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RESENHA  

A orla de João Pessoa possui aproximadamente 7 km de vias cicláveis, no entanto, percebeu-se que a 
estrutura cicloviária existente não oferece condições reais para ao uso da via como alternativa de mobilidade 
urbana.O objetivo é traçar um diagnóstico cicloviário da estrutura existente considerando os aspectos 
relacionados a mobilidade urbana. 
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INTRODUÇÃO  

Com o crescimento acelerado e não planejado das cidades, elas passaram a conviver com uma série de 
problemas, dentre eles está à falta de infraestrutura urbana, que afeta diretamente a população de menor 
renda e o meio ambiente. Isto influencia negativamente o sistema de mobilidade e torna essencial a criação 
de alternativas para viabilizar o fluxo de pessoas nesses locais. No Brasil, a bicicleta ganha espaço como 
alternativas para o transporte urbano, apesar da ausência de infraestrutura urbana para os ciclistas e 
resistências cultural ao abandono do carro. Com o aumento do número de ciclistas cidades, o Governo 
Federal implantou políticas publicas para integrar o transporte em duas rodas a malha viária. 
O sistema cicloviário consiste em uma rede integrada composta de elementos com características de vias, 
terminais, transposições, equipamentos, etc. que atendam à demanda e à conveniência do usuário da 
bicicleta em seus deslocamentos em áreas urbanas, especialmente em termos de segurança e conforto 
(GEIPOT 2001a). Os elementos componentes do sistema cicloviário adotados pelo GEIPOT em seu Manual 
de Planejamento Cicloviário são: vias de tráfego compartilhado; via ciclável; ciclofaixa; ciclovia; paraciclo e 
bicicletário. 
Vários fatores podem influenciar o uso da bicicleta como modo de transporte: características o indivíduo, a 
imagem da bicicleta na sociedade, cultura, clima, relevo, ambiente urbano, motivos da viagem, trânsito, 
segurança e infraestrutura implantada (PUCHER et al., 1999).  
Clark e Page (2000) relatam que existem cinco critérios para o desenho cicloviário, são eles: coerência e 
conectividade, infraestrutura contínua, conforto, segurança viária e atratividade. Dentre os diversos 
equipamentos necessários para a ciclovia, destacam-se a iluminação vertical, a sinalização e os 
estacionamentos (paraciclos).  
Através de visitas in loco, constatou-se que as ciclovias e ciclofaixas existentes possuem carência em 
questões que vão desde a falta de conectividade da rede cicloviária, até a ausência de iluminação, segurança 
e pontos de apoio aos ciclistas, isso é conseqüência pela não utilização de diretrizes e recomendações 
técnicas que visam garantir a qualidade da infraestrutura. 
Em João Pessoa, a estrutura cicloviária existente totalizam aproximadamente 45km e, em sua grande maioria, 
foram implantadas no eixo Sudeste da cidade e instalada nas principais vias de acesso (Figura 1). Porém, 
percebe-se que essa estrutura foi fruto de um projeto isolado sem embasamento técnico dificultando o 
estímulo ao hábito do uso da bicicleta como meio de transporte entre a população de João Pessoa. É 
importante destacar que o projeto, construção e manutenção de uma infraestrutura cicloviária devem ser 
cuidadosamente planejadas e executadas pelo poder público para que seja atingido o objetivo principal de 
promover a segurança e o conforto dos ciclistas e estimular o uso da bicicleta como meio de transporte. 
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Figura 1: Localização da estrutura cicloviária no eixo Sudeste de João Pessoa-PB 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar os espaços destinados ao uso das biclicletas nas orlas de Cabo Branco, 
Tambaú e Manaíra na cidade de João Pessoa-PB (Figura 2), com a finalidade de identificar os problemas 
enfrentados pelos ciclistas que interagem nesse espaço a fim de traçar um diagnóstico cicloviário verificando 
a eficiência da estrutura cicloviária considerando os aspectos relacionados a mobilidade urbana como: 
largura, conforto, sinalização, continuidade, acessibilidade dentre outros.  
 
