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RESUMO 

O presente trabalho buscou identificar relações de causalidade entre 

variáveis modeladoras do comportamento e aquelas consideradas como maior 

influência para tomada de decisão do indivíduo, frente às características da bicicleta 

como meio de transporte. O estudo foi realizado a partir de levantamentos 

bibliográficos e da análise de dados do uso da bicicleta e dos sistemas de aluguéis 

desse meio de transporte no Brasil e no mundo. Especificamente, foram analisados 

estudantes do curso de economia da UFPR. Dadas as características da cidade de 

Curitiba e do grupo de estudo, variáveis são de caráter individual e coletivo. O tema 

ainda é pouco explorado e divulgado em universidades brasileiras, mas há demanda 

por em avanços e enriquecimento desse tema que a cada dia passa ter mais 

importância no âmbito de mobilidade urbana, podendo ainda, servir de apoio para 

consultas e tomadas de decisões de acadêmicos e gestores públicos. 

 

Palavras-chaves: Mobilidade Urbana. Sistema De Aluguel De Bicicleta. 

Mobilidade Urbana Em Curitiba. Bicicleta Em Curitiba, SAB em Curitiba. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

The present work sought to identify causal relationships between behavior 

modulating variables and those considered as greater influence for the individual’s 

decision - making, considering the characteristics of the bicycle as a means of 

transportation. The study have done based on bibliographical surveys and data 

analysis of bicycle use and rental systems of this means of transport in Brazil and in 

the world. Specifically, the analysis were students of economics graduation from the 

UFPR. Given the characteristics of the Curitiba city and the study group, variables 

are individual and collective. The theme is still little explored and disseminated in 

Brazilian universities, but there is a demand for progress and enrichment of this 

theme that is becoming increasingly important in urban mobility, and can also serve 

as support for consultations and decision-making by academics And public 

managers. 

 

Key-words: Urban mobility. Bicycle Sharing System. Urban Mobility in 

Curitiba. Bicycle in Curitiba. 
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1 INTRODUÇÃO 

A questão da mobilidade é de fundamental importância nos grandes centros 

urbanos do Brasil e do mundo. As cidades podem ser entendidas como um sistema 

de inter-relações entre espaços cheios e vazios, o que implica que seu 

planejamento interfere diretamente em seu funcionamento. A necessidade das 

pessoas de se deslocar em busca de melhores condições de vida (estudo, 

empregos, bens e serviços) acarreta em uma grande concentração populacional e 

inchaço urbano, que consequentemente podem causar problemas de deslocamento 

nas principais vias de locomoção (LIMA, 2014). 

A eficiência no planejamento de vias de transporte, aliada ao conforto e 

segurança, além da agilidade e medidas mitigatórias de impactos ambientais, 

econômicos e sociais, mostram-se de extrema importância na vivência social e 

urbana. Curitiba conta com o plano diretor ciclo viário (criado em 2013), englobando 

um plano diretor para a construção de cerca de 300 km de pavimentação de 

ciclovias, chegando a um orçamento de 90 milhões de reais segundo IPPUC 

(Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba), Curitiba demonstra um 

elevado potencial para a implementação do projeto para o sistema de aluguéis de 

bicicleta.   

 Na busca por alternativas ecológicas, rápidas e baratas, para o cotidiano do 

curitibano, em especifico uma análise do estudante de economia da UFPR, o 

trabalho apresentará a história dos sistemas de aluguéis de bicicleta (SAB) no 

mundo e sua evolução. Para poder explorar a alternativa pelo uso da bicicleta na 

atual conjuntura de mobilidade e infraestrutura oferecida por Curitiba será analisado 

para os tipos modais automóveis, ônibus, bicicleta e a pé. Sendo assim, é relevante 

identificar e discutir a respeito de variáveis determinantes na utilização da bicicleta 

como único ou complementar meio de transporte tomado pelo indivíduo em seus 

deslocamentos diários.  

Por meio de questionário procuramos capitar qual é (são) o (os) fator (es) de 

maior limitação para a utilização da bicicleta e em consequência do SAB na cidade 

de Curitiba, a fim de apontar para os formuladores de política quais pontos merecem 

destaque para investimentos que resultem em eficiência, além das barreiras de 

aceitabilidade para implementação do SAB em Curitiba. 
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2 HISTÓRIA E EXEMPLOS DE IMPLEMENTAÇÃO E OBJETIVOS DOS    

...SISTEMAS DE ALUGUEL DE BICICLETAS  

A história do sistema de aluguel de bicicletas que sempre partiram da 

iniciativa publica estes sistemas dividem-se em três gerações (DEMAIO, 2003): O 

primeiro sistema de aluguel de bicicletas compartilhadas surgiu no ano de 1965 em 

Amsterdã, proposto pelo vereador Luud Schimmelpennink, e foi criado com objetivo 

de diminuir o tráfego de carros no centro da cidade. Seu projeto lançava um sistema 

chamado Witte Fietsen, ou “Bicicletas Brancas” (DEMAIO, 2009), e pretendia 

distribuir 20.000 bicicletas brancas para uso gratuito, que poderiam ser alugadas e 

devolvidas em qualquer local da cidade, mas a proposta foi negada pela assembleia 

local. No entanto, um grupo de apoiadores do vereador, não ligados ao governo, 

pôs a ideia em prática, distribuindo 50 bicicletas brancas para uso gratuito ao redor 

da cidade (ITDP, 2014), dentro de poucos dias o sistema fracassou, vítima de 

vandalismo, furtos, e apreensão pela polícia, sob alegação de que elas poderiam 

incitar o roubo (DEMAIO, 2009). Apesar do fracasso em Amsterdã, a ideia da 

criação de um sistema de distribuição de bicicletas para facilitar a mobilidade urbana 

se espalhou e foi implementado em Madison, Wisconsin e Portland, nos Estados 

Unidos (ITDP, 2014) sendo usado como base para a construção de um sistema 

similar – porém com regulamentação mais rígida – na década de 1970 na França, 

que limitava o tempo que o usuário poderia utilizar a bicicleta a duas horas. (BIKE 

PUB, 2012). Mesmo não sendo duradoura, a primeira geração do sistema de 

bicicletas abriu caminho para as próximas.  

A segunda geração de sistemas de aluguel de bicicletas surgiu em algumas 

cidades dinamarquesas, no início dos anos 1990. Nesse país contavam com um 

número bem limitado de bicicletas (havia somente 26) para uso público em 

Nakskov. (DEMAIO, 2009). Em 1991 foi lançado em Copenhague a segunda 

geração de bicicletas compartilhadas em maior escala, chamado de ByCylken. Esse 

sistema foi um grande avanço em relação às de primeira geração, uma vez que 

possuíam design pensado especialmente para uso intenso e bastante 

diferenciáveis, com rodas de borracha sólida, com espaço para anúncios e corpo de 

ferro robusto. Essas bicicletas podiam ser retiradas em uma localidade no centro da 

cidade e devolvidas em outra (DEMAIO, 2009). Pensando ainda em reforçar a 

segurança e prevenir furtos em larga quantidade, as bicicletas eram acorrentadas 
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aos paraciclos¹1e suas trancas funcionavam com a inserção de moedas. Apesar 

dessa inovação, ainda houveram casos de furtos e vandalismos, uma vez que a 

segunda geração de bicicletas alugáveis ainda não contava com controle rígido de 

usuários, o que deixava o sistema vulnerável (ITDP, 2014). Esse foi um problema 

que as bicicletas de terceira geração visavam resolver, o de identificação dos 

usuários. 

Os sistemas de aluguel de terceira geração são aqueles mais parecidos com 

o que existem atualmente ao redor do mundo (ITDPR, 2014). Surgiram no final da 

década de 1990, e o modelo mais proeminente iniciou-se na Universidade de 

Portsmouth, na Inglaterra, onde os alunos conseguiam alugar bicicletas através de 

um cartão magnético (DEMAIO, 2009). O principal diferencial das bicicletas de 

terceira geração era o foco em segurança e identificação dos usuários, que foi 

possível graças aos diversos avanços tecnológicos trazidos pelo século XXI, tais 

quais: melhorias em telecomunicação, cartões magnéticos (smart cards), acesso por 

celulares e componentes computadorizados. Essas inovações transformaram o 

sistema de aluguéis de bicicletas em algo mais viável e seguro, o que possibilitou 

sua expansão para outros países, como França; o sistema Velo’v – de 2005 - 

contava com 1500 bicicletas em Lyon, e dois anos depois o sistema Vélib’ adotado 

em Paris contava com 7.000 bicicletas, número que cresceu para 20.600 até 2009. 

(DEMAIO, 2009). 

A ampla aceitação desse sistema de transporte na Europa fez com que 

outros países decidissem adotar a ideia. Até o fim de 2008 contabilizou-se cerca de 

90 programas de aluguel de bicicletas ao redor do mundo, que correspondiam tanto 

à segunda como à terceira geração do SAB. 2008 é considerado um marco no 

serviço de bike sharing por que foi quando mais se popularizou fora da Europa. 

Dentre os países que utilizam ou utilizavam esse serviço estão: Brasil, Chile, China, 

Nova Zelândia, Coréia do Sul, Taiwan e Estados Unidos (DEMAIO, 2009). 

As bicicletas de terceira geração têm tido maior capacidade inovadora, 

podendo ser utilizada através de cartões únicos de transporte (inserindo-os junto a 

                                                           

1
 PARACICLO - Suporte para a fixação de bicicletas que pode ser instalado em área pública ou privada (CET, 2016). 
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outros meios de transporte público), como ocorre atualmente na China. Suas 

estações de retirada são cada vez mais acessíveis à implementação e locadas em 

partes estratégicas das cidades, facilitando a vida do usuário (ITDP, 2014). 

Até o ano de 2013, o serviço de aluguel de bicicletas, estava localizado em 

mais de 500 cidades e em mais de 50 países. Em muitos deles os primeiros 30 

minutos de uso são gratuitos, e a taxação começa a partir de 31 minutos. Alguns 

utilizam um único cadastro anual que custa torno de 35 euros, outros sistemas 

creditam direto em cartão de crédito.  É um sistema versátil, de fácil uso, que 

incentiva inclusive hábitos de vida mais saudáveis com a inserção de exercícios no 

cotidiano (ECONOMIST, 2013). 

A tabela 1 mostra quatro cidades que implementaram o SAB: Paris, 

Barcelona, Montreal e Recife. Com objetivo de mostrar a diferenças dos sistemas 

implantados e diferenças no público alvo de cada cidade. 

TABELA 1 - ESTUDO DE SISTEMAS DE ALUGUEL DE BICICLETAS 

ESTUDO DE 4 CIDADES QUE USAM O SAB. 

