
 
 

RESULTADO DA PESQUISA 

TRANSPORTE INTERNO DO COMEL 

 

No condomínio, um ônibus contratado vai da portaria (frente aos correios) 
até a 4ª etapa, ida e volta, em 20 horários por dia, de segunda a sexta-feira. 

A administração fez uma pesquisa para saber a opinião dos condôminos sobre 

o transporte. Essa pesquisa foi divulgada nas mídias sociais do condomínio e 
realizada de 11 a 15/06/2021. Participaram 65 pessoas.  

“ONDE VOCÊ MORA?” 

Houve uma boa distribuição entre as etapas, com ligeira prevalência da 2ª: 

35,4% dos usuários habitam nela, seguidos pela 3ª etapa (27,7% dos 
usuários), 4ª (20%) e 1ª (15,4%). Foram consideradas as áreas comerciais, 

mas participou apenas um usuário, do 4CL. 

 

 

“VOCÊ, SUA FAMÍLIA OU FUNCIONÁRIOS UTILIZAM O TRANSPORTE?” 

Mais de 60% dos que responderam utilizam o transporte frequentemente. 



 
 

 

“QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE OS HORÁRIOS ATUAIS?” 

Quanto aos horários atuais, 48% dos que responderam disseram que precisa 
haver mais, e apenas um participante disse que deveria haver menos 

horários, porém não disse qual. 

 

 
Os participantes citaram diversos horários que eles consideram que deveriam 

ser acrescentados, conforme a lista abaixo. Quando não especificado, é a 

opinião de apenas um participante: 
 

Matutino Vespertino Noturno 

04h40 
05h00 (2 participantes) 
05h30 (5 participantes) 
05h40 (3 participantes) 
Manhã até 13h30 

13h20 
13h30 
15h30 
15h50 ou próximo dessa 
hora 

18h 
19h20 
21h00 (2 participantes) 
21h20 
21h30 



 
 
06h00 

06h20 
06h30 
07h00 
09h00 (3 participantes) 
10h00 (3 participantes) 
10h45 (2 participantes) 
10h50 (2 participantes) 
11h00 
11h30 (3 participantes) 
 

16h 

16h30 (dois participantes) 
 

22h20 

A partir das 20h até 22h30 
23h00 
Até 23h30 (2 participantes) 

 

“DEMAIS OPINIÕES” 

“Ajustar o da noite” 
Antes de meio dia para aqueles que estudam à tarde chegarem na portaria 
a tempo de pegar o transporte escolar do GDF” 

Sábados pela manhã 
“Depois das 17h” 
“Dia todo em horários intercalados” 
“Horários de pico” (2 participantes) 
Na parte da tarde e noite  
6 às 22h 
“Quando tem as aulas presenciais, as aulas acabam as 22:40. A melhor 
possibilidade é fazer os horários compatíveis com dos principais linhas de 
ônibus como rodoviária e w3 norte, muitas vezes se chega e a van já saiu.” 
“Mais cedo (pego ônibus 05h40 na portaria)” 

“CONCORDAM?” 

Havia uma demanda que se acrescentassem mais dois horários (05h30 e 

21h00) e, consultados, mais de 84% declararam-se favoráveis. 

 



 
 
 

“COMO ESTÁ A LIMPEZA, ATENDIMENTO E LOTAÇÃO?” 

 

Apenas um dos 65 participantes considera o atendimento dos funcionários no 

transporte como “Ruim”. O problema apontado foi velocidade acima de 
40km/h à noite. 
 

 
 

Quase 60% dos usuários consideram a limpeza do transporte “Boa”, e 36,5% 

não têm opinião sobre isso. Porém três usuários consideram a limpeza dos 

veículos “ruim”, apontando como problemas  
 

“Não vejo uma padronização tem dia que é uma vam tem dia que. 

É um ônibus, antes era um ônibus que deixava uma mancha de óleo 
onde parava agora tem horário que é um ônibus gigantesco para 
transportar 1- 2 pasaageiros. 
 
Algumas vezes tinha papéis de bala jogando no chão da van. Mas o 
motorista sempre pede pra não consumir nada na van pra poder 
manter a limpeza.” 

 

Mais de 50% dos usuários consideram que a lotação do veículo é adequada. 
Por outro lado, 5 usuários consideram que o transporte é “lotado, com risco 

de contaminação por COVID-19”, e 6 que ele é “vazio demais. Desperdício. 

