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Figura 235 – Avaliação de caminhabilidade da calçada: Transporte de Alta Capacidade 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 

A avaliação da distância ao sistema de transporte de alta capacidade indica a extensão que o 

pedestre tem que caminhar para alcançar um modal de transporte de massa, neste caso a 

Estação Lapa da Linha 1 do Metrô. Quase toda a região avaliada se encontra dentro do menor 

raio (abaixo de 500m) de influência do acesso a essa estação. 
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Figura 236 – Avaliação de caminhabilidade na calçada: Travessias Adaptadas 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 

A avaliação de travessias adaptadas trata da 

existência de rebaixamentos de guia, faixas 

de pedestre e semáforos, assim como da 

rede de travessias completa. Para a face de 

quadra ser considerada tendo nota máxima é 

necessário ter a rede de travessia completa, 

como determina o método de avaliação do 

ITDP, ilustrado no croqui ao lado. Vale 

observar que de acordo com as informações 

obtidas a partir das “escutas Setoriais”, as 

condições de segurança para os pedestres 

nas travessias são, via de regra, muito 

precárias em todo território da capital baiana. 

 

Fonte ITDP;2016 
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Figura 237 – Avaliação de caminhabilidade na calçada: Velocidade Máxima 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 

Ainda dentro da categoria Segurança Viária, observa-se que as quadras qualificadas com 

pontuação zero (em vermelho) são maioria, ou por ter velocidade máxima de trânsito 

regulamentada em mais de 30 km/h, ou pela falta de placas de sinalização, com risco de 

acidentes. 
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Figura 238 – Resultado global da avaliação de caminhabilidade no trecho viário 

selecionado na Área Central (Av. 7 de Setembro e R. Carlos Gomes). 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 

Observa-se que a caminhabilidade na porção selecionada da área central está enquadrada no 

nível aceitável. A partir da análise do quadro a seguir com as notas atribuídas por quadra e 

por categoria, observa-se que a categoria de avaliação mais crítica é a segurança viária, 

seguido pelas calçadas, que teve sua nota geral mais baixa devido ao material das mesmas. 

A Tabela 132 apresenta os resultados da avaliação de cada categoria e de cada indicador. 
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Tabela 132 - Resultado geral da avaliação de caminhabilidade na Área Central - Método 

ITDP 

  

CALÇADA MOBILIDADE 
SEGURANÇA 

VIÁRIA 

Nota 
Final 

T
ip

o
lo

g
ia

 

M
a

te
ri

a
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o

n
d

iç
ã

o
 

L
a

rg
u

ra
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u
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ra
 

D
is

t.
 T

ra
n

s
. 

T
ra

v
e

s
s
ia

s
 

V
. 