PROGRAMA/CIDADE Vélib’ Bicing Bixi PortoBike 

LOCAL Paris, França 
Barcelona, 
Espanha 

Montreal, 
Canadá 

Recife, Brasil 

INÍCIO Julho de 2007 Março de 2007 Maio de 2009 Janeiro 2013 
TAMANHO DA 

CIDADE 
114 km² 101 km² 365 km² 218 Km² 

ABRANGÊNCIA DO 
PROGRAMA 

Toda a cidade 
Centro da 

cidade 
Centro da 

cidade 
Área Piloto 

POPULAÇÃO 2,2 milhões 1,6 milhões 1,8 milhões 1,5 milhões 

DENSIDADE 
POPULACIONAL 

20.500 
hab./km² 

15.800 hab./km² 4.500 hab./km² Sem dados 

NÚMERO DE 
BICICLETAS 

20.600 un. 6.000 un 5.000 un 700 un 

NÚMERO DE 
ESTAÇÕES 

1.451 un. 400 un 400 un 70 un 

USUÁRIOS 
CADASTRADOS EM 

2016 
283 mil 190 mil 49 mil Sem dados 

CAUÇÃO/EXIGENCIA 
150e Cartão 

Crédito 
Residente no 

país 
Residente no 

país 
Sem dados 

CUSTO E 
PERIODICIDADE DE 

PAGAMENTO 

19e Ano 
(30min) 

46e Ano 
(30min) 

87CAD Ano 
(30min) 

R$ 10 mês, 15(min) 

CUSTO ANUAL EM 
REAIS 

R$ 100 R$ 250 R$ 300 R$ 120 

INVESTIMENTO €90 milhões €22,3 milhões €15 milhões Sem dados 

INICIATIVA/FONTE 
DE INVESTIMENTO 

Público Público Privado Público/Privado 

FONTE: (NEW YORK, 2009), (PORTO LEVE BIKES, 2016) 

https://www.bicing.cat/es/contacto
http://www.scpclearinghouse.org/sp/c/16-scp-north-america/scp-initiatives/161-bixi-montreal.html
http://www.portoleve.org/
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2.1 Paris e França: Histórico e aceitação do Vélib’.  

Em julho de 2007, alguns habitantes da capital francesa riram de seu prefeito, 

Bertrand Delanoë, quando ele anunciou a criação de um sistema público de aluguel 

de bicicletas destinado a reduzir o tráfego de veículos automotores em Paris. Nos 

primeiros meses do serviço, denominado Vélib’ - das palavras “vélo” (bicicleta em 

francês coloquial) e “liberté” (liberdade) -, os céticos pareciam ter razão, enquanto a 

maioria dos parisienses desdenhava das pesadas bicicletas públicas, de 23 quilos, 

outros as destruíam ou as roubavam. Durante o primeiro ano oito mil 

desapareceram e outras 16 mil sofreram vandalismo (COME, 2014). Outros 

inconvenientes desestimulavam o ciclismo urbano cotidiano como a exigência de 

assinatura, o preço elevado do serviço, o esforço físico que no verão produz efeitos 

secundários indesejáveis (o que era algo importante a se considerar para uma 

população famosa pelo esmero com sua aparência pessoal), e o caótico trânsito de 

Paris, temido por seus altos riscos. Porém, o sistema “acabou com muitos tabus 

sobre o transporte urbano”, de acordo com Isabelle Lesens. A bicicleta pode reduzir 

o espaço utilizado o estacionamento, porém problemas com o elevado de 

administração e a manutenção de cada bicicleta que pode custa a quantia de três 

mil euros (o equivalente a 12 mil reais) (Godoy, 2012). A prefeitura criou 370 

quilômetros de vias reservadas para as bicicletas até julho de 2012. Nos finais de 

semana, o tráfego de veículos automotores está proibido nas ruas mais importantes 

da capital parisiense, o sistema é um sucesso atingindo todas as faixas etárias além 

de ser um excelente meio de transporte aos turistas. 

2.2 Barcelona e Espanha: Histórico do Bicing.  

O Bicing, dirigido pela Clearchannel Adshel, é o programa de bicicletas de 

Barcelona, que foi lançado em março 2007, com 1.500 bicicletas. Quando 

comparado ao Vélib’, o Bicing se tornou muito mais bem-sucedido, o Vélib’ obteve 

40.000 cadastrados no primeiro ano, já o Bicing vendeu quase 100.000 adesões 

anuais em apenas seis meses. Para acomodar esse sucesso, o Bicing expandiu-se 

mais de duas vezes desde o seu início e em 2016 ofereceu cerca de 6.000 

bicicletas em 400 estações em toda a cidade. As bicicletas estão localizadas nas 

áreas mais densamente povoadas de Barcelona, no entanto, ao contrário de outros 
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programas, como Vélib' por exemplo, o Bicing é projetado quase exclusivamente 

para os residentes de Barcelona, o programa oferece apenas cadastramento para 

adesão anual, não há diária ou semanal disponível para visitantes comprarem. 

2.3 Montreal e Canadá: Visão geral do bixi.  

Bixi, o programa de bicicletas de Montreal, iniciou-se para sua população 

como um programa de demonstração piloto de 40 bicicletas, em setembro de 2008 

a fim de introduzir a população como seria programa, sendo inaugurado na 

primavera de 2009, o Bixi é dirigido pala Staonnement de Montréal, e em sua fase 

inicial inseriu 2.400 bicicletas e adicionou 2.600 bicicletas no verão de 2014 nos 

meses de junho e julho chegando a um total de 5.000 bicicletas, é considerado um 

dos maiores programas de compartilhamento de bicicletas na América do Norte e 

um dos maiores do mundo. O Bixi destina-se a desafogar o sistema de trânsito 

existente em Montreal e está voltado para as necessidades dos ciclistas de 

passageiros. As estações de parada do Bixi são localizadas a cada 250-300 metros 

ao longo de uma área de 15 km quadrados do centro de Montreal, a cidade tem 

uma extensa rede de ciclovias com pistas ciclo viáveis bidirecional em áreas 

comerciais e residências.  

O Staonnement de Montréal é a autoridade de estacionamento privado-

público de Montreal que supervisiona os 20.000 estacionamentos e garagens 

municipais da cidade.  Ele pretende incorporar as estações de bicicleta sem fio em 

suas garagens através do aplicativo, o usuário poderá encontrar a metros uma 

bicicleta no estacionamento. Atualmente, as vagas de estacionamento de Montreal 

estão todas numeradas, os condutores inserem o número do seu espaço de 

estacionamento num parquímetro e podem pagar com um cartão de crédito. A 

execução é feita através de um dispositivo portátil sem fio, o qual se encarrega de 

informar à polícia o número do estacionamento e os espaços que estão sendo 

pagos. 

2.4 Recife e Brasil: Desafios e objetivo do Portobike. 

O serviço de compartilhamento de bicicletas PortoBike é uma iniciativa do parque 

tecnológico porto digital em parceria com o ministério da ciência, tecnologia e 

inovação e o governo do estado de Pernambuco, com intuito de se tornar uma boa 
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alternativa de locomoção (CADENA, 2014). O Projeto tem como objetivo introduzir a 

Bicicleta como modal de transporte público saudável e não poluente; combater o 

sedentarismo da população e promover a prática de hábitos saudáveis; reduzir os 

engarrafamentos e a poluição ambiental nas áreas centrais das cidades; promover a 

humanização do ambiente urbano e a responsabilidade social das pessoas, visando 

incentivar as pessoas a se deslocarem em bicicletas para pequenas distâncias, o 

sistema utilizado é chamado de SAMBA e é composto de estações inteligentes, 

conectadas a uma central de operações via wireless, alimentadas por energia solar, 

distribuídas em pontos estratégicos da cidade de Recife, onde os usuários 

cadastrados podem retirar uma bicicleta, utilizá-la em seus trajetos e devolvê-la na 

mesma, ou em outra estação (PORTOBIKE, 2016). O sistema de aluguel de 

bicicletas contribui com a mobilidade das pessoas e garantir um ambiente livre de 

gás carbônico e outros poluentes atmosféricos (DE ALBUQUERQUE, 2015). As 

bicicletas do PortoBike estão disponíveis em 10 estações distribuídas inicialmente 

em pontos estratégicos dos bairros de Santo Amaro e Santo Antônio. 
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3 FATORES DETERMINANTES PARA O USO DA BICICLETA E DOS SISTEMAS 

DE ALUGUEL DE BICICLETA. 

A bicicleta pode ser usada por uma grande parcela da população, desde 

jovens a idosos, estímulos para a utilização desse meio de transporte vindos da 

administração pública podem aumentar o número de usuários de bicicletas 

(KAWAMOTO, 1992). Para que o incentivo seja eficiente é necessária uma análise 

cuidadosa das variáveis que podem influenciar a tomada de decisão para o 

transporte a ser utilizado. Para certos grupos de indivíduos há algumas variáveis 

podem ter extrema importância, já para um outro grupo de indivíduos, estas 

mesmas variáveis podem não ser tão relevantes, como por exemplo: o relevo, para 

idosos pode ser fator limitante, enquanto que para jovens não. 

Dada necessidade de deslocar-se em uma cidade, o indivíduo planeja sua 

rota e toma a sua decisão de como chegará no destino, e assim encontrara a 

melhor maneira para realizar o percurso. Surgindo nesse momento a necessidade 

de utilizar ou não utilizar um ou mais meios de transporte para completar sua 

jornada (carro, ônibus, bicicleta ou outro). “Consideremos que o indivíduo tenha que 

utilizar um meio de transporte”. Assim tomamos como base que a escolha do meio 

de transporte, seja, de acordo com vários aspectos como: conhecimento prévio do 

trajeto a ser percorrido, necessidade de tempo para realizar o deslocamento, 

levando em consideração os custos que incidem para completar o percurso entre 

outros. Mas para tomar sua decisão, é levado em consideração suas opções de 

transportes disponíveis. Ao passo que para rotinas cotidianas como estudar, 

trabalhar entre outras o indivíduo habitua-se a utilizar o meio de transporte que mais 

lhe convém e atende as suas necessidades, habituando-se a tomar a mesma 

decisão diariamente, assim o primeiro fator a ser analisado pelos formuladores de 

políticas públicas deve ser o hábito dos grupos de indivíduos (CRISTO, 2013). 

Os grupos de indivíduos também diferem em relação aos hábitos. Isso ocorre 

devido, principalmente, aos recursos que podem ou não estar disponíveis, como por 

exemplo: dois irmãos que residem no mesmo endereço, o primeiro de 20 anos que 

se habitou a ir à universidade de carro, pertence a um grupo de diferentes hábitos 

que seu irmão mais novo de 15 anos, que por sua vez utiliza a bicicleta para 
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deslocar-se até a escola, pois ele não pode2dirigir², ou ainda, não possui recursos 

financeiros para adquirir um automóvel. Esse exemplo, ilustra o hábito adquirido 

para utilizar um determinado meio de transporte. 