 

 
 
 

Figura 2: Localização das orlas de João Pessoa-PB 
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DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS  
 
Na primeira fase do estudo foi realizada pesquisa bibliográfica; consultas à bibliografia clássica e artigos 
atuais resultaram no embasamento teórico dos temas relacionados à mobilidade por bicicletas como a Lei nº 
12.597 e o Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade urbana e o Caderno de 
Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicletas nas Cidades. A pesquisa de campo foi 
composta por um conjunto de métodos que avaliaram o espaço por diversas perspectivas relacionando o 
usuário a legislação por meio de visitas e ensaio fotográfico. 
Ao analisar os espaços destinados ao uso das biclicletas na área em estudo, buscou-se identificar os 
problemas enfrentados pelos ciclistas que utilizam o espaço traçando um diagnóstico relacionando a da 
estrutura cicloviária com os aspectos relacionados à mobilidade urbana como:  
 

I. Tipo de via e o espaço util ao ciclista (largura e sua comparação ao valor recomendado);  
II. Tipologia do pavimento e condições da via; 

III. Sinalização 
IV. Iluminação; 
V. Conforto; 
VI. Acessibilidade; 

VII. Continuidade. 
 
Para uma melhor análise, toda a extensão da Orla de João Pessoa foi dividida em três seguimentos de acordo 
com os bairros (Cabo Branco, Tambaú e Manaíra) e diagnosticando os problemas existentes. 
A orla de Cabo Branco é limitada pelas avenidas Panorâmica e a Epitácio Pessoa e possui uma extensão de 
aproximadamente 4 km de vias cicláveis. Nesta área foram encontrados espaços totalmente segregados 
(ciclovias) sendo que, foram implantadas de formas distintas como as ciclovias implantadas no calçamento da 
Orla e ao lado esquerdo da pista de rolamento (Figuras 3 a e b). 
  

    (a)                                                                               (b) 
 

 
 

 

 

Figura 3- Tipo de ciclovias implantadas na Orla de Cabo Branco, João Pessoa-PB, a) ciclovias implantadas ao lado esquerdo da pista de rolamento.    
b) Ciclovias implantadas no calçamento da Orla.  

 
 

A orla de Tambaú é limitada pelas avenidas Epitácio Pessoa e Senador Rui Carneiro e possui uma extensão 
de 1.100km de vias cicláveis. Nesta área foram encontrados espaços parcialmente segregados (ciclofaixas) 
sendo ela separada por pintura e/ou dispositivos delimitadores (chamados de tachinhas, tartarugas ou calotas 
(Ver Figura 4). 
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Figura 4- Ciclofaixa na Orla de Tambaú. 
 
 

Por fim, a orla de Manaíra limita-se pelas avenidas Senador Rui Carneiro e a Av. Gov. Flávio Ribeiro 
Coutinho, possui uma extensão de 1,8Km e apenas 205m de vias cicláveis. Nesta área foram encontrados 
espaços totalmente segregados (ciclovias) implantadas no passeio da orla. (Ver Figura 5). 
 
 

 
 

Figura 5- Ciclovia implantada na Orla de Manaíra em João Pessoa-PB. 
 

Em toda extensão da estrutura cicloviária estudada, as vias cicláveis possui uma geometria retilínea e a 
largura está adequada de acordo com o Manual do Planejamento cicloviário com 2,50m de largura podendo 
ser utilizada para fluxo de duplo sentido. 
O tipo de pavimentação utilizada nas ciclovias e ciclofaixa em toda a extensão das orlas de Tambaú, Manaíra 
e parte da orla de Cabo Branco é o pavimento asfáltico, CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), a 
outra parte da ciclovia da ola de Cabo Branco é pavimentado com o concreto moldado (Figuras 6 a e b). 
Porém, a falta de manutenção deixa alguns trechos das ciclovias perigosos causando acidentes aos ciclistas 
que as utilizam. Em alguns trechos as ciclovias apresentam mal estado de conservação, o pavimento de 
concreto moldado está infiltrado proveniente de rachadura causado pelas superfícies muito amplas e pelo 
desgaste das juntas de dilatação causando trepidações, a areia e as gramas tomam conta da maior parte da 
ciclovia e também as palhas dos coqueiros que caem e ficam penduradas afetando seriamente a comodidade 
dos ciclistas (Figuras 7 a e b). As grelhas de drenagem de águas pluviais são existentes apenas nas ciclovias 
e ciclofaixas de pavimento asfáltico – arruamento-. 
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(a)                                                               (b) 

 

  
 

Figura 6- Tipos de pavimentação das ciclovias, a) Concreto pré-moldado, b) pavimento asfáltico (CBUQ).  

 

 
(a)                                                                   (b) 

 

 
 

 
Figura 7- Indicação da má conservação das vias, a) a grama invadindo a ciclovia, b) a areia invadindo a ciclovia.   