M
á

x
im

a
 

Quadra 01 2,00 1,33 2,00 3,00 3,00 1,00 0,00 0,00 1,54 

Quadra 02 2,25 1,50 1,50 2,25 3,00 1,00 0,00 0,75 1,53 

Quadra 03 2,25 1,75 1,50 3,00 3,00 1,00 0,00 0,75 1,66 

Quadra 04 1,50 1,00 1,50 1,50 1,50 2,00 0,00 0,00 1,13 

Quadra 05 1,75 1,00 1,25 2,25 1,50 2,75 0,00 0,75 1,41 

Quadra 06 2,50 1,50 1,75 3,00 3,00 3,00 0,00 1,50 2,03 

Quadra 07 2,50 2,00 2,25 3,00 3,00 3,00 0,00 1,50 2,16 

Quadra 08 2,50 2,00 1,75 3,00 3,00 3,00 0,00 1,50 2,09 

Quadra 09 2,50 1,75 2,25 3,00 1,50 3,00 0,00 1,50 1,94 

Quadra 10 2,33 1,33 1,33 3,00 1,00 2,33 0,00 1,00 1,54 

Quadra 11 2,00 1,75 1,75 3,00 0,50 1,50 0,00 0,00 1,31 

Quadra 12 2,00 1,50 2,00 3,00 3,00 2,00 0,00 0,00 1,69 

Quadra 13 2,00 1,75 2,00 2,25 2,25 2,00 0,00 0,00 1,53 

Quadra 14 2,25 2,00 2,00 2,25 2,25 2,00 0,00 0,75 1,69 

Quadra 15 2,25 1,50 2,00 3,00 1,50 2,75 0,00 0,75 1,72 

Quadra 16 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 2,13 

Quadra 17 2,25 1,50 2,00 3,00 3,00 3,00 0,00 1,00 1,97 

Quadra 18 2,66 2,00 1,33 3,00 3,00 3,00 0,00 1,50 2,06 

Quadra 19 2,75 2,00 1,75 3,00 2,75 3,00 0,00 1,50 2,09 

Quadra 20 1,25 1,00 1,00 1,50 2,00 3,00 0,00 0,75 1,31 

Geral 2,17 1,66 1,80 2,70 2,34 2,37 0,00 0,78 1,73 

Nota Média 
da Categoria 

2,08 
BOM 

2,35 
BOM 

0,39 
INSUFICIENTE 

1,61 
ACEITÁVEL 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 

 Aspectos de uso das calçadas 

A metodologia aplicada contempla diversas categorias e indicadores associados às 

características físicas das calçadas e travessias quanto a segurança dos pedestres. Essa 

metodologia considera a calçada como espaço público exclusivo para pedestres.  

Isso não ocorre na área analisada onde as calçadas são também locais de exposição de bens 

e de comércio informal. Em todas as ruas foi possível observar que as calçadas eram utilizadas 

como espaço para exposição de produtos comercializados e acabam por ocupar, em alguns 

trechos, aproximadamente 50% do espaço do passeio, prejudicando a circulação de pedestres. 

As imagens mostradas a seguir ilustram essas práticas.
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Registro de comércio informal nas calçadas na Av. 7 de Setembro 

 

 Conclusões sobre aspectos de caminhabilidade na cidade de Salvador 

Embora a avaliação da caminhabilidade, com base na metodologia proposta pelo ITDP, tenha 

sido realizada unicamente no trecho viário selecionado da Área Central, pode-se afirmar que as 

condições gerais de caminhabilidade em todo território da cidade de Salvador são precárias, 

seja por conta das condições físicas e morfológicas das calçadas e passeios ou pelos aspectos 

de mobilidade, segurança viária e tipologia de uso informal da calçada.  

Neste contexto caberá, no âmbito do PlanMob Salvador, propor estratégias para melhoria das 

condições físicas das calçadas e travessias (aspectos cuja gestão é prerrogativa do setor de 

mobilidade) assim como das condições de uso (aspectos cuja gestão é prerrogativa de outros 

setores da administração municipal). 
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 Análise da microacessibilidade às estações do sistema metroviário (atual, 

julho/2017) 

Para avaliar a microacessibilidade para as estações do Metrô foi realizado um levantamento 

em campo para medir o tempo de percurso dos pedestres em cada estação operando, a partir 

do ponto de ônibus ou terminal de ônibus mais próximo (local de integração ônibus - metrô) até 

a linha de bloqueio da estação (linha de catracas/dispositivos de validação dos bilhetes de 

cobrança da tarifa). 

Existe uma dificuldade relativa para o pedestre em acessar as estações pelas passarelas em 

função da distância a ser percorrida na maioria delas. Foram levantados tempos de caminhada 

de até 07:35 minutos na Linha 1 e 09:56 minutos na Linha 2. 

As estações que apresentam mais dificuldades para acessar o Metrô na Linha 1 são: Retiro e 

Acesso Norte, por se encontrarem “distantes” dos principais geradores de usuários nessas 

regiões. 

As tabelas e figuras a seguir apresentam os tempos de percurso a pé para cada trajeto entre o 

ponto de integração física do sistema de ônibus (ponto ou terminal de ônibus) e a linha de 

bloqueio de cada estação; também são apresentadas algumas imagens indicando cada um dos 

percursos pesquisados. 

 

 Resultados dos Levantamentos na Linha 1 

Tabela 133 – Levantamentos de tempo de caminhada até as linhas de bloqueio das 

estações da L1 do Metrô 

Estação do Metrô Linha 1 
Código 
Local (*) 

Terminal ou Ponto de Ônibus 
Tempo 
(min.) 

E1 Estação Pirajá a Terminal de ônibus Pirajá 03:50 

E2 Estação Bom Juá a Embaixo do viaduto - sentido Pirajá 03:12 

E3 Estação Retiro 

a Terminal de ônibus 01:42 

b Sentido San Martim 07:35 

c Sentido Rótula do Abacaxi 07:33 

E4 Estação Acesso Norte  

a Terminal de Ônibus 03:50 

b Shopping Bela Vista 03:03 

c Supermercado Extra - Rótula do Abacaxi 06:05 

d Embaixo do Viaduto Rótula do Abacaxi - Sentido 7 Portas 07:06 

E5 Estação Bonocô 
a Sentido Iguatemi 02:02 

b Sentido Vale do Nazaré 02:32 

E6 Estação Brotas  

a Em frente à Estação do Metrô 00:41 

b Posto de Gasolina  02:08 

c Viaduto Brotas 00:58 

E7 Estação Campo da Pólvora  

a Fórum - Sentido Piedade 00:58 

b Fórum - Sentido Nazaré 01:45 

c Fórum - Sentido Fonte Nova 01:50 

E8 Estação Lapa a Terminal de ônibus Lapa 01:02 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 (*) ver imagens apresentados a seguir 
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Figura 239 – Tempo para percurso de acesso às estações de Metrô da Linha 1 (min.) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 
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Figura 240 - Percurso analisado na Estação Pirajá 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 