Em síntese, os hábitos são caracterizados como um 
tipo de automaticidade direcionada para o objetivo. 
Dessa forma, os comportamentos habituais são 
instigados por um estado da mente direcionada para 
o objetivo específico na presença de estímulos, como 
pegar o automóvel para ir à universidade, [...]. Com 
isso, as decisões sobre o curso da ação e sua 
subsequente execução podem ocorrer sem muita 
deliberação e são, portanto, relativamente 
independentes de considerações racionais [...]. 
Existem pelo menos duas formas ou estratégias de 
intervenção. Na primeira delas, o foco é incentivar a 
construção de novos hábitos (e.g., andar de bicicleta 
para os destinos próximos); na segunda, o foco é 
tentar minimizar os hábitos já estabelecidos (e.g., de 
usar o automóvel como principal meio de 
locomoção). A escolha por uma ou por outra 
dependerá de vários fatores e requererá cuidados 
específicos. (CRISTO, 2014) 

Assim um grupo que tem por hábito utilizar um meio de transporte como o 

carro para se deslocar em suas atividades diárias, apresentará uma maior 

resistência do que um grupo que ainda não tem carro ou mesmo não pode dirigir. 

Estímulos em relação a transporte em certo grupo, como de jovens entre 15 a 17 

anos, que apenas estudam, podem ser mais eficientes, do que incentivos a um 

grupo formado por trabalhadores de 30 a 35 anos. Pois esses trabalhadores podem 

ter o hábito de ir ao trabalho de carro.  

Também se deve levar em consideração a personalidade dos grupos, já que 

existem diferenças substanciais entre os consumidores, por exemplo, no que diz 

respeito às inovações: Existira o grupo dos mais conservadores que se mostram 

relutantes em aceitar produtos inovadores, enquanto outros grupos são mais 

receptivos a tudo o que seja inovador (BARCELLOS, 2015). Reconhecendo este 

fato, ao lançar um produto com o SAB, ou planejar políticas que estimulem o uso da 

bicicleta, em um determinado local que ainda não exista, este passa a ser um 

produto inovador. Portanto, estas políticas devem dirigir os seus esforços de 

comunicação para aqueles que apresentam uma predisposição natural para as 

                                                           
        2 ²[...] as condições para tirar a primeira habilitação no Brasil são: saber ler e escrever, ser 

penalmente imputável, maior de 18 anos [...], segundo o artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro 

(CTB) Capítulo XIV - DA HABILITAÇÃO. 
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inovações, procurando seduzir a sua própria natureza inovadora, como apresentado 

entre os irmãos de 15 e 20 anos, no qual o irmão que tem menos opções 

disponíveis para escolha do transporte este irmão mais novo se torna um agente 

com maiores chances de consumir um produto como o SAB, face ao indivíduo de 20 

anos. 

Desta forma, observa-se que os grupos têm diferentes níveis de 

aceitabilidade a testes de novos produtos, isso está diretamente relacionado com os 

recursos disponíveis para cada grupo e aos hábitos adquiridos ao longo do tempo, 

determinando assim seu nível de inovação frente a novos produtos lançados no 

mercado, este deve necessariamente ser observado pelos formuladores de política 

ao formular projetos relacionados a bicicleta.  

3.1 Alguns benefícios da popularização do uso da bicicleta. 

A bicicleta se mostra como uma ótima solução para auxiliar a circulação de 

pessoas nas cidades em relação às melhorias que podem ser proporcionadas nos 

âmbitos econômico, político, social e ambiental, propósitos positivos em relação a 

poluição visual e sonora além de melhoria na qualidade de vida pela prática de 

exercício físico. 

Quanto aos benefícios econômicos: os custos com o transporte podem ser 

reduzidos auxiliando no orçamento familiar no qual custos com o automóvel tem 

grande impacto, reduzir as horas diárias perdidas nos congestionamentos, reduzir 

das despesas médicas graças aos efeitos do exercício físico regular. Quanto aos 

benefícios no âmbito político, pode ser citada a redução da dependência energética 

de recursos não renováveis. Ainda há os benefícios sociais como: democratização 

da mobilidade, melhor autonomia e acessibilidade de todos tanto para os jovens 

como para a terceira idade. No parâmetro ecológico é possível a distinção entre os 

efeitos locais a curto prazo como a aprendizagem de noção de ambiente pelos 

usuários e os efeitos de longo prazo como a noção de equilíbrio ecológico. 

(DEMAIO, 2009) 

A dificuldade reside na quantificação dos benefícios da bicicleta para a 

coletividade. Os fatores que entram em jogo são simultaneamente numerosos e 

complexos, para alguns deles, há o desafio em construir um bom modelo de cálculo 



22 

 

 
 

para mensurar as economias e benefícios gerados pela bicicleta. DEKOSTER, 

(2000), por exemplo, destaca os benefícios nos centros urbanos em relação ao 

trânsito e saúde da população que com o tempo contribuiu para a redução da 

emissão de gases nocivos na atmosfera, causados pelos automóveis e outros 

transportes movidos a combustíveis fósseis. 

Além disso, o uso da bicicleta contribuiu para que repensássemos como o 

espaço é apropriado e publicamente utilizado pelas diferentes classes sociais, por 

exemplo, no Brasil as classes que mais se apropriam deste meio de transporte 

diariamente são as mais economicamente desfavorecidas. Neste sentido é 

importante ressaltar o uso da bicicleta para todos os âmbitos da sociedade e seu 

impacto socioeconômico.  

A tabela 2 mostra que Curitiba, segundo a revista Exame (2013), é a cidade 

do país com maior número de habitantes por carro:  1,82, ou seja, se todos os 

habitantes entrassem em todos os carros registrados no município teriam 

aproximadamente duas pessoas por carro.  

TABELA 2 - QUANTIDADE PER CAPITA DE VEÍCULOS 

 CIDADE ESTADO POPULAÇÃO (2013) 
AUTOMÓVEIS 
(2013)³3 

HABITANTES 
POR VEÍCULOS 

1ª Curitiba PR 1.848.946 Habitantes 1.015.455 und. 1.82 

2ª Florianópolis SC 453.285 Habitantes 211.550 und. 2.14 

3ª Belo Horizonte MG 2.479.165 Habitantes 1.116.896 und. 2.22 

4ª São Paulo SP 11.821.873 Habitantes 5.045.415 und. 2.34 

5ª Goiânia GO 1.393.575 Habitantes 572.968 und. 2.43 

Fonte: (Exame, 2014) 

O Brasil em geral apresenta alguns problemas como: O elevado custo das 

tarifas de transporte, a precariedade de serviços, logística e infraestrutura, bem 

como o mau planejamento urbano, que causam transtornos e dificuldades de 

locomoção aos seus usuários de transporte (LIMA, 2014). Curitiba mesmo 

apresentando um sistema de transporte público eficiente quando comparado a 

outras capitais nacionais sofre com o excesso de carros levando a uma piora 

relativa do trânsito no horário de pico. 

                                                           
           3³ Automóveis registrados na cidade de Curitiba – Detran PR, 2013. 
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Questões relativas ao impacto na saúde em relação ao uso de bicicletas no 

cotidiano do usuário e a falta de exercício físico podem acarretar na presença de 

doenças como: Sedentarismo, aterosclerose, obesidade, hipertensão arterial, 

diabetes, osteoporose, entre outras. (ANDRADE, 2001), 

 Segundo XAVIER, DELLA GIUSTINA e CARMINATTI, (2000), os autores 

ressaltam que sedentários que praticarem em média 27 minutos com velocidade 

média de 18km/h, 3 vezes por semana, continuamente é suficiente para auxiliar 

contra o sedentarismo essa utilização da bicicleta para lazer ou como meio de 

locomoção diário é uma forma de atividade física eficaz e promotora da saúde, é 

responsável por trazer benefícios físicos e emocionais, contribuindo muito para a 

qualidade de vida. Como é uma atividade aeróbica, gera perda de peso, auxiliando 

também no o equilíbrio e confiança do usuário, além de relaxar e combater o 

estresse.  

A poluição do ar é causada principalmente pela queima de combustíveis para 

obter energia, nos grandes centros urbanos tem origem, principalmente, na queima 

de combustíveis fósseis (basicamente gasolina e diesel). Essas substâncias são 

essencialmente de origem mineral, formadas pelos compostos de carbono e 

provenientes da decomposição de materiais orgânicos - os quais perduram por 

milhões de anos na atmosfera. Sendo considerados, portanto, recursos naturais não 

renováveis. A poluição também gera problemas à saúde das pessoas, por exemplo, 

várias doenças respiratórias como a bronquite, rinite e asma, levam milhares de 

adultos e crianças aos hospitais todos os anos (BRUNEKREEF, 2016).   

Em relação à poluição sonora nos grandes centros urbanos, como é o caso 

de Curitiba, existe uma vasta diversidade de fontes, como bares, casas noturnas, 

aeroportos, indústrias, veículos automotores, eletrodomésticos, ambiente de 

trabalho. Abaixo estão alguns exemplos aproximados de níveis de ruídos comuns 

em grandes centros urbanos, em decibéis (dB): torneira gotejando (20 dB); 

geladeira (30 dB); voz humana normal (60 dB); escritório (60 dB); trânsito (80 dB); 

obras com britadeiras: (120 dB); bronca: (80 dB); liquidificador: (85 dB); feira livre: 

(90 dB); secador de cabelos (95 dB); latidos (95 dB); discotecas (130 dB); aparelhos 

de som portáteis no volume máximo (até 115 dB). Para a organização mundial de 

saúde (OMS), um ruído de 50 dB já prejudica a comunicação e, a partir de 55dB, 

pode causar estresse e outros efeitos negativos. Ao alcançar 75 dB, o ruído pode 
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acarretar em risco de perda auditiva, se o indivíduo for exposto ao mesmo por 

períodos de até oito horas diárias, de forma resumida a tabela 3 mostra os efeitos 

aos seres humanos.   

TABELA 3 – EFEITOS DOS NÍVEIS SONOROS 

NÍVEL SONORO EFEITOS 

≥30 dB (A) Reações psíquicas 

≥65 dB (A) Reações fisiológicas 

≥85 dB (A) Trauma auditivo 

≥120 dB (A) Lesões irreversíveis no sistema auditivo 

Fonte: (ONUBR, 2016) 

Alguns efeitos negativos da poluição sonora para os seres humanos são: 

estresse, depressão, insônia, agressividade, perda de atenção, perda de memória, 

dor de cabeça, cansaço, gastrite, queda de rendimento no trabalho, zumbido, perda 

de audição temporária ou permanente e surdez.  

No ecossistema, a poluição sonora provoca afugentamento da fauna, como 

acontece em centros urbanos. Os ruídos afastam aves, diminuindo sua população 

local e como consequência, desequilibrando o ecossistema e provocando o 

aumento da população de insetos na ausência de seus predadores (BAGER, 2016). 

As leis de diversos países impõem restrições sobre a intensidade sonora, cujos 

picos de ruído podem depender das horas do dia. Medidas particulares podem ser 

tomadas pelos formuladores de políticas públicas, como ações diretas e 

incentivando o uso de protetores auditivos em locais de trabalho com muito ruído, 

evitando locais com muito barulho, criando ciclorrotas em locais com trânsito mais 

moderado. (ECYCLE, BAGER e COSTA, 2016). 

