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INTRODUÇÃO

RESULTADOS e CONCLUSÕES

A urbanização em pleno século XXI ainda nos desafia a
planejar nossas cidades de maneira inteligente. Atualmente a
geração de ambientes nocivos e a degradação de áreas nas
cidades, principalmente nas grandes metrópoles, se
apresentam como principais problemas a serem enfrentados.
Diante disso, um bom planejamento urbano e ordenamento
territorial é necessário para solucionar os problemas nas
cidades.
O Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Londrina (IPPUL), por meio das
diretrizes do Plano Diretor tem elaborado
estratégias para melhorar a mobilidade
urbana dos principais pontos de tráfego da
cidade de Londrina, no sentido de garantir
à população segurança e bem estar social.
Figura 1. Ciclista trafegando (PML, 2010).
em via comum.

Por meio destas pesquisas pode-se identificar as vias de mais
intenso uso pelos ciclistas, suas maiores dificuldades e
demandas.
O contato com os ciclistas a partir da
aplicação dos questionários foi muito
interessante
por
elucidar
a
precariedade que estes enfrentam
cotidianamente para ir ao trabalho,
levar o filho à escola ou mesmo
passear. A falta de segurança para o
ciclista no trânsito, em termos de
mobilidade urbana, é um empecilho
à otimização de fluxo, além de ir
Figura 3. Petiana realizando
entrevista com ciclista.
contra a tendência ambientalista
de diminuir a emissão de gases por queima de combustíveis
fósseis, visto que diversas pessoas deixam de utilizar
bicicletas devido à insegurança.
Os dados coletados e sistematizados pela pesquisa, ainda
que não tenha sido finalizada, tiveram por objetivo gerar
informações necessárias para que o planejamento e
implantação das ciclovias seja realizada de forma funcional
para seus usuários e utilizando-se do olhar econômico,
facilitar o deslocamento dos trabalhadores.
Considerando a ação física, a
análise destes dados coletados
poderá contribuir para um melhor
planejamento da localização das
ciclovias, diminuindo distâncias e
aumentando a qualidade do local
Figura 4. Ciclista trafegando em área que não
onde o indivíduo se desloca.
possui ciclovia.
Com isso, tendo em conta a temática da mobilidade cotidiana
do homem, as informações sociais adquiridas poderão ser
usadas e transformadas em ações no meio físico o que fará
mudanças para a melhoria da mobilidade do mesmo.
Aliado a isso e partindo do
princípio de Extensão que é
próprio da Universidade e seu
dever para com a sociedade, a
atividade realizada junto ao IPPUL
demonstra a importância da
atuação
de
grupos
da
universidade diretamente para, e
com, a população no sentido de
um avanço técnico e ideológico.
Técnico devido à interação
universidade / sociedade, e
ideológico por colocar o futuro
profissional frente a frente com as
Figura 5. Ciclovia já implementada em
necessidades reais dos cidadãos.
Londrina-PR.

Fonte: acervo dos autores.

Em parceria com este Instituto o PET Geografia realizou
pesquisas com ciclistas do município de Londrina a fim de
conhecer essa população, entender suas necessidades no
sentido de que estas informações deem subsídios para a
melhoria e a ampliação do sistema cicloviário desta cidade,
projeto que vêm sendo realizado pelo IPPUL.

OBJETIVO
Para a realização deste projeto objetivou-se uma pesquisa
com entrevistas no intuito de identificar o perfil do ciclista
londrinense, verificando em especial os trechos mais
utilizados por estes usuários de modo que a participação da
população seja efetiva da
gestão deste projeto.
O objetivo da parceria entre os
petianos de Geografia da UEL
e o IPPUL, foi a de colaborar
com
a
aplicação
dos
questionários aos ciclistas,
acreditando ser esta uma
ótima experiência individual
para cada graduando e
também
coletiva,
proporcionando
a
consolidação dos princípios do
programa PET, entre eles, a
pesquisa
e
a
extensão.
Figura 2. Projeto do sistema cicloviário proposto
Fonte: www.londrina.pr.gov.br/

pelo IPPUL em 2006.

METODOLOGIA
A pesquisa e a aplicação dos questionários tiveram como
prioridade os locais de maior fluxo de ciclistas, assim como o
pátio de indústrias da cidade, com o objetivo de entrevistar os
funcionários que utilizam da bicicleta como meio de
locomoção até o trabalho. A pesquisa deu-se nos locais ou
nas proximidades das vias nas quais já havia projetos para a
instalação das ciclovias. As entrevistas foram realizadas tendo
por base um questionário sócio–econômico contendo
questões sobre faixa etária, renda familiar, finalidade do
deslocamento com a bicicleta, tempo da viagem até o destino
final, entre outros.
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