 

Figura 241 - Percurso analisado na Estação Bom Juá 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 
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Figura 242 - Percursos analisados na Estação Retiro 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 

 

Figura 243 - Percursos analisados na Estação Acesso Norte 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 
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Figura 244 - Percursos analisados na Estação Bonocô 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 

 

Figura 245 - Percursos Analisados na Estação Brotas 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 
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Figura 246 - Percursos analisados na Estação Pólvora 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 

 

Figura 247 - Percurso analisado na Estação Lapa 
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 Resultados dos Levantamentos na Linha 2 

Na Linha 2, a estação que apresentou maior tempo de percurso a pé foi a Estação Rodoviária, 

pelo acesso e, desde o final do Viad. dos Rodoviários, sentido Rodoviária. O tempo chegou a 

quase 10 minutos de caminhada. A segunda estação que apresentou maior tempo foi a 

Estação Pernambués no acesso b, na Av. Paralela sentido Caminho das Árvores, com um 

percurso de 8:18 minutos de caminhada. Em específico nesta L1 deve-se ponderar o fato de 

que os acessos por escadas rolantes ainda estão em fase de implantação. 

 

Tabela 134 – Levantamentos de tempo de caminhada até a linha de bloqueio das 

estações da L2 do Metrô 

Estação do Metrô Linha 2 
Código 

Local (*) 
Terminal ou Ponto de Ônibus 

Tempo 

(min.) 

E9 Detran 

a Via Exclusiva - Sentido Iguatemi / Paralela 03:20 

b Sentido Iguatemi / Paralela 03:10 

c Sentido Rótula do Abacaxi / Cabula 03:08 

d Sentido Rótula do Abacaxi 05:35 

E10 Rodoviária 

a Terminal de ônibus - Sentido Paralela / Jornal A Tarde 03:25 

b Terminal de ônibus - Sentido Rótula do Abacaxi  05:47 

c Iguatemi - Sentido Paralela / Hospital Sara 05:28 

d Igreja Universal - Sentido Lucaia 07:50 

e Final do Viaduto dos Rodoviários - Sentido Rodoviária 09:56 

f Centro Empresarial Iguatemi - Sentido Cam. das Árvores 07:15 

E11 Pernambués 

a Sentido Iguatemi / Rodoviária 04:06 

b Sentido Caminho das Árvores / Paralela 08:18 

c Próximo ao mercado Makro - Sentido Paralela 03:00 

E12 Imbuí 

a Mercado Extra - Sentido Aeroporto 08:00 

b Mercado Extra - Sentido Iguatemi 07:21 

c Em frente à Coelba - Sentido Paralela 06:56 

d Em frente à Coelba - Sentido CONDER 08:03 

e Provável -  Passarela da Estação Metrô - Sentido Paralela 04:10 

E13 CAB 

a Sentido Aeroporto 02:27 

b Sentido Iguatemi 03:00 

c Escola Bolivar - Sentido Sussuarana 04:38 

d Escola Bolivar - Sentido Paralela 05:10 

E14 Pituaçu 

a Sentido Aeroporto 05:49 

b Sentido Iguatemi 03:05 

c CAB - Sentido Sussuarana 06:34 

d CAB - Sentido Paralela 02:27 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 (*) ver imagens a seguir 
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Figura 248 - Tempo para percurso de acesso às estações de Metrô da Linha 2 (min.) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

00:00

01:12

02:24

03:36

04:48

06:00

07:12

08:24

09:36

10:48

Tempos de percurso a pé entre o ponto de integração com o ônibus e a linha 
de bloqueio da estação do metrô - Linha 2 (minutos)



Planmob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT06: Diagnóstico da Mobilidade em Salvador 

 

335 

 

Figura 249 - Percursos analisados na Estação Detran 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 

 

Figura 250 - Percursos analisados na Estação Rodoviária 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 
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Figura 251 - Percursos analisados na Estação Pernambués 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 

 

Figura 252 - Percursos analisados na Estação Imbuí 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 
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Figura 253 - Percursos analisados na Estação CAB 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 

 

Figura 254 - Percursos analisados na Estação Pituaçu 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 
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5.1.11 Dispositivos para Deslocamentos Verticais 

Neste item são apresentados os dispositivos para apoio a deslocamentos verticais (OS 

ASCENSORES) existentes na cidade de Salvador. Além das escadarias que dão acesso aos 

bairros com altas declividades, o sistema de transporte vertical da cidade de Salvador 

atualmente é composto por quatro equipamentos indicados a seguir.  