Devido à acessibilidade financeira, física e espacial, além dos benefícios 

ambientais, o uso de bicicletas como meio de transporte urbano tem sido visto cada 

vez mais como opção viável de locomoção, em comparação com transportes 

públicos e automóveis (DEMAIO, 2003) (ITDP, 2014). A desigualdade social é 

notável no trânsito, não só das grandes metrópoles. A população diferencia seu 

meio de transporte nos deslocamentos urbanos diários, o indivíduo com poder 

aquisitivo maior possui um veículo automotor. Enquanto, um indivíduo de classe 

baixa na sua maioria utilizando transporte coletivo (AMOUZOU, 2016). Do ponto de 

vista de inclusão social pode se criar uma equidade de classes, na qual os 
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indivíduos de diferentes classes sociais poderiam utilizar com maior igualdade o 

espaço de vias públicas. Podendo até reduzir a necessidade de m² despendida em 

vias para transporte (COSTA, 2016). Gerando assim, uma redução no consumo do 

espaço viário o que produziria uma sociedade com ganho de espaço adicional. 

Podendo utilizá-lo para a ampliação de calçadas ou mesmo instalação de áreas 

verdes ou de faixas preferenciais para bicicletas ou ônibus. 
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4 CARACTERÍSTICAS DE CURITIBA PARA O USO DA BICICLETA COMO MEIO 

DE TRANSPORTE ÚNICO OU COMPLEMENTAR A OUTRO TRANSPORTE.  

Pioneira na implementação de ciclovias no Brasil, Curitiba inicia em 1977 a 

construção de sua malha cicloviária. Na época esse tipo de transporte visava o 

lazer, ligando o espaço urbano a parques e bosques da cidade, em 1980 a rede 

aumentou, mas o objetivo ainda era a busca pelo lazer. Só nos anos 2000 o 

transporte por meio de bicicletas começa a se desenvolver de maneira intensiva em 

Curitiba, em 03 de janeiro de 2012 é promulgada a Lei Federal 12.587/2012, “Lei da 

Mobilidade Urbana”. Esta lei busca incentivar o uso consciente de meios de 

transporte alternativos, orienta, em suas diretrizes: prioridade aos modos não-

motorizados sobre os motorizados; mitigação dos custos ambientais, sociais e 

econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade; incentivo ao 

desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos 

poluentes; entre outras, tais orientações tem o intuito de incentivar o uso de modos 

não-motorizados nas cidades brasileiras, o que trouxe várias melhorias na 

infraestrutura existente e projetou novos investimentos nessa área. 

A população da cidade de Curitiba corresponde a aproximadamente 

1.750.000 milhões de habitantes em 2016 (IBGE, 2016).  Ela é caracterizada por ser 

uma cidade universitária, uma vez que apresenta cerca de 129.542 mil matrículas 

nas redes de ensino superior universitários entre graduandos, estudantes de 

especialização, mestrandos e doutorandos no ano de 2014 (SINEPEPR, 2014), 

distribuídos em 78 instituições. Embora estejam dispersos por toda a cidade, esses 

jovens apresentam maior interesse em morar próximo à faculdade ou ao centro 

(MAESTRI, 2009). Portanto, a logística para se implementar o sistema de aluguel de 

bicicletas deve enfatizar a necessidade desse grupo em relação ao local de 

interesse, como o destino final. Neste sentido, é necessário ressaltar planos 

estratégicos de política em relação a localização da população demandante 

distribuída pelo município. 

4.1 Segurança de curitiba para utilizar a bicicleta. 

Para o bom convívio entre os diversos usuários das áreas de circulação de 

uma cidade é necessária infraestrutura que atenda às suas demandas de 
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locomoção como estradas viáveis para automóveis, ônibus e caminhões, calçadas 

para os pedestres, trilho para os trens. Somam-se ainda condições indispensáveis 

para as bicicletas, que não necessariamente devem usar as calçadas e sem a 

devida sinalização não podem utilizar as ruas. 

4.1.1 Infraestrutura existente em Curitiba e perspectivas para os ciclistas. 

Os gestores públicos projetaram em 2013 uma infraestrutura interessante 

para a cidade, através de pesquisas feitas em parceria com a Associação de 

Ciclistas do Alto Iguaçu (CicloIguaçu), reforçaram a eficácia de sua construção. Para 

que os ciclistas possam se locomover de forma segura e eficiente em Curitiba, o 

IPPUC projetou algumas formas de melhorias na infraestrutura existente para 

bicicletas como por exemplo: ampliação da malha de ciclofaixas, ciclovias, 

ciclorrotas, criação da via calma e passeio compartilhado. A tabela 4, detalha cada 

infraestrutura existente e as metas de ampliação do governo. Há ainda, segundo o 

decreto no código de trânsito brasileiro de n°9.900/2014 a questão de que 5% da 

área de estacionamento de veículos deve ser destinada ao estacionamento de 

motos e bicicletas, de forma paritária. 
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TABELA 4 - REDE DE CICLOVIAS EM CURITIBA 

REDE CICLOVIÁRIA, INFRAESTRUTURA EXISTENTE E PROPOSTAS 

TIPO DE INFRAESTRUTURA 
Dezembro de 

2013 

Metas para 

2016 

20 de junho 

de 2016 

Nova meta 

para fim de 

2016 

CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E 

PASSEIOS COMPARTILHADOS 
127 Km 130 Km - - 

VIAS CALMAS - 90 Km - - 

CICLORROTA - 80 Km - - 

SUBTOTAL 127 Km 300 Km 217.76 Km 254 Km 

PORCENTAGEM ALCANÇADA 

DE CONSTRUÇÃO. 
- - 73% 85% 

PARACICLOS PÚBLICOS 80 un. 5000 un. - - 

BICICLETÁRIOS DE INTEGRAÇÃO COM 

O TRANSPORTE COLETIVO 
- 21 un. - - 

Fonte: (IPUCC, 2016 e MOBILIZE, 2016) 

Legenda: 

(-): sem dados. 

Ciclofaixa: Faixa exclusiva para bicicletas, no mesmo 
nível da via de trafego de veículos automotores, a 
sinalização é feita por pintura no asfalto, podendo 
haver tachas, tartarugas ou tachões para melhor 
identificar esse espaço. 

Via Calma: Vias com tráfego acalmado onde 
automóveis e bicicletas compartilharão a via de forma 
amigável. 

Ciclovias: Há uma separação física - mureta, meio-
fio, grade, blocos de concreto - isolando os ciclistas 
dos demais veículos, espaço exclusivo para fluxo de 
bicicletas. 

Ciclorrota: Via de tráfego comum e de baixo 
movimento, com sinalização horizontal e vertical 
alertando para a presença de ciclistas. Veículos 
motorizados e bicicletas compartilham o mesmo 
espaço, com preferência para os ciclistas, na 
ciclorrota existe uma indicação de redução de 
velocidade, em relação às vias normais, obrigando os 
motoristas dos veículos automotores a dirigir mais 
devagar 

Passeio Compartilhado: Espaço totalmente isolado 
(segregado) do tráfego de veículos, onde ciclistas e 
pedestres compartilham a mesma área e o mesmo 
espaço, nesse caso, o pedestre tem a preferência 
sobre as bicicletas. 

Paraciclos públicos: Espaço projetado para 
“estacionar” onde a bicicleta pode ser acorrentada 
polo aro ou rodas são construídos em áreas de 
estacionamento ou conjuntamente as calçadas. 

Bicicletários de Integração com o transporte coletivo: 
Indicam (Parte do Plano de Multimobilidade, Plano 
Cicloviário de Curitiba). 
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É observável que não foram cumpridas integralmente as metas estabelecidas 

pelos formuladores de política, porém mais de 70% do objetivo foi alcançado, 

resultando assim, em estímulos para o uso desse tipo de transporte. 

4.1.2 Acidentes de trânsito em Curitiba  

Curitiba apresentou um total de 896 mortes em acidentes de transito, na 

soma dos últimos 4 anos, segundo pesquisas feitas pelo comitê de análise de 

acidentes de trânsito – projeto vida no trânsito. O estudo mostra uma queda 

bastante significativa nas mortes relacionadas ao trânsito de 2012 a 2015 caindo de 

263 anuais para 184, conforme a tabela 5. 

TABELA 5 - ACIDENTES DE TRÂNSITO EM CURITIBA 

ANO 2012 2013 2014 2015 

Acidentes 263 226 223 184 

Porcentagem 29% 25% 25% 21% 

Fonte: (Comitê de Análise de Acidentes de Trânsito – Projeto Vida no Trânsito, 2016) 

Os números evidenciam uma queda na morte envolvendo acidentes de 

transito em Curitiba. No gráfico 1, pode ser observado o transporte que estava 

sendo utilizado pelo indivíduo no momento em que o acidente de trânsito acarretou 

em falecimento.  

GRÁFICO 1 – MORTE EM ACIDENTES POR TIPO MODAL 

 

Fonte: (Comitê de Análise de Acidentes de Trânsito – Projeto Vida no Trânsito, 2016) 
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Observa-se que a bicicleta apresentou uma elevação na participação das 

mortes relacionadas ao trânsito, enquanto em termos absolutos as mortes 

relacionadas ao trânsito caíram. A bicicleta saiu de 5% em 2012 a 2014 para 

representar 10% em 2015, no entanto todos os outros meios de transporte 

apresentaram quedas nas participações. Esses dados revelam, uma grande 

necessidade de esforços dos administradores públicos em relação a esse tipo 

modal de transporte. (VIAS SEGURAS, 2015). 

4.1.3 Furto e roubo de bicicletas em Curitiba 

O usuário de bicicleta tem algumas preocupações quando analisado o fator 

Furto/Roubo, tanto em respeito à bicicleta como em relação a artefatos pessoais. 

Devido a imprecisão dos dados não avaliaremos os pertences roubados e furtados 

dos ciclistas e apenas as bicicletas dos usuários. De 2007 a 2016 foram registrados 

373 furtos e roubos de bicicletas no Paraná, o estado é o terceiro com maior número 

de registros no Brasil, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro (604) e São Paulo 

(1379).  Esses três estados somam 69,01% de todos os casos registrados no site 

Cadastro Nacional de Bicicletas Roubadas. Curitiba também é a terceira cidade com 

maior número de registro de furto e assaltos em geral, com 300 registros nos 

últimos 10 anos. Portanto podemos notar que ao mesmo tempo que cresce o 

número de ciclistas nas ruas devido a diversos fatores como infraestrutura, aumenta 

o número de casos de roubo e furtos. 

GRÁFICO 2 – FURTOS E ROUBOS 

 

Fonte: (Cadastro nacional de bicicletas roubadas, 2016) 
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A o gráfico 2 mostra os números de Furtos e Roubos de 2012 a outubro de 

2016 no estado do Paraná e na cidade de Curitiba. A proporção de casos de 

Curitiba com os casos do Paraná, Curitiba contribui com 228 casos que 

representam 86% dos casos registrados no Paraná que foram 265. 

