DE 

AUTOMÓVEIS E USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO 

 

Dentre as questões que foram aplicadas tanto as motoristas de automóveis quanto a 

usuários de transporte coletivo estão: o sexo do entrevistado, o motivo de não utilização da 

bicicleta e, se não houvesse empecilho, por que não usar a bicicleta como meio de 

transporte. Foi necessário especificar o sexo como dado importante, tendo em vista que 

muitas mulheres não utilizam a bicicleta como meio de transporte diante do desrespeito de 

alguns homens e a dificuldade de poder pedalar com roupas desconfortantes e inadequadas. 

No total foram entrevistadas 172 pessoas, sendo 75 do sexo masculino e 97 do sexo 
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feminino, em relação ao sexo de todos os entrevistados, foram obtidos os seguintes 

resultados: 

 

Gráfico 1 - Sexo dos motoristas e usuários de transporte coletivo entrevistado 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Dentre os 172 entrevistados, 131 eram motoristas de automóveis, sendo 60 do sexo 

masculino e 71 do femino, o gráfico 04 mostra o percentual do sexo desses entrevistados. 

Os outros 41 entrevistados pertenciam ao grupo de usuários de transporte coletivo, sendo 

15 homens e 26 mulheres, o gráfico 05 mostra o percentual do sexo desses entrevistados. 

 

Gráfico 2 - Sexo dos motoristas de automóveis entrevistados 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Gráfico 3 - Sexo dos usuários de transporte coletivo entrevistados 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Outra questão abordada tanto a motoristas quanto a usuários de transporte coletivo: 

Por que não optar pela bicicleta como meio de transporte? Os principais motivos apontados 

foram - a falta de ciclovias com 23%, carro e ônibus mais rápidos que a bicicleta com 21%. 

Os gráficos a seguir mostram quais foram os motivos escolhidos pelos entrevistados. 

 

Gráfico 4 - Motivos dos motoristas e usuários de transporte coletivo não optarem pela 

bicicleta. 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

O gráfico 05 mostra quais as razões dos 16% dos entrevistados optarem por outros 

motivos. 
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Gráfico 5 - Motivos apontados pelos 16% dos entrevistados 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

9.  RESULTADOS DA PESQUISA COM MOTORISTAS DE AUTOMÓVEIS 

 

9.1. PRINCIPAIS PROBLEMAS DO TRÂNSITO DE ACORDO COM OS MOTORISTAS 

DE AUTOMÓVEIS 

 

Foram entrevistados 131 motoristas, e a principal questão abordada foi em relação 

qual seria o maior responsável pelos problemas de trânsito no município de Paranavaí. 

Segundo a opinião dos entrevistados os principais problemas apontados são: a imprudência de 

motoristas com 36,64% (48 respostas), condição do asfalto com 23,59% (44 respostas) e a 

falta de estacionamento com 15,27% (20 respostas). O gráfico a seguir mostra quais foram os 

resultados obtidos. 

Gráfico 6 - Maiores responsáveis pelos problemas no trânsito no município de Paranavaí 

 

Fonte: Autor (2017). 
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9.2.  MOTIVO DOS MOTORISTAS NÃO OPTAREM PELO TRANSPORTE COLETIVO 

 

Dentre os temas abordados com os motoristas estavam quais são os motivos pelas 

quais não optarem pelo transporte coletivo como meio de transporte. Os principais motivos 

apontados são: a falta de horários compatíveis 19,85%, necessidade do carro 13,74% e o 

elevado tempo de viagem com 11,45%. O gráfico 07 mostram quais são esses motivos. 

 

Gráfico 7 - Motivos dos motoristas não usarem o transporte coletivo 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

 O motivo escolhido pelos 23,66% dos motoristas entrevistados estão representados no 

gráfico 08. 

Gráfico 8 - Motivo escolhido pelos 23,66% dos motoristas entrevistados 

 

Fonte: Autor (2017). 
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Os motoristas também foram questionados se optariam pelo transporte coletivo caso 

não houvesse algum impecilho e praticamente metade dos entrevistados disseram que 

optariam pelo transporte coletivo caso não fosse um problema, apesar de que para muitos 

motoristas o carro proporciona um maior conforto e um status melhor que a necessidade de 

utilizar o transporte coletivo, o que pode influênciar na reposta dessa questão. O gráfico 09 

mostra o resultado obtido. 