 

E relação à segurança englobou diferentes situações e aspectos, todos para garantir no deslocamento a 
segurança necessária. Na área em estudo- orla de Cabo Branco, Tambaú e Manaíra- não é contemplado 
aspectos que contribuem para a segurança do ciclista. O mobiliário de apoio à infraestrutura cicloviária que 
seria para promover o conforto dos ciclistas é insuficiente. No quesito sinalização, existem poucas placas, 
apenas 4 (quatro),  sendo 2 sinalizações horizontais (Figuras 8 a e b) e 2 sinalizações verticais (Figuras 9 a e 
b). As demais são voltadas para motoristas. A sinalização horizontal, em todo o trecho, se resume às linhas 
de divisão de fluxo (em alguns pontos estão em bom estado de conservação), e o indicativo de ciclovias (em 
baixo estado de conservação). 
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                                         a)                                               b)                                                  
 

  

  

 
Figura 8- Sinalização vertical, a) Sinalização indicando o tempo determinado para ciclofaixa, b) Placa de proibição de bicicletas na calçada.   

 

 
 

  
 

 

Figura 9- Sinalização horizontal, a) indicando divisão de fluxos, b) indicando a ciclovia.   

 
 

Em apenas um trecho das ciclovias (orla de Cabo Branco) existe a sinalização indicando o duplo sentido de 
circulação e a pintura da bicicleta. Isto diminui muito a flexibilidade das bicicletas, assim como prejudica a 
segurança viária. 
 A bicicleta ainda não é vista como meio de transporte e em conseqüência disso, durante os deslocamentos, 
os ciclistas não têm condições favoráveis e ao chegar ao destino não encontra facilidades de estacionamento 
o que torna um fator negativo desta infraestrutura cicloviária, pois não existem equipamentos padronizados 
implantados como os paraciclos. 
A iluminação que serve para garantir a segurança e facilitar o reconhecimento de outra pessoa a 25 metros é 
inexistente. A iluminação existente são os postes de iluminação comum, de uso não especifico para ciclovias.  
Nota-se que um dos maiores problemas é a ocupação indevida das ciclovias e ciclofaixas.  
Durante a análise do espaço cicloviário nas orlas de João Pessoa, foram registrados alguns obstáculos como: 
lixeiras e sacolas de lixo, carros estacionados ocupando parte da ciclofaixa e ao estacionar deixam a porta do 
carro aberta obstruindo passagem do ciclista, carros de serviços utilizando o espaço cicloviário para descarga 
de materiais e abastecer o comércio (Figuras 10 a, b e c), patinadores e pedestre fazendo atividades 
(caminhadas e patinação) interrompendo os ciclistas em sua via exclusiva (Figuras 11 a e b). 
Sem dúvida, as medidas mais importantes a serem tratadas são as educativas, pois sem essas atitudes 
adequadas, resultará insegurança dos ciclistas e dos demais usuários das vias.  
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a)                                                       b)                                                          c) 

   

 
Figura 10- Obstáculos encontrados nas vias, a) sacolas de lixo; b) carros estacionados e pessoas obstruindo a passagem; c) carros de serviços 

utilizando a via côo carga e descarga.   

 
 

 
 

a)                                                                       b) 
 

  

 

Figura 11- Ciclovias sendo utilizada por outros usuários; a) Pedestre fazendo caminha na ciclovias; b) Patinadores utilizando a ciclovia.   

 
 

CONCLUSÕES  
 
Apesar de possuir como dado oficial 44, 997 km de vias cicláveis, o município não oferece condições reais 
para a mobilidade da bicicleta. Os problemas mais comuns estão relacionados à falta de conectividade da 
rede cicloviária, falta de iluminação, sinalização insuficiente, equipamentos de apoio como: bicicletário, 
paraciclo, borracharia, o comportamento impróprio de pedestres e patinadores, a ausência de tratamento 
especializado para os ciclistas nas interseções e a falta de manutenção nas ciclovias. João Pessoa 
atualmente encontra-se em processo de expansão e melhorias em seu sistema de transporte referente à 
mobilidade urbana. Portanto, é de suma importância a intervenção do Poder Público na fiscalização das novas 
estruturas cicloviárias, levando em consideração as recomendações necessárias para garantir a segurança, 
conforto e principalmente a mobilidade dos usuários deste sistema.  
Mesmo encontrando problemas, o ciclista é obediente ao uso correto da infraestrutura implantada. Desta 
forma, podemos concluir que as vias analisadas é importante para a cidade com potencialidade para integrar 
com outras redes existente na cidade por isso, é fundamental a implantação adequada das sinalizações, 
horizontal e vertical.   
É importante a melhoria do conforto e da segurança dos usuários da bicicleta por meios dos equipamentos 
que compõem a infraestrutura cicloviária como os paraciclos, as luminárias, os dispositivos de segurança em 
cruzamentos e travessias sem esquecer da manutenção das ciclovias. 
O problema mais comum está relacionado com o comportamento impróprio dos usuários dos veículos 
motorizados, pedestres e patinadores e só podem ser resolvidos através de campanhas educativas.  
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