De 2012 a 2015 há um aumento de casos, não é possível afirmar, no entanto, 

que no ano de 2016 os números cresceram ou diminuíram, pois, os dados foram 

computados até outubro.  Entretanto, para o mesmo período, de novembro a 

dezembro de 2014 e 2015, foi registrado um aumento de 40% nos casos de 

roubo/furtos de bicicletas – entre 10 e 14 casos, respectivamente. 

4.2 Relevo de Curitiba. 

Localizado no primeiro planalto do estado do Paraná (25º25’40” de latitude 

sul e 49º16’23” de longitude oeste), o relevo da região de Curitiba é considerado em 

média levemente ondulado (IBGE, 2016) conforme gráfico 3. 

GRÁFICO 3 - MAPA DO MUNICÍPIO 

 

Fonte: (Atlas geográfico do município de Curitiba) 
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O ponto mais alto da cidade localiza-se no bairro Lamenha Pequena com 

cota de 1021m de altitude, consequentemente apresenta mais declividade em 

relação às outras partes da cidade por estar próximo à Serra de Açungui. Por outro 

lado, o ponto mais baixo está no bairro Caximba, próximo ao rio Iguaçu possuindo 

uma cota de 865m de altitude.  

Assim o relevo é um ponto a ser considerado ao se pensar na questão de 

implementação do sistema de aluguel de bicicletas na capital, seus impactos em 

relação ao tempo do percurso e as dificuldades da implementação das ciclovias nas 

diferentes partes da cidade. 
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5 ANALISE DAS VARIAVEIS TEMPO X CUSTO PARA O USO DA BICICLETA 

ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. 

Por meio de levantamento dos dados dos tipos modais: automóvel, ônibus, 

bicicleta e a pé, através de dados coletados no “Google Maps”, para os horários de 

pico dos períodos matutino e noturno, foi analisado a variável tempo e distância 

para identificar qual o meio de transporte mais rápido e consequentemente que 

apresenta o menor tempo de locomoção, além de uma análise dos custos de cada 

tipo de transporte.  

5.1 Tempo por tipo modal de transporte. 

Nas tabelas 6 e 7 abaixo, é analisado o tempo para realizar o percurso e a 

distância percorrida de um ponto central de Curitiba para as universidades e 

faculdades da região. As projeções foram retiradas do site “Google Maps” com 

saída da praça Rui Barbosa. Esse ponto foi escolhido por se tratar de uma região 

central e com alto volume de pessoas diariamente. Além de contar com um terminal 

central, o que auxiliará no quesito transporte público. Os tipos de transporte carro, 

ônibus, bicicleta e a pé. Para o carro foi utilizado a média de tempo de 

deslocamento obtido no google maps, para o ônibus foi considerado o tempo total 

exposto pelo google maps que é o tempo de deslocamento efetivo mais as 

caminhadas necessárias até o ponto e ônibus e/ou até o destino4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 O ônibus faz seu percurso de acordo com seu itinerário, necessitando em alguns casos de 

caminhadas extras para completar o percurso. 
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TABELA 6 - MATRIZ DE DESLOCAMENTO 01 – NOITE (CHEGADA AS 19H – DESTINO) 

Saída – Praça 
Rui Barbosa 
para Destino 

Carro 
Km 

Carro 
Tempo 
Médio 

Ônibus 
Tempo 

Á pé 
Km 

Á Pé 
Tempo 

Bicicleta 
Km 

Bicicleta 
Tempo 

UFPR I 2.3 14 19 1.9 24 2.5 9 

UFPR II 5.4 25.5 32 4.8 61 6.1 25 

UFPR III 7 25.5 39 5.4 69 7.5 28 

PUC-PR 4.8 22 20 3.6 45 4.6 17 

UP 10.6 39.5 50 9.6 123 10.2 44 

UTP 6.4 28 46 5.7 76 6.2 31 

UNIANDRAD 5.8 28 32 5.5 69 5.8 23 

FACET 0.85 5.5 - 0.6 7 0.85 3 

FACEL 0.85 5.5 - 0.6 8 0.85 3 

SANTA CRUZ 5 27 31 5.1 66 5.3 25 

OPET 2 10.5 11 1.2 15 1.5 9 

D. BOSCO 5.7 19 25 4.8 61 5.6 23 

BAGOZZI I 6.9 31.5 33 6.4 82 8 32 

BAGOZZI II 10 32.5 48 8.3 106 10 40 

FAE - - - 0.35 4 - - 

FAP 5.2 24.5 25 4.9 61 5.3 19 

EMBAP 2.1 13 12 1.7 21 2.1 8 

FEPAR 4.6 23.5 19 3.7 47 3.9 18 

FESP 2.6 15.5 18 2.2 27 2.5 9 

SPEI 1.4 9 7 0.8 10 0.85 3 

FACBRASIL 7.6 35 41 6.9 86 8.9 33 

UNICURITIBA 2.4 12 13 2 26 2.4 11 

Fonte: (FREITAS, 2016) 

Para os modais, bicicleta e a pé foram utilizados os dados na integra do 

google maps. A tabela 6, mostrou o horário de chegada as 19h do dia 19 de 

setembro de 2016 uma segunda feira, data escolhido por ser um dia tipicamente 

normal. O horário foi escolhido devido a dois fatores; I – horário de pico da saída do 

trabalho e II – Chegada no destino com tempo de sobra para início das aulas, que 

no período noturno variam de 19h até 19h 30min dependendo da instituição de 

ensino. 

No anexo A e B segue os endereços da matriz completa e os mapas dos 

percursos, com a distância em quilômetros e o tempo em minutos, respectivamente. 

Observando a variável tempo foi encontrado que em 68,2% dos casos a bicicleta é 

um meio de transporte mais rápido e em 27% o tempo de percurso médio do carro 

foi superior. Também podemos observar que o carro mostra um tempo médio 

melhor para distâncias superiores a 6 km, conforme gráfico 4. 

A tabela 07, horário de chegada às 07h e 30min do dia 26 de setembro de 

2016 também uma segunda feira, dia normal de semana. O horário escolhido devido 
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a dois fatores; I – início horário de trabalho e II – Início das aulas no período da 

manhã. 

Observando a variável tempo em 62,5% dos casos o carro como o meio de 

transporte mais rápido e em 29,2% o tempo de percurso da bicicleta ficou em 2° 

lugar no período da manhã, podemos observar que o ônibus é o terceiro meio de 

transporte mais rápido, tanto de manhã quanto a noite. 

TABELA 7 - MATRIZ DE DESLOCAMENTO 02 – MANHÃ (CHEGADA AS 7:30H – DESTINO) 

Saída – Praça 
Rui Barbosa 
para Destino 

Carro 
Km 

Carro 
Tempo 
Média 

Ônibus 
Tempo 

Á pé 
Km 

Á Pé 
Tempo 

Bicicleta 
Km 

Bicicleta 
Tempo 

UFPR I 2.3 9.5 14 1.9 24 2.5 9 

UFPR II 5.4 19 27 4.8 61 6.1 25 

UFPR III 7 19 30 5.4 69 7.5 28 

PUC-PR 4.8 20 19 3.6 45 4.6 17 

UP 10.6 26.5 48 9.6 123 10.2 44 

UTP 6.4 17 34 5.7 76 6.2 31 

UNIANDRAD 5.8 16 22 5.5 69 5.8 23 

FACET 0.85 6 - 0.6 7 0.85 3 

FACEL 0.85 4 - 0.6 8 0.85 3 

SANTA CRUZ 5 16 22 5.1 66 5.3 25 

OPET 2 9 10 1.2 15 1.5 9 

D. BOSCO 5.7 16 23 4.8 61 5.6 23 

BAGOZZI I 6.9 18 24 6.4 82 8 32 

BAGOZZI II 10 24 24 8.3 106 10 40 

FAE - 0 - 0.35 4 - - 

FAP 5.2 16 19 4.9 61 5.3 19 

EMBAP 2.1 9.5 10 1.7 21 2.1 8 

FEPAR 4.6 14 17 3.7 47 3.9 18 

FESP 2.6 11 13 2.2 27 2.5 9 

SPEI 1.4 7 6 0.8 10 0.85 3 

FACBRASIL 7.6 21 37 6.9 86 8.9 33 

UNICURITIBA 2.4 9.5 11 2 26 2.4 11 

Fonte: (FREITAS, 2016) 

 

Segue gráfico 4 e 5 que descrevem a velocidade média por período e por 

distância percorrida, é observado que no período matutino para distâncias até 3 km 

a bicicleta apresenta maior velocidade média, acima de distâncias de 3 km até 11km 

o carro apresenta maior velocidade média. 
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GRÁFICO 4 - VELOCIDADE MÉDIA X DISTÂNCIA - HORÁRIO DE PICO – MANHÃ 

 

Fonte: (FREITAS, 2016) 

O automóvel aparece em larga vantagem quando comparado à bicicleta pelo 

período da manhã, já ocorre exatamente o oposto quando a análise é feita no 

período noturno. Esses resultados evidenciam o auto volume de tráfego de veículos 

automotores no horário de pico do período da noite, que resultam em uma menor 

velocidade média. 

GRÁFICO 5 - VELOCIDADE MÉDIA X DISTÂNCIA - HORÁRIO DE PICO – NOITE 

 

Fonte: (FREITAS, 2016) 

Para o período noturno a bicicleta apresenta maior velocidade média entre 

percursos de 1 quilômetro até 5 quilômetros e para 6 quilômetros é igualdade a 

velocidade média do automóvel, já para distâncias acima de 7 quilômetros o carro é 

mais eficiente. 
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5.2 Custo por tipo modal de transporte  

A análise de custo é determinada a partir dos gastos do usuário para cada 

um dos quatro tipos modais: carro, ônibus, bicicleta e a pé para as distâncias da 

tabela 8, para assim distinguir quais os custos de cada tipo de transporte. 

A metodologia utilizada é referente a cinco dias de aula semanais, de 

segunda a sexta feira. Para o custo de um carro no valor de R$ 32.000,00 zero 

quilometro ano de 2016. Sendo um carro econômico e simples, para atender às 

necessidades de locomoção de um estudante é viável. Os custos incidem em 

porcentagem do valor do veículo; IPVA (3,5%), Seguro (8%), Seguro obrigatório 

DPVAT de R$ 101,16, Manutenção (3%) e Depreciação (8%) e Combustível 

conforme destino com eficiência média de 10km/litro de gasolina, cotada no dia 10 

de setembro de 2016 a R$ 3,60 o litro. Não foram incluídas nas despesas, os custos 

com: emplacamento, transferência, eventual estacionamento e possível juros caso o 

veículo seja financiado, devido a variabilidade que estes dados podem apresentar, 

assim para modo de simplificação estes custos serão omitidos. Também devemos 

levar em consideração que estes custos são apenas para o trajeto escolhido de ida 

e volta, tendo o carro como possibilidade, a flexibilidade de ser utilizado para outros 

fins como lazer não considerados nesse estudo, os cálculos seguem no apêndice B. 

Para utilização do ônibus como meio de transporte o valor da passagem 

vigente em setembro de 2016 no valor de R$ de 3,70 (URBS, 2016), no anexo B é 

possível verificar os percursos que são necessários a utilização de dois bilhetes 

para o percurso de ida e dois para o percurso de volta totalizando 4 bilhetes para 

completar a jornada e para os demais foram considerados 2 bilhetes, conforme 

custos da tabela 8. Para utilização do transporte dado “a pé” são apenas 

considerados custos com calçados de vida útil de no máximo 500km de rodagem. 

Segundo Anderson Santos, gerente de calçados de corrida da ASICS é impossível 

fazer essa conta na ponta do lápis se o tênis chega a essa quilometragem com 

qualidade (ZANOLLI, 2015), mas para fins de estudo consideraremos essa 

quilometragem. Os custos do aluguel do meio de transporte bicicleta são de 80 reais 

anuais. 

 A análise para os custos mensais para os quatro tipos modais de transporte 

está descrita na tabela 8. 
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TABELA 8 – CUSTO POR MODAL DA PRÇA RUI BARBOSA A UNIVERSIDADE DE 
DESLOCAMENTO 

Saída – Praça 
Rui Barbosa 
para Destino 

Carro 
Km 

Ida e 
Volta 

Carro 
Custo 

R$ 

Ônibus 
Bilhetes 

Ida e Volta 

Ônibus 
Custo 

R$ 

Á pé 
Km 

Ida e Volta 

Á Pé 
Custo 

R$ 

Bicicleta 
Km 

Ida e Volta 

Bicicleta 
Custo 

R$ 

UFPR I 4.6 614.9 2 148 3.8 26.3 5 6.7 

UFPR II 10.8 659.5 2 148 9.6 66.5 12.2 6.7 

UFPR III 14 682.6 2 148 10.8 74.8 15 6.7 

PUC-PR 9.6 650.9 2 148 7.2 49.8 9.2 6.7 

UP 21.2 734.4 2 148 19.2 132.9 20.4 6.7 

UTP 12.8 673.9 4 296 11.4 78.9 12.4 6.7 

UNIANDRAD 11.6 665.3 2 148 11 76.2 11.6 6.7 

FACET 1.7 594.0 - 0 1.2 8.3 1.7 6.7 

FACEL 1.7 594.0 - 0 1.2 8.3 1.7 6.7 

ST CRUZ 10 653.8 2 148 10.2 70.6 10.6 6.7 

OPET 4 610.6 2 148 2.4 16.6 3 6.7 

D. BOSCO 11.4 663.8 2 148 9.6 66.5 11.2 6.7 

BAGOZZI I 13.8 681.1 2 148 12.8 88.6 16 6.7 

BAGOZZI II 20 725.8 4 296 16.6 114.9 20 6.7 

FAE - - - 0 0.7 4.8 - - 

FAP 10.4 104.0 2 148 9.8 67.8 10.6 6.7 

EMBAP 4.2 59.3 2 148 3.4 23.5 4.2 6.7 

FEPAR 9.2 95.3 2 148 7.4 51.2 7.8 6.7 

FESP 5.2 66.5 2 148 4.4 30.5 5 6.7 

SPEI 2.8 49.2 2 148 1.6 11.1 1.7 6.7 

FACBRASIL 15.2 138.5 2 148 13.8 95.5 17.8 6.7 

UNICTBA. 4.8 63.6 2 14 4 27.7 4.8 6.7 

Fonte: (FREITAS JR, 2016) 

 

Em termos de custo o carro sempre é o mais caro, seguido pelo ônibus, a pé e 
bicicleta.  

A influência do custo na escolha do tipo de transporte pelo universitário, é de grande 
expressão, sendo 
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6 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

A pesquisa como objetivo principal de entender o comportamento do 

estudante de economia na relação ao transporte utilizado para nas atividades 

diárias pelo entrevistado. Sendo o questionário responsável por capitar a 

sensibilidade do estudante de economia da UFPR em relação a utilização da 

bicicleta, como os fatores limitantes e o potencial sucesso da implementação de um 

sistema de aluguéis de bicicletas em Curitiba.  Em seguida é apresentado o 

desenvolvimento e aplicação do questionário, com base no desenvolvimento já 

exposto no trabalho. 

Um primeiro questionário foi aplicado para 6 voluntários aleatórios no pátio do 

setor de Ciências Sociais Aplicadas da UFPR, com a finalidade de encontrar 

possíveis fragilidades do questionário, quanto a problemas de interpretação e erros 

de preenchimento. Após a aplicação foram corrigidos os erros encontrados e 

aplicado o questionário definitivo com 16 perguntas conforme apêndice a. 

A primeira parte do questionário tinha a finalidade de caracterizar o usuário e 

seu deslocamento habitual a segunda parte do questionário buscava identificar as 

oportunidades da inclusão da bicicleta como meio de transporte na Cidade. O 

questionário foi aplicado em 3 turmas5, a amostra para o trabalho foi de 49 alunos. 

 

6.1 Análise dos resultados da pesquisa  

Foram respondidos ao todo 49 questionários, desse total 69% são do sexo 

masculino (34 entrevistados) e 31% do sexo feminino (15 entrevistados), com 

relação a faixa etária dos entrevistados, uma relativa maioria se encontra na faixa 

etária de 17 a 22 anos. O gráfico 06 mostra a distribuição dos entrevistados de 

acordo com a faixa etária. 

 
GRÁFICO 6 - FAIXA ETÁRIA DOS ENTREVISTADOS. 

                                                           
5 Os respondentes foram 24 alunos do segundo ano noturno e 25 alunos do terceiro ano 

matutino, buscando evitar alunos do último ano os quais espera-se ter um percentual maior de 
alunos que trabalham, quando comparado com alunos do primeiro ano, assim foi encontrado um 
equilíbrio entre alunos do segundo ano e terceiro ano tanto no período noturno quanto matutino. 
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Fonte: (FREITAS, 2016) 

Os entrevistados foram divididos em 5 faixas de renda, 53% (26 

entrevistados) se encaixam na faixa de renda per capita mensal acima de R$ 

2001.00, entre R$ 1001,00 e R$ 1500.00, 22% (11 entrevistados), 12% vivem com 

renda entre R$ 501,00 e R$ 1000,00, outros 10% Entre R$ 1501.00 e R$ 2000.00 e 

apenas 2% até R$ 500,00, conforme gráfico 7. 

 
GRÁFICO 7 - DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA DE RENDA DOS ENTREVISTADOS 

 

Fonte: (FREITAS, 2016) 

O meio de transporte utilizado pela maioria dos entrevistados nos 

deslocamentos diários foi o transporte coletivo (ônibus, lotação, carro 

compartilhado), correspondendo a 47% (23 entrevistados) das respostas obtidas, 

em seguida o uso do automóvel próprio 39%. O gráfico 8 ilustra a distribuição dos 

deslocamentos de acordo com o meio de transporte utilizado para locomoção. 
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GRÁFICO 8 - DIVISÃO MODAL DOS DESLOCAMENTOS DIÁRIOS UTILIZADOS PELOS 
ENTREVISTADOS.

 

Fonte: (FREITAS, 2016) 

 Pouco mais da metade dos entrevistados não possui bicicleta própria (55%). 

Dentre os 45% dos entrevistados que possuem bicicleta, a frequência de 

utilização da mesma, na grande maioria dos casos, é eventual 55%, 5% dos 

entrevistados relataram utilizar a bicicleta diariamente. Os resultados obtidos para 

a frequência de utilização da bicicleta são ilustrados no gráfico 9. 

 
GRÁFICO 9 – FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA BICICLETA PELOS ENTREVISTADOS

 

Fonte: (FREITAS, 2016) 
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O motivo dos deslocamentos em bicicleta predominante entre os usuários é a 

realização de atividades de lazer e compras. Segundo os dados obtidos na 

pesquisa, 64% dos usuários utilizam a bicicleta em seu horário de lazer, contra 18% 

que utilizam como meio de transporte para os estudos, 9% para se deslocar em 

assuntos de trabalho e 9% dos entrevistaram para outros motivos destes 100% para 

atividade física. Conforme gráfico 10. 

GRÁFICO 10 - MOTIVO DOS DESLOCAMENTOS EM BICICLETA  

 

Fonte: (FREITAS, 2016) 

 

A principal dificuldade encontrada em utilizar a bicicleta como meio de 

transporte nos deslocamentos diários dentro de Curitiba para os entrevistados que 

possuem bicicleta é a falta de segurança no trânsito e falta de segurança para 

estacionar a bicicleta para 64% dos entrevistados conforme mostra o gráfico 11.  

A condição climática adversa ao uso da mesma foi lembrada em 50% dos 

questionários. Dos entrevistados que indicaram outro (14%) como principal 

dificuldade encontrada para utilizar a bicicleta na Cidade, 50% julgam o esforço 

físico e o outros 50% julgaram o relevo da Cidade inadequado para a prática do 

ciclismo. 
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GRÁFICO 11 – DIFICULDADES ENCONTRADAS EM UTILIZAR A BICICLETA NO COTIDIANO

 

Fonte: (FREITAS, 2016) 

 

O Gráfico 12 apresenta as vantagens da utilização do serviço proposto. A 

prática de atividade física foi a principal vantagem apontada para a utilização do 

serviço, tendo sido citada por 82% dos entrevistados. Evitar congestionamentos e 

não ter de esperar pelo transporte coletivo foram duas vantagens bastante 

observadas pelos entrevistados, correspondendo a 55% e 31%, respectivamente. O 

fato de não precisar caminhar 14%. Dentre os entrevistados que identificaram outro 

18% como vantagem para a utilização do sistema, 29% apontaram o fato de utilizar 

um transporte ecologicamente correto e não poluente e ser mais econômico que 

outros tipos de transportes, 14% julgaram o sistema bom se funcionar bem como os 

sistemas de Santos e Rio de Janeiro, seria ideal pois não precisa guardar a bicicleta 

no apartamento/casa e seria um incentivo ao lazer. E apenas 3% não veem 

vantagem de usar o sistema.  
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GRÁFICO 12 - VANTAGENS DA ULTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALUGUEL DE BICICLETA EM 

CURITIBA.

 

Fonte: (FREITAS, 2016) 

 

6.2 Distância e tipo modal do transporte 

Para fins de cálculo da distância percorrida diariamente pelos estudantes 

entrevistados, foi considerado como local de estudo o Setor de Ciências Sociais 

Aplicadas da UFPR localizado no endereço: Prefeito Lothário Meissner, 632. 

Jardim Botânico, Curitiba – PR. Conforme resposta as questões de cidade e bairro 

de residência, a distância encontrada no google maps foi multiplicada por 2 vezes 

para assim obtermos a ida e volta. Para os entrevistados que trabalham o percurso 

percorrido diariamente considera com base na resposta o local de trabalho para o 

cálculo da distância percorrida diariamente6. A fim de mapear a distância e o e tipo 

de transporte utilizado para o deslocamento. 

Dos entrevistados 39% fazem um percurso diário de até 10 quilômetros, 39% 

realizam percurso entre 10 e 20 quilômetros e acima de 20 quilômetros 22%. Dos 

estudantes que responderam a entrevista 47% trabalham, fazendo com que o 

deslocamento aumente exposto no o gráfico 13, segue lista completa do 

deslocamento no apêndice C. 

                                                           
6 Para os alunos que responderam o local de trabalham no questionário, para aqueles que 

responderam no período matutino, subentendesse que o mesmo trabalha no período vespertino 
assim o percurso percorrido é na ordem: residência → faculdade → trabalho → casa, se o aluno 

respondeu no período noturno o raciocínio é residência → trabalho → faculdade → casa. 
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GRÁFICO 13 - DESLOCAMENTO DIÁRIO DOS ESTUDANTES DE ECONOMIA DA UFPR.

 

Fonte: (FREITAS, 2016) 
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como meio de transporte na Cidade, e 4% (2 entrevistados) não responderam à 

pergunta. 

Dentre o total de entrevistados, 65% que manifestaram interesse em utilizar o 

SAB para a Cidade. Destes, 65% são do sexo masculino, e 47% encontram-se na 

faixa etária de 17 a 22 anos de idade. 44% declaram que a renda per capita de sua 

família ou indivíduo é maior que R$ 2001,00 mensais, 50% declararam possuir 

automóvel próprio e 66% não possuem bicicleta própria. 47% afirmaram utilizar o 

transporte público como meio de transporte nos deslocamentos diários, e 63% não 

estão familiarizados com o sistema automático de aluguel de bicicletas. O perfil dos 

entrevistados é apresentado no gráfico 14. 

GRÁFICO 14 - PERFIL DOS ENTREVISTADOS INTERESSADOS EM UTILIZAR O SERVIÇO NA 
CIDADE

 

Fonte: (FREITAS, 2016) 

Dentre os 35% dos entrevistados que não demonstraram interesse na 

utilização do serviço, 86% são do sexo masculino e 86% também estão na faixa 
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etária entre 17 e 22 anos de idade, 73% declararam possuir renda acima de 

2001,00 R$ além de 80% não possuir automóvel próprio. 60% utilizam o transporte 

coletivo (ônibus, lotação) nos deslocamentos diários, contra 30% que utilizam 

automóvel, 13 % que o fazem de bicicleta e 0,6% fazem o percurso de moto. 60% 

possuem bicicleta e 53% desconheciam o sistema.  

6.4 Análise dos resultados da pesquisa para os estudantes que percorrem a 

distância de até 10km diários. 

Para as considerações a seguir levou-se em conta apenas a amostra que se 

desloca diariamente em até dez quilômetros, diagnosticando o tipo de transporte 

mais utilizado, contrastado à tomada de decisão com base na discussão teórico 

exposta no trabalho, para com maior precisão apontar ao formulador de políticas 

públicas para melhorar as condições do uso dessa bicicleta em consequência do 

SAB. 

Será utilizado do total 39% (19) entrevistados, porque estes percorrem 

diariamente até 10 quilômetros, a distância média foi de 7,1 quilômetros esta 

distância será utilizada para obtenção do custo e tempo de deslocamento, já 

expostos na tabela 9. De acordo com as discussões expostas no trabalho e 

questionário serão analisados alguns os fatores determinantes para escolha do 

transporte. Dos 39% que percorrem até 10 quilômetros por dia, cerca de 56% 

declaram obter renda superior a R$ 2001,00 além de 42% responderam que o meio 

de transporte mais utilizado diariamente é o coletivo, seguido por automóvel e a pé 

ambos com 26% de uso para cada, e 5% para outro, representado pela motocicleta 

a qual não faz parte deste estudo. O custo de deslocamento para a distância de 7,1 

quilômetros é de R$ 575,00 mensais para automóvel, para o ônibus o valor gasto 

mensal é R$ 148,00, já para a distância percorrida a pé o valor chega a R$ 74,00 e 

referente a utilização da bicicleta é de     R$ 6,707 conforme tabela 8. O carro 

sempre é mais rápido tanto para o período noturno quanto matutino, seguido pela 

bicicleta que leva em torno de 28m para realizar o percurso, para os tipos modais os 

quais são necessários esforços humanos para o deslocamento estes se 

apresentam, ambientalmente e socialmente corretos além de serem positivos contra 

a obesidade e sedentarismo, face o automóvel e ônibus. No quesito segurança tanto 

                                                           
7 Os SABs em geral oferecem os 30 primeiros minutos sem acréscimo de custo na anuidade 

para utilização. 

http://www.sinonimos.com.br/emprego/
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contra a assaltos quanto ao transito e interferência na aparência o automóvel e 

ônibus aparecem melhor posicionados que os outros tipos modais, conforme a 

tabela 09. 

TABELA 09 – DESLOCAMENTO ATÉ 10 QUILOMETROS EM CURTIBA PELOS ESTUDANTES DA 
UFPR. 

FATORES DE IMPACTO Carro Ônibus Bicicleta A pé 

O
u

tr
o
 

Fonte/base 

TRANSPORTE MAIS 
UTILIZADO 

26% 42% 0% 26% 5% 
Questionário 
Apêndice A 

CUSTO POR MODAL 
(MENSAL) 

R$   575.00 R$   148.00 R$    6.67 R$   74.00 - Tabela 8 

TEMPO MÉDIO 
PERCURSO (NOITE) 

25.5m 39m 28m 69m - Tabela 6 

TEMPO MÉDIO 
PERCURSO (MANHÃ) 

19m 30m 28m 69m - Tabela 7 

AUXILIO EXERCÍCIO 
FÍSICO 
(SEDENTARISMO) 

Não Não Sim Sim - Cap. 3 

REALIZA POLUIÇÃO 
SONORA 

Sim Sim Não Não - Cap. 3.1 

USUÁRIO SOFRE 
POLUIÇÃO SONORA 

Não Sim Sim Sim - Cap. 3.1 

REALIZA POLUIÇÃO 
AMBIENTAL 

Sim Sim Não Não - Cap. 3 

USUÁRIO SOFRE COM A 
POLUIÇÃO AMBIENTAL 

Não Não Sim Sim - Cap. 3 

HÁ INTERFERÊNCIA DO 
CLIMÁTICA NA 
APARÊNCIA E NO BEM 
ESTAR 

Não Não Sim Sim - 
Questionário 
pergunta 11 

DISTRIBUIÇÃO SOCIAL 
DO ESPAÇO 

Não Sim Sim Sim - Cap. 3 

SEGURANÇA CONTRA 
ASSALTOS 

Sim Sim Não Não - 
Cap. 4.1.1 e 

Questionário 
pergunta 11 

SEGURANÇA AO SE 
DESLOCAR 
(INFRAESTRUTURA) 

Sim Sim Não Não - 
Cap. 4.1 e 

Questionário 
pergunta 11 

Fonte: (FREITAS, 2016)  

Conforme a tabela 15, a necessidade de deslocamento envolver vários 

fatores que determinam a preferência de seus usuários assim as sociedades criam 

através de relações suas culturas, estas sociedades define seus objetivos mais 

importantes, desenvolvendo-se e atingindo um certo nível de educação 

(escolaridade), estas sociedades também decidem suas formas de planejamento as 

questões urbanas e sociais, ainda assim, pode haver elevação do inchaço urbano, 

dificultando a mobilidade desses agentes, resultando em falhas no sistema de 

segurança, elevadas taxas transporte, altos índices de sedentarismo e estresse 
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além de taxas elevadas de poluição resultantes dos meios de transportes 

automotores, estes fatores levam aos indivíduos, a criarem preconceito, bloqueio e 

resistências, resultando em baixíssimo índice de viagens de bicicletas por estas 

sociedades, o estudo revela que para 67% dos entrevistados que se deslocam até 

10 quilômetros diários, a segurança no trânsito se torna uma variável com maior 

impacto quanto utilização da bicicleta, resultando em 0 viagens realizadas por 

bicicletas pelos estudantes que se deslocam em até 10 quilômetros diários. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi observado no trabalho, que Curitiba nos últimos anos teve um aumento 

no número de ciclistas, em grande parte devido aos incentivos públicos na 

expansão e desenvolvimento de infraestrutura cicloviária, outro fator que ajudou no 

aumento de usuários é uma maior conscientização com relação as questões 

ambientais e a saúde do corpo. Atrelado a essa nova realidade surgem novos 

desafios como conforme discutido, houve um maior número de acidentes 

resultantes em morte envolvendo ciclistas e um maior número de bicicletas 

roubadas na cidade.  

Porem devemos ressaltar que foi verificado que o estudante de economia da 

UFPR nos dias de hoje (2016), que tem condições financeiras para adquirir um 

automóvel, apresentará maior resistência para utilizar a bicicleta do que os 

estudantes que não tem automóvel, pois os fatores como falta de segurança tanto 

quanto a assaltos quanto para se deslocar devido à falta de respeito no trânsito por 

parte dos motoristas ainda são fatores limitantes para aderência ao uso desse meio 

de transporte. Embora, a bicicleta é classificada como um bem inferior para esse 

grupo de estudante. Para este grupo ainda existe pouca infraestrutura nas vias. Isto 

se acentua devido ao hábito de utilizar o automóvel diariamente e o pouco interesse 

em alterar a forma de transporte que são grandes barreiras que impedem a maior 

aderência das bicicletas como meio de transporte em Curitiba. 

A pesquisa e a atual conjuntura ainda nos mostram que há uma expressiva 

demanda para a bicicleta como meio de transporte em Curitiba. Mas para se iniciar 

um processo de implantação de um possível sistema de alugueis de bicicletas na 

cidade, o primeiro passo é identificar quais grupos podem ser mais propensos a 

utilizar o SAB e a realizar investimentos eficientes para aí sim levar as pessoas a 

um ambiente sadio e economicamente viável e otimizar o uso de espaços públicos 

melhorando as condições de vida de todos. O estudo ainda aponta que investimento 

em infraestrutura cicloviária e em conscientização dos motoristas são de suma 

importância atrelados a propagandas para a auxiliar na divulgação de avanços 

sempre que realizados. 

A maior utilização da bicicleta gerada a partir de incentivos públicos bem 

planejados e bem executados deve trazer solução para os diversos problemas já 
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apresentados no trabalho. A maior utilização aceitabilidade da bicicleta no cotidiano 

da população pode acarretar em uma série de benefícios desde no âmbito coletivo, 

como o respeito ao meio ambiente devido a redução da poluição, redução da 

dependência energética de fontes não renováveis, até a ao equilíbrio ambiental no 

controle a insetos. Benefícios quanto a inclusão social de democratização das vias 

públicas, redução de investimentos públicos em construção de novas vias e redução 

dos gastos com hospitais devido a contribuição para a saúde dos usuários. Em 

relação ao custo a utilização de bicicleta através de um possível SABs que poderá 

ser até 22 vezes mais barata que o transporte público via ônibus e 74 vezes mais 

barato que o custo com o carro e até mesmo mais barata que andar a pé. Devido à 

redução desses gastos com transportes as famílias podem gastar mais esse 

dinheiro com outros produtos e assim podem incentivar o comércio local, pois 

conforme já anteriormente discutido a bicicleta pode aumentar a eficiência da 

propaganda em vitrines. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - questionário. 