Os tempos de percurso dos dispositivos foram obtidos a partir de fontes de dados secundárias. 

Os tempos de caminhada alternativos foram levantados a partir de informações dos tempos de 

percurso a pé fornecidos pelo sistema Google Maps. 

 Elevador Lacerda: 

Esse elevador interliga a Cidade Alta e a Cidade Baixa e, em apenas 30 segundos 

vence a diferença de cota de 72 metros. O tempo estimado para a descida a pé saindo 

da Praça Municipal e descendo pela Ladeira da Conceição da Praia, trajeto com cerca 

de 900 m, é de aproximadamente 11 minutos. 

 Plano Inclinado Gonçalves: 

Seu acesso ocorre pela Praça da Sé (Ramos de Queiroz) na parte da Cidade Alta e 

pela R. Francisco Gonçalves na parte baixa. O tempo de descida é em torno de 1 

minuto. O tempo de caminhada, em um trajeto de aproximadamente 1,0 km descendo a 

pé pela R. Alfredo de Brito e R. do Tabuão, é da ordem 13 minutos. 

 Plano Inclinado Pilar: 

Localizado no bairro do Pilar, o plano inclinado liga a R. do Pilar ao bairro do Santo 

Antônio Além do Carmo; passou por diversos períodos fechado, mas hoje funciona com 

carros com capacidade para 20 passageiros, executando um trajeto que se o pedestre 

fizesse a pé pela Ladeira do Pilar percorreria 600m em aproximadamente 9 minutos. 

 Plano Inclinado da Liberdade/Calçada: 

Liga os bairros da Liberdade com a Calçada, a 250 m do antigo Terminal Ferroviário da 

Calçada e atualmente tem um percurso de menos de 2 minutos. Este mesmo trajeto a 

pé, utilizando a R. Dr. Raimundo Mesquita e a R. Barão da Vila da Barra de Baixo, exige 

cerca de 10 minutos, percorrendo aproximadamente 700 m. 

 

Tabela 135 – Quadro Comparativo do tempo de percurso a pé x dispositivo vertical 

 Elevador Lacerda 
Plano Inclinado 

Gonçalves 
Plano Inclinado 

Pilar 
Plano Inclinado da 
Liberdade/Calçada 

Tempo a pé (sem 
uso do dispositivo) 

11 minutos 13 minutos 9 minutos 10 minutos 

Tempo no 
ascensor 

30 segundos 1 minutos 1 minuto 2 minutos 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 

Verifica-se que economia de tempo no deslocamento do pedestre que usa esses dispositivos 

verticais é expressiva. Cabe destacar que o tempo de percurso a pé corresponde à média dos 

tempos de percurso dos dois sentidos de deslocamento. 

 



Planmob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT06: Diagnóstico da Mobilidade em Salvador 

 

339 

Figura 255 - Localização dos dispositivos para deslocamento vertical 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 
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5.1.12 Barreiras Físicas para a Mobilidade a Pé 

Neste item são apresentadas algumas barreiras físicas urbanas para a circulação do pedestre 

na cidade de Salvador, escolhidas preliminarmente para analisar a mobilidade a pé. Não estão 

contempladas nesta análise as chamadas barreiras físicas decorrentes da topografia urbana.  

A chamada barreira física urbana pode implicar dois tipos de segregação física:  

(i) a segregação decorrente da dificuldade de transposição a pé; e  

(ii) a segregação linear que, via de regra, isola duas porções urbanas implicando em 

separação das atividades e das interações entre ambas, incluindo as de âmbito 

social.  

Cinco casos de barreiras físicas foram selecionadas para avaliação no PlanMob Salvador. 

