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PARANAGUÁ

58% utilizam a bicicleta como meio de transporte. 
78% dos trabalhadores do porto possuem bicicleta 
69% já vieram trabalhar de bicicleta em alguma oportunidade.

Paranaguá é a que possui maior número de bicicletas por 
habitante do Paraná, com uma média de 120 mil bicicletas 
para uma população de 140 mil habitantes.

"Hoje apenas 11% das ciclovias da 
cidade estão em boas ou excelentes 
condições e mais de 40% delas estão 
em estado ruim ou péssimo“.



Desenvolvendo a Cultura da Mobilidade Sustentável: inicio em 
2003, formalizado como Programa de Extensão em 2008



Cicloturismo Curitiba X Antonina desde 2010



Cicloturismo: turismo ativo e sustentável 



Oficina realizada em 2014 e 2015 no Festival de inverno



Oficina Cicloturismo 2016



Resultado das oficinas de 2014 e 2015 inserido na Publicação 
da ADEMADAN



Diagnóstico do uso da bicicleta pela 
comunidade escolar de Antonina

30% utilizam diariamente a bicicleta

10% a utilizam mais que 4 dias por semana

25% entre 2 e 4 dias da semana

Antonina: 2ª cidade do Paraná com a menor 
média de veículos por habitante – 6ha/veículo
Curitiba: 1,3



Hierarquia invertida:
bicicletas e veículos, 

bicicletas e pedestres

88% 
da comunidade escolar da 
cidade se sente segura com 
o meio de transporte que 
utiliza no seu dia a dia. 

Cultura de compartilhamento produz segurança:



Propostas

- educação no trânsito:

reforçar a política de compartilhamento, a
redução da velocidade, o uso consciente
(velocidade e mais de 1 pessoa por veiculo) e
a mitigação do uso de automóveis e,
principalmente, caminhões.

- necessidade da construção de bicicletários e paraciclos 
nas escolas estaduais analisadas.

- Sinalização educativa, informativa e turística



Não padronização de estruturas 
(respeitar contextos e usos 
locais), e não imposição da 
bicicleta sobre pedestres.

Linhas férreas: “modernidade 
atrasada"



Av. Thiago Peixoto:

- construção de ciclovia de mão dupla.
- sinalização a usuários e visitantes da
via que em direção ao centro
histórico, porto ou ponta da pita.



Cicloturismo no Mundo

De acordo com relatório da Federação Europeia de 
Ciclismo, o segmento movimentou 44 bilhões de 
euros no continente no ano de 2012 e, em 2014, 
empregou 524 mil pessoas – número maior que o 
de empregos produzidos pelo varejo, que aparece 
em segundo lugar com 80 mil postos de trabalho.

http://www.tmleuven.be/project/jobcreationcycling/141125%20Cycling%20Works%20-%20Jobs%20and%20Job%20Creation%20in%20the%20Cycling%20Economy_ECF%20document.pdf


Fortalecimento da cultura do uso da 
bicicleta

-Bicicleta como símbolo cultural de compartilhamento, 
socialização e sustentabilidade, eixos centrais na construção do 
desenvolvimento local e da humanização das cidades.

Economia, saúde, cultura, transporte: qualidade de vida.

Economia criativa e empreendedorismo social pelo 
cicloturismo: extensão acadêmica, intervenções 
artísticas e culturais, políticas públicas/privadas.





Ciclovia Antonina - Morretes



Publicação Nacional 
O Brasil que pedala: a cultura da bicicleta nas 

pequenas cidades

• Antonina entre 10 cidades 
brasileiras com grande uso da 
bicicleta

• Perfil de ciclistas antoninenses
• Contagem Volumétrica
• Cultura de uso da bicicleta
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