Questionário – Nov 2016 

Monografia: Mobilidade Urbana e Sistema de Alugueis de Bicicleta. 

 
1. Sexo: 

 Feminino 
 Masculino 
 Outro 

 
2. Idade: 

 17 – 22 anos. 
 23 – 28 anos 
 29 – 34 anos 
 Mais de 34 anos 

 

3. Cidade e bairro de residência: 
 

4. Se trabalha: Cidade e bairro do local de trabalho: 
 

5. Renda per capita familiar mensal? (Total de integrantes/Renda total mensal). 
 Até 500,00 R$ 
 Entre 501,00 – 1000,00 R$ 
 Entre 1001,00 – 1500,00 R$  
 Entre 1501,00 – 2000.00 R$ 
 Acima de 2001,00 R$. 

 

6. Possui automóvel?  
 Sim 
 Não 

 
7. Qual o meio de transporte mais utilizado nos deslocamentos diários? 

 Automóvel 
 Transporte Coletivo (Ônibus, Van)  
 Bicicleta 
 A pé 
  

 

8. Possui bicicleta? 
 Sim 
 Não 

 Se sim, responda à questão 9 em diante 

 Se não, responda à questão 12 
9. Com que frequência utiliza a bicicleta? 

 Todos os dias 
 Algumas vezes por semana 
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 Algumas vezes por mês 
 Eventualmente 

 
10. Qual o principal motivo do deslocamento em bicicleta? 

 Trabalho 
 Estudo 
 Lazer/Compras 
 Outro:  

 

11. Qual a principal dificuldade encontrada ao utilizar a bicicleta no dia a dia? 
(Marque no máximo 3 opções) 

 Falta segurança no trânsito. 
 Falta segurança contra assaltos. 
 Falta segurança para estacionar a bicicleta. 
 Dificuldade para armazenar a bicicleta em casa/apartamento. 
 Possibilidade de suar/prejudicar a aparência. 
 Condições climáticas (frio, chuva, vento, calor). 
 Outro: 

 

12. Se existisse um sistema de aluguel de bicicleta em Curitiba quais as principais 
vantagens você apontaria na utilização desse serviço? (Marque no máximo 3 
opções) 

 Evitar congestionamentos 
 Praticar atividade física 
 Não ter de esperar pelo transporte coletivo 
 Não precisar caminhar 
 Não vejo nenhuma vantagem 
 Outro: 

 

13. Você utilizaria o sistema de aluguel de bicicleta em Curitiba? 

 Sim 
 Não 

 

14. Se NÃO, qual o principal motivo? 

 Não sei andar de bicicleta 
 Acho o sistema complicado/Não confio no sistema 
 Não tenho cartão de crédito 
 Outro: 

 

15. Você conhece/utilizou um serviço semelhante em outra cidade? 

 Sim 
 Não 

 

16. Se Curitiba implantasse um sistema de alugueis de bicicleta, qual nome você 
preferiria? 

 SAABY Curitiba (Sistema Automático de Aluguel de Bicicletas – Curitiba). 
 Curitiba Bike 
 Outro: 
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APÊNDICE B – Memorial cálculos custo por tipo modal. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO CUSTO AUTOMÓVEL 

Valor do carro R$ 32, 000.00 
 

Gastos com carro  Taxa Por ano Por mês Por dia 

Seguro 7.0% R$ 
2, 240.00 

R$                      
186.67 

R$                                  
9.33 

Ipva  3.50% R$ 
1, 120.00 

R$                        
93.33 

R$                                  
4.67 

Seguro obrigatório 
(dpvat) 2016 

 R$                            

101.16 

R$                          

8.43 

R$                                  

0.42 

Combustível (litro) R$3.60 R$                                    
- 

R$                              
- 

R$                                      
- 

Estacionamento  R$                                    

- 

R$                              

- 

R$                                      

- 

Manutenção 3.0% R$                            

960.00 

R$                        

80.00 

R$                                  

4.00 

Depreciação  8% R$ 

2, 560.00 

R$                      

213.33 

R$                                

10.67 

Financiamento  R$                                    
- 

R$                              
- 

R$                                      
- 

Total  R$ 
6, 981.16 

R$                    
581.76 

R$                              
29.09 

Custo percentual em 
relação ao preço do 
carro 

 

21.8% 1.8% 0.1% 

Fonte: (Freitas Jr, 2016) 

APÊNDICE C – Deslocamento estudante de economia ufpr. 

Deslocamento diário em quilômetros, faculdade considerada de endereço, 

Campus II - Jardim Botanico - Avenida Pref Lothario Meissner, 3400 - Jardim 

Botânico, Curitiba - PR, 80210-170. 

APENDICE C - DESLOCAMENTO ESTUDANTE DE ECONOMIA UFPR 

Bairro de Moradia Bairro de Trabalho Total de deslocamento dia em quilômetros 

Cristo Rei 
 

4 

Cristo Rei 
 

4 

Cristo Rei 
 

4 

Cristo Rei 
 

4 

Jardim das Américas 4.4 

Rebouças  
 

5 

Jardim Botânico Rebouças 6 

Jardim Social 
 

7.6 

Hugo Lung 
 

7.6 

Centro 
 

8.8 

Centro 
 

8.8 
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Centro 
 

8.8 

Centro Centro 8.8 

Centro 
 

8.8 

Centro Centro 8.8 

Centro 
 

8.8 

Centro 
 

8.8 

Agua Verde Agua Verde 9.2 

Agua Verde 
 

9.2 

Cabral 
 

11.8 

Cabral 
 

11.8 

Agua Verde Centro 12.9 

Uberaba Toda Curitiba 13 

Uberaba 
 

13 

Centro Centro 13.2 

Centro Batel 13.7 

Bacacheri Bacacheri 14.2 

Alhu 
 

14.2 

Bigorrilho 
 

15.2 

Agua Verde Hauer 15.4 

Novo Mundo 
 

16.4 

Portão 
 

16.6 

Portão 
 

16.6 

Vista Alegre Centro 17.5 

Novo Mundo Parolin 17.6 

Pilarzinho Pilarzinho 18.2 

Borda do Campo - São José dos Pinhais 18.2 

Xaxim 
 

19.8 

Santa Cândida Toda Curitiba 22.6 

Bigorrilho Bigorrilho 22.8 

Pinheirinho 
 

26 

São João Mercês 26.4 

Campo Comprido Batel 27.5 

CIC CIC 28.8 

CIC Bigorrilho 29.4 

Cidade Jardim - São José dos 
Pinhais Pilarzinho 39.5 

Guaraituba - Colombo Batel 43.7 

Piraquara Alto XV 49.2 

Bocaiuva do Sul Toda Curitiba 72.4 

Fonte: (Freitas Jr, 2016) 
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ANEXO  

ANEXO A – Tabela de endereços 

Endereços das instituições de ensino em análise e sigla utilizada para 

identificar os mapas de deslocamento por tipo modal do anexo B, para o período da 

manhã a sigla é acompanhada de M no final exemplo: A01M para a UFPR Campus 

I, para o período da noite a sigla é seguida por N. 

NOME/DESTINO SIGLA ENDEREÇO 

UFPR - Universidade Federal 
do Paraná 

A01 
Campus I - Reitoria - Rua XV de novembro, 1299 - 
Centro, Curitiba - PR, 80060-000 

UFPR - Universidade Federal 
do Paraná 

A02 
Campus II - Jardim Botânico - Avenida Pref Lothario 
Meissner, 3400 - Jardim Botânico, Curitiba - PR, 
80210-170 

UFPR - Universidade Federal 
do Paraná 

A03 
Campus III - Centro Politécnico - Av. Cel. Francisco H. 
dos Santos, 210 - Jardim das Américas, Curitiba - PR, 
81531-970 

PUCPR - Pontifícia 
Universidade Católica do 
Paraná 

A04 
R. Imac. Conceição, 1155 - Prado Velho, Curitiba - PR, 
80215-901 

Universidade Positivo A05 
R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Cidade 
Industrial, Curitiba - PR, 81280-330 

UTP - Universidade Tuiuti do 
Paraná 

A06 
R. Sydnei Antônio Rangel Santos, 238 - Santo Inácio, 
Curitiba - PR, 82010-330 

Uniandrade, Centro 
Universitário Campos de 
Andrade 

A07 
R. João Scuissiato, 01 - Santa Quitéria, Curitiba - PR, 
80310-310 

Faculdades FACET A08 
Av. Mal. Floriano Peixoto, 470 - Centro, Curitiba - PR, 
80010-130 

Faculdades Facel A09 
Av. Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba - PR, 
80420-010 

Faculdades Santa Cruz A10 
Av. Rep. Argentina, 5417 - Capão Raso, Curitiba - PR, 
81050-001 

Faculdades OPET A11 Av. Pres. Getúlio Vargas, 892 

Faculdade Dom Bosco A12 
Avenida Presidente Venceslau Braz, 1172 - Guairá, 
Curitiba - PR, 81010-000 

Faculdade Bagozzi A13 
Campus Portão - R. Caetano Marchesini, 952 - Portão, 
Curitiba - PR, 81070-110 
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Faculdade Bagozzi A14 
Campus Xaxim - R. Francisco Derosso, 1016 - Xaxim, 
Curitiba - PR, 81710-000 

FAE Centro Universitário A15 R 24 de maio, 135 - Centro, Curitiba - PR, 80230-080 

FAP - Faculdade de Artes do 
Paraná 

A16 
R. dos Funcionários, 1357 - Cabral, Curitiba - PR, 
80035-050 

EMBAP - Escola de Música e 
Belas Artes do Paraná 

A17 
R. Francisco Torres, 253 - Centro, Curitiba - PR, 80060-
130 

FEPAR - Faculdade Evangélica 
do Paraná 

A18 
R. Padre Anchieta, 2770 - Bigorrilho, Curitiba - PR, 
80730-000 

FESP - Faculdade de Educação 
Superior do Paraná 

A19 R. Dr. Faivre, 141 - Centro, Curitiba - PR, 80060-140 

SPEI - Tecnologia de 
Informação e Negócios 

A20 
Rua Cruz Machado, 525 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 
80410-170 

FacBrasil - Faculdades 
Integradas do Brasil 

A21 Rua Konrad Adenauer, 442. Bairro: Tarumã 

UniCuritiba - Centro 
Universitário Curitiba 

A22 Rua Chile, 1.678 - Rebouças - CEP 80220-181 

 

ANEXO B – Endereços 

UFPR I - Campus I - Reitoria - Rua XV de novembro, 1299 - Centro, Curitiba  

- PR, 80060-000 