Essas barreiras configuram um eixo relevante e contínuo da rede viária e de transporte da 

cidade envolvendo dispositivos viários de interconexão (viadutos), eixos viários (Av. Paralela e 

Juracy Magalhães Jr.) e de transporte (metrô): 

 Complexo viário da Rótula do Abacaxi 

 Complexo viário Dois de Julho 

 Complexo viário do Imbuí 

 Av. Luís Viana (Paralela) e Linha 2 do Metrô 

 Av. Juracy Magalhães Júnior 

 

As três primeiras configuram complexos viários com viadutos e alças de acesso com grandes 

impedâncias para o deslocamento a pé; as duas últimas são barreiras lineares com poucos 

dispositivos de transposição transversal. Ambos casos hoje se apresentam criando uma 

dificuldade ao trânsito de pedestres, não equacionada à época do detalhamento do projeto 

viário e/ou na sua implementação. 

O mapa da Figura 256 ilustra esquematicamente a localização dessas barreiras físicas 

mencionadas e permite identificar os bairros “segregados” pelas barreiras lineares configuradas 

pela Av. Luís Viana (Paralela)/Metrô e pela Av. Juracy Magalhães Júnior. 

Observa-se que diversas outras barreiras físicas são relevantes na cidade como, por exemplo, 

a barreira natural existente na parte central do frontispício soteropolitano, entre a Av. Lafayete 

Coutinho (na cidade Baixa) e a R. Chile (na cidade Alta) cuja transposição é feita pelo elevador 

Lacerda.  

Estas serão analisadas com maior especificidade na Fase V deste PlanMob Salvador quando 

serão fixadas as Diretrizes Finais para elaboração dos projetos de infraestrutura dos 

transportes a serem recomendados neste estudo. 
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Figura 256 – Localização das barreiras físicas urbanas selecionadas 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 
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 Complexo viário da Rótula do Abacaxi 

Uma das barreiras para pedestres mais citadas nas “Escutas Setoriais” foi a do complexo viário 

da Rótula do Abacaxi, na confluência de quatro vias de trânsito rápido (Via expressa Baía de 

Todos-os-Santos; Rodovia BA-324; Av. Antônio Carlos Magalhães e Av. Mário Leal Ferreira), 

também chamada de Acesso Norte.  

O complexo viário visa conectar em desnível essas vias dando maior fluidez ao tráfego do 

entorno. O complexo apresenta várias travessias com altas impedâncias para os pedestres por 

não haver travessias suficientes e aquelas que existem foram projetadas contendo trajetos 

muito longos, principalmente para acessar a Estação Acesso Norte das Linhas 1 e 2 do Metrô. 

 

Figura 257 – Imagem de satélite da Rótula do Abacaxi 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Goolge Maps (julho 2015) 
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 Complexo viário Dois de Julho 

Localizado próximo ao Aeroporto Internacional de Salvador, é composto por um conjunto de 

quatro viadutos que interligam os bairros de São Cristóvão ao Centro Industrial de Aratu (via 

BA-526) e a Av. Luís Viana (Paralela). Dois de seus viadutos estão entre as Av. Caribé e Av. 

Santos Dumont em Lauro de Freitas (antigo início da BA-099), o terceiro se localiza entre a Av. 

São Cristóvão e BA-526 e o quarto entre Av. São Cristóvão e antiga BA-099. 

O complexo substituiu a “segunda rótula” do aeroporto. Os viadutos não contam com um 

espaço dedicado ao trânsito dos pedestres, obrigando-os a circular nas extensas passarelas, 

que necessitam de grande tempo de deslocamento a pé. 

Apesar de não haver um fluxo de pedestres tão grande quanto no Complexo Viário Imbuí, e 

também não havendo necessidade de cruzar o complexo em sua totalidade, por estar o 

Aeroporto do lado oposto ao Shopping, ainda assim sente-se falta de espaços precisamente 

delimitados para a circulação segura de pedestres. 

Figura 258 – Imagem de satélite do Complexo Viário Dois de Julho 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Goolge Maps (julho 2016) 
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 Complexo Viário do Imbuí e (Narandiba) 

O Complexo Viário do Imbuí é composto por três viadutos sobre a Av. Luís Viana (Paralela): 

dois deles (Viad. Gov. Eduardo Campos e Viad. Gov. Marcelo Déda) servem para conectar a 

Paralela ao bairro do Imbuí e o terceiro (Viad. Narandiba) conecta os bairros de Imbuí e 

Narandiba pela Av. Edgard Santos. 

O complexo viário foi projetado para garantir a circulação expressa na Av. Paralela, além de 

acomodar a Linha 2 do Metrô em seu canteiro central. Na área interna do complexo, próximo 

ao Condomínio Amazônia, foi projetada uma praça multiuso com espaços destinados a esporte 

e lazer que contam com soluções de macrodrenagