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ANEXO I 

Simulador de vantagens da mobilidade ativa - Programa Ciclovida / UFPR 

O Programa Ciclovida, tem como objetivo transformar a Universidade Federal do Paraná (UFPR) em um núcleo irradiador de 

uma cultura de mobilidade urbana mais saudável e sustentável com ênfase no uso da bicicleta, ou seja, uma comunidade 

universitária em torno de 40.000 pessoas, que pesquise, use e divulgue os benefícios da adoção da bicicleta como meio de 

transporte. Para isto vem desenvolvendo uma série de projetos e ações ligadas a pesquisa, ao ensino e a extensão, visando 

promover uma nova cultura de mobilidade urbana. 

Com o simulador de vantagens da mobilidade ativa, você poderá calcular quantas calorias perderá, quantos quilos de gases 

poluentes deixarão de ser jogados na atmosfera e quanto você economizará indo trabalhar ou estudar de bicicleta. 

Basta apenas digitar a distância de sua casa ao seu trabalho/faculdade e quantas vezes por semana gostaria de utilizar a bicicleta 

como transporte. 

Digite no campo ao lado a distância de sua casa ao trabalho/faculdade (Km):  

Digite no campo ao lado quantas vezes por semana você gostaria de ir trabalhar/estudar de bicicleta: 
 

Preço da gasolina (R$): 2,69
 

Preço da passagem de ônibus (R$): 2,60
 

 
BENEFÍCIOS DO USO DA BICICLETA EM RELAÇÃO A CARRO E ÔNIBUS POR MÊS POR ANO 

Número médio de calorias que você queimaria com este feito:   

Média de quilos de gases poluentes que seriam evitados:   

Valor médio que você economizaria em combustível:   

Gasto fixo com manutenção do carro (revisão, óleo, seguro, IPVA, etc.):   

Valor médio que você economizaria (de ônibus):   

Tempo médio (por viagem) de deslocamento com a bicicleta (15 Km/h):  

Se 10% da comunidade motorizada da UFPR fizesse o mesmo que você, a economia 

anual seria de:  

…e quantidade de gases poluentes que deixariam de ser emitidos anualmente seria de:  

Se 10% dos Curitibanos motorizados fizessem o mesmo que você, a economia anual 

seria de:  

…e quantidade de gases poluentes que deixariam de ser emitidos anualmente seria de:  

OBS: Total estimado de veículos em Curitiba:  

A URBS estima que somente 30% dos veículos de Curitiba circulam todos os dias:  

* Os cálculos foram realizados considerando o total da comunidade universitária igual a 40.000 pessoas, sendo 1,7 

habitantes por carro. 

* Os cálculos foram realizados considerando 1,7 habitantes por carro.* Os cálculos levam em consideração um carro 

movido a gasolina que faça 10Km por litro. 

* São considerados como “gases poluentes” todos os gases nocivos emitidos pelo veículo. 

FONTE: http://www.ciclovida.ufpr.br/ 

http://www.ciclovida.ufpr.br/