Gráfico 9 - Motoristas que optariam pelo transporte coletivo 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

9.3.  MOTIVO DOS MOTORISTAS NÃO OPTAREM PELA BICICLETA 

 

Outro tema abordado com os motoristas era o motivo de não optarem pela bicicleta 

como meio de transporte: o motivo pela qual escolher o carro é a rapidez com 24%, a falta 

de segurança se destaca por apresentar 24%, a falta de ciclovia com 12%. Os resultados 

dos motoristas estão no gráfico 10. 

 

Gráfico 10 - Motivo dos motoristas não optarem pela bicicleta 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Dos 131 entrevistados, 22 escolheran “outros”, equivalente a 36% que estão 

representados no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 11 - Motivo apontado pelos 36% dos entrevistados 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Os motoristas também foram questionados se optariam pela bicicleta caso o motivo 

da escolha não fosse um problema. Mais da metade dos entrevistados disseram que 

optariam pela bicicleta, tendo-a mais aprovação que o transporte coletivo. Os resultados 

obtidos estão no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 12 - Motoristas que optariam pela bicicleta como meio de transporte 

 

Fonte: Autor (2017). 
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10.  AVALIAÇÃO DOS MOTORISTAS EM RELAÇÃO ÀLOCOMOÇÃO NAS VIAS 

DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ E NÚMERO DE OCUPANTES DO VEÍCULO 

 

Um dos temas abordados com os motoristas de automóveis foi quanto à avaliação e à 

locomoção nas vias do município de Paranavaí. As opções eram: excelente, bom, médio, 

ruim ou péssimo. Nenhum dos entrevistados classificou em excelente, a maior parte 

classificou em médio com (55 respostas), e as demais opções apresentaram certo 

equilíbrio. O gráfico a seguir mostra quais foram os resultados obtidos. 

 

Gráfico 13 - Avaliação dos motoristas em relação a locomoção nas vias de Paranavaí 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Para se traçar um perfil desses usuários uma questão foi abordada com os motoristas 

em relação ao número de ocupantes no veículo, uma vez que para muitos motoristas seria 

inviável migrar para outro meio de transporte como a bicilcleta ou o transporte coletivo, 

pois na maioria das vezes ,o veículo se encontra cheio ou parcialmente cheio . O gráfico 14 

mostra os resultados obtidos. 
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Gráfico 14 - Número de ocupantes dos veículos 

 
Fonte: Autor (2017). 

10.1. COMENTÁRIOS DOS MOTORISTAS 

 

Além de responder ao questionário muitos motoristas fizeram comentários a respeito 

do trânsito e problemas de mobilidade urbana no município de Paranavaí, a pesquisa 

realizada foi de forma anônima. Um dos entrevistados afirma “um dos problemas que eu 

enfrentei no centro da cidade é a falta de vagas de estacionamento, tive que mudar minha 

empresa de lugar por conta disso”. Outro entrevistado ressalta “falta de respeito dos 

motoristas é um dos maiores problemas, as autoescolas deveriam ensinar melhor os 

condutores”.  

 

11.  RESULTADO DA PESQUISA COM OS USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO 

 

Para definir o perfil dos usuários foi necessário constar o sexo e o bairro onde 

residiam, além disso, também foi perguntado para qual finalidade esses usuários utilizavam o 

transporte coletivo. As maiorias dos entrevistados apontaram que utilizam para ir ao trabalho 

46%, lazer ou assuntos em geral 39% e à escola/faculdade 15%. Há possibilidade de que o 

horário e o local onde foram realizadas as pesquisas podem influenciar no resultado das 

pesquisas. O gráfico a seguir mostra esses resultados. 
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Gráfico 15 - Finalidade que os entrevistados usam o transporte coletivo 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

12.  PRINCIPAL PROBLEMA DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE 

PARANAVAÍ DE ACORDO COM OS USUÁRIOS 

 

Uma das questões abordadas com os entrevistados era em relação qual seria o maior 

problema do transporte coletivo do município de Paranavaí. Segundo os entrevistados são: o 

valor da tarifa 22% (R$ 3,40 até o dia da realização da pesquisa), as condições dos ônibus e 

os atrasos com 19,50% cada. Os resultados obtidos estão representados no gráfico 16. 

 

Gráfico 16 - Principais problemas do transporte coletivo de Paranavaí 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

Dentre os outros problemas apontados pelos usuários de transporte coletivo estão a 

falta de acessibilidade, poucas linhas em finais de semana e feriados com 1 voto cada.  
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11. MOTIVO DOS USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO NÃO OPTAREM 

PELA BICICLETA COMO MEIO TRANSPORTE 

 

Os entrevistados também foram questionados do porquê de não usarem a bicicleta 

como principal meio de transporte no município de Paranavaí, a maioria dos entrevistados 

apontaram a distância como o principal problema 29% e a falta de ciclovias 20%, como um 

dos principais problemas apontados pelos entrevistados. Os resultados obtidos estão no 

gráfico 17. 

Gráfico 17 - Motivo dos usuários não usarem a bicicleta 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Também foi perguntado para os usuários de transporte coletivo se optariam pela 

bicicleta como meio de transporte e, diferente da entrevista com os motoristas, o resultado 

foi enquilibrado, um percentual menor dos que utilizariam a bicicleta como meio de 

transporte, caso o motivo a cima não fosse um problema. Os resultados obtidos estão no 

gráfico a seguir. 

 

Gráfico 18 - Usuários de transporte coletivo que optaram pela bicicleta 

 

Fonte: Autor (2017) 
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12.  AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE 

PARANAVAÍ SEGUNDO OS USUÁRIOS 

 

Um das questões abordadas com os entrevistados era em como eles avaliariam o 

transporte coletivo do município do Paranavaí. As opções eram: excelente, bom, médio, 

ruim ou péssimo. A grande maioria dos entrevistados classificou o transporte coletivo 

como péssimo, e apenas um entrevistado considerou o transporte oferecido excelente. Os 

resultados obtidos estão no gráfico 19 a seguir. 

 

Gráfico 19 - Avaliação segundo os usuários do transporte coletivo 

 
Fonte: Autor (2017). 

12.1.  COMENTÁRIO DOS USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO 

 

Além de responder o questionário muitos entrevistados fizeram comentários a respeito 

dos problemas do transporte coletivo do município de Paranavaí, a pesquisa foi realizada de 

forma anônima. Um dos entrevistados afirma “falta de acessibilidade, nos ônibus informam 

que possuem acessibilidade, entretanto as rampas não funcionam, o motorista tem que colocar 

a cadeira lá dentre ele mesmo, isso é inaceitável”. Apenas um entrevistado apontou a falta de 

acessibilidade como maior problema do transporte coletivo do município de Paranavaí, porém 

esse é problema só é notado pelos usuários que necessitam de acessibilidade. 

“A falta de ônibus nos feriados e finais de semana, são apenas dois circulam e tem que 

esperar muito, nesses dias nem saio de casa por conta desse problema”. Palavras de um 

aposentado que utiliza o transporte coletivo por lazer, mas segundo ele não utiliza em feriados 

e finais de semana por conta da falta de ônibus. “Um problema que eu vejo muitos 



26 
 

reclamarem são os atrasos, os estudantes e muitos trabalhadores têm de ficar esperando o 

ônibus que não chega” é o que diz outro entrevistado, quando questionado a respeito dos 

principais problemas do transporte coletivo do município de Paranavaí. 

 

CONCLUSÃO 

 

Portanto, ao analisar os resultados das entrevistas com os motoristas de automóveis e 

usuários de transporte coletivo foi possível concluir que boa parte dos motivos escolhidos 

pelos entrevistados não optarem pela bicicleta estão principalmente relacionado à segurança e 

às ciclovias, que juntas totalizam 33% dos entrevistados, desses, 71,92% disseram que 

optariam pela bicicleta como meio de transporte caso não houvesse nenhum problema. 

Conclui-se que se houvessem investimentos nessa área poderiam incentivar muitos usuários a 

optarem por esse meio de transporte e, consequentemente, diminuiria em muito os 

congestionamentos, a falta de vagas de estacionamento e a lotação dos ônibus que compõem o 

transporte coletivo do município de Paranavaí. Além disso, um dos motivos para esses 

entrevistados não optarem por outro meio de transporte, principalmente no caso dos 

motoristas são: a imprudência de motoristas, a falta de vagas e a condição do asfalto; com um 

percentual maior do que todos os outros problemas juntos. A imprudência dos motoristas foi o 

motivo mais escolhido com 36,64%, a condição do asfalto 33,59% e a falta de vagas de 

estacionamento 15,27%, totalizando 85,50%. Percebe-se que a falta de vagas foi o destaque 

de muitos usuários, e assim, a adoção de estacionamento rotativo seria uma boa alternativa, 

porém a condição do asfalto esta mais relacionada ao investimento do poder público em 

políticas públicas para melhoria das ruas da cidade, enquanto a imprudência dos motoristas 

esta mais relacionada à cultura e à educação do indivíduo. Ao se analisar o número de 

motoristas que optariam pelo transporte coletivo, se nota certo equilíbrio, apenas 50,38% 

disseram que sim, mas analisando os problemas de forma isolada, percebe-se em alguns casos 

um maior interesse desses entrevistados pelo transporte coletivo. Muito dos motivos 

apontados pelos motoristas impedem com que eles migrem para outros meios de transporte, 

um exemplo é a necessidade do carro, entretanto, levando em conta somente problemas como 

itinerário e horários compatíveis, que totalizam 27,48%, desses 60% disseram que optariam 

pelo transporte coletivo; dos 46% que usam o carro com poucas pessoas; 66,66% optariam 

pelo meio transporte coletivo. Assim sendo, a escolha desses usuários por transporte coletivo 
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ou quaisquer outros diminuiria a falta de vagas e os congestionamentos, e dessa forma 

contribuiria para o tráfego mais harmonioso da cidade.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BERNUCCI, L. B.; CERATTI, J. A. P.; MOTTA, L. M. G.; SOARES, J. B. Pavimentação 

Asfáltica: Formação Básica para Engenheiros. 3ª Reimpressão. Rio de Janeiro: 

PETROBRAS: ABEDA, 2006. 40p. 

BRANDÃO, R. L.; O Automóvel no Brasil entre 1955 e 1961 – A Invenção de novos 

Imaginários na era JK. Programa de Pós-Graduação em História. Universidade de Juiz 

de Fora. 2011. 

SEDU/PR - Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da 

República NTU - Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos AGOSTO / 

2002 p. 07 

CRESPO, A. A. Estatística Fácil. 19ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva. 2009. 224p. 

ESTADÃO: PROJETOS ESPECIAIS. Uma Máquina que Turbinou nossa Cultura: O 

Carro mudou o Comportamento da Humanidade e Marcou o Século 20.  

FRANZ, C. M.; SEBERINO, J. R.; A História do Trânsito e sua Evolução. Monografia 

(Pós-Graduação) – Lato Sensu, Joinville, São Paulo, Abril de 2012. 

GONÇALVES, M. I. F. Indicadores de Paranavaí. CODEP – Conselho de 

Desenvolvimento de Paranavaí. Paranavaí, Março de 2012. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo 

Demográfico 2010. Rio de Janeiro. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IGBE. Perfil dos 

Municípios Brasileiros 2012. Rio de Janeiro. 

LOPES, V. R.; Trânsito e Juventude: Um Estudo em São Felipe d’ Oeste – Rondônia. 

Curso de Especialização em Psicologia do Trânsito. UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA, 

Maceió, Alagoas, 2014. 



28 
 

PENA, R. F. A.; Problemas no Transporte Público. Brasil Escola. Disponível em 

<http://brasilescola.uol.com.br/geografia/problemas-no-transporte-publico.htm>. Acesso em 

08 de Setembro de 2017. 

PINTO, F. F. L. Prefeitura do Município de Paranavaí: Paranavaí, sua Marca, Sua 

História, sua Gente. Secretaria Municipal de Paranavaí – Suplemento Município. Paranavaí, 

2010. 

PÓLIS, Instituto de Estudos, Formação e Acessória em Políticas Sociais. 1ª Edição, 

Novembro de 2005. 

PRADO, J. P. B.; PASSINI, E. Y. O Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Maringá: 

Estudo da Realidade e das Possibilidades. Departamento de Geografia, Universidade 

Estadual de Maringá, 2003. 

RECK, G.; Apostila do Transporte Público: Departamento de Transporte. UFPR – 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná, 2012. 

SILVEIRA, I. M. Avaliação da Mobilidade Urbana com Ênfase na Condição da 

Acidentalidade do Usuário Vulnerável. São Carlos, 2016. Dissertação (Mestrado) – Escola 

de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

SILVA, P. M. S. História de Paranavaí. 2ª Edição. Gráfica CS. Fundo Municipal Cultural. 

Paranavaí, 2014. 

SIMÕES, N. T. O. R. Prefeitura de Paranavaí 2000: Nossa Cidade cada vez Melhor. 

Secretaria Municipal da Educação Fundação Cultural. Prefeitura Municipal de Paranavaí. 

Paranavaí, 2000. 

TEIXIERA, R. S. F.; Trânsito: Um Problema Urbano. Monografia (Pós-Graduação) – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola Politécnica. Curso de Especialização em 

Engenharia Urbana, Rio de Janeiro, 2011. 

VILELA, P. T. R.; SOUZA, P. R. Mobilidade Urbana nas Grandes Cidades Brasileiras: 

Um Estudo sobre os Impactos do Congestionamento. SIMPOI, Simpósio de Administração 

Pública, Logística e Operações Internacionais. São Paulo, 2009. 