Deveria ser usado veículo menor”. 



 
 

 
 

Isso indica provavelmente uma grande diferença de utilização em horários 

distintos. 

HOUVE COMENTÁRIOS: 

Deveria haver ônibus do Comel até, pelo menos, a 
rodoviária. O morador/usuário pagaria uma taxa a mais no 
valor do condomínio. 
 

Acho que ele poderia passar por mais ruas do condomínio, 
principal nas vias que fazem divisa com a reserva do 
condomínio. Exemplo das ruas 3N, 3M, 3L, 3K...e demais vias 
ligadas a reserva. 
 
A van e pequena ,nós horários pela manhã são mais 
passageiros 
 
Poderia colocar um horario as 11:30 da manha e continuar 
com horario das 22:20 
 
Acho que o serviço tem que ser revisto,antes de termos essas 
restrições por causa da pandemia da covid 19 já existia 
horários ociosos no transporte ,ônibus urbano tem os 

horários certos e os pasageiros e que tem que se adequar a 
este horário acho que é necessário um acompahamento de 
alguém do condomínio durante um dia ou dois para saber da 
real demanda do transporte,se for o caso que ele seja pago 
nem que seja 0.50 centavos 1 real pois a grande maioria dos 
moradores estão pagando por uma coisa que não usam ou 
nunca vão usar se fosse cobrado de quem usa seria o mais 
correto tipo assim ,minha empregada tem que chegar na 
minha casa as 7 da manhã pra fazer meu café então vou 
pagar o transporte dela ,não sei os valores que são pagos ao 
prestador de serviço que faz o transporte ,mas tem alguns 



 
 

moradores com vans escolares paradas que poderiam estar 
realizando este serviço uma pulverização ao invés de um 
fazendo vários fazendo em horários diferentes 
 

Parabénisar o síndico, pois o transporte auda muito 
moradores da 3 e 4 etapa e pedir mas um pouco de atenção 
em relação a segurança da 4 etapa. 
 
Diminui alguns horário, que não tenha demanda e funcionar 
no sábado até meio meio dia . 
 

Acrescentar alguns horários depois de 8 da manhã é 
interessante por conta de as vezes chegar na portaria e o 
transporte já ter saído e também no caso da volta as aulas 
horário antes de 12:00 pra dar tempo de pegar na portaria o 
transporte escolar 
 
O número de paradas pra 2 D ,só temos duas alternativas, 
no meu caso com uma criança de 4 anos autista fica difícil 
porque a parada fica muito longe. 
 
Gostaria de receber informativo sobre os horários e mapa do 
percurso 
 
Acho uma otima ideia acrecenta mas horários. 

 
Eu não tenho a opinião porque quem utiliza é a minha 
funcionária 
. 
Perfeito, fiz um novo pq errei o horário do primeiro. Eu uso 
20.25h 

CONCLUSÕES E PROVIDÊNCIAS: 

Diante das respostas do formulário, a administração determinou que o 
motorista contasse o número de passageiros, em apenas um dia, a fim de ter 

uma primeira medição. O total de passageiros, medido numa quinta-feira, foi 

de 126. 
 

Comparando os números, é razoável supor que quase todos os usuários do 

transporte participaram da pesquisa, pois provavelmente a maioria faz ida e 

volta, e o questionário foi respondido por 65 pessoas, próximo de metade do 
total de passageiros (126). 
 

O horário mais utilizado foi o de 7h40, com 21 passageiros. Metade 
dos horários tiveram menos de 6 passageiros, sendo 20% utilizados 

por 3 passageiros ou menos. E mais de 75% por até 7 passageiros.  
 



 
 

Medição realizada na quinta-feira, 17 de junho de 2021: 

Manhã Tarde Noite 

6h00 - 4 passageiros 12h05 - 6 pessoas 18h15 - 5 pessoas 

6h35 - 7 passageiros 12h40 - 7 pessoas 18h50 - 3 pessoas 

7h10 - 13 passageiros 13h10 - 6 pessoas 19h20 - 6 pessoas 

7h40 - 21 passageiros 13h45 - 2 pessoas 19h45 - 4 pessoas 

8h10 - 9 passageiros 14h15 - 5 pessoas 20h25 - 1 pessoa  
15h20 - 5 pessoas 22h20 - 1 pessoa  
16h20 - 6 pessoas 

 

 
17h05 - 7 pessoas 

 

 
17h40 - 8 pessoas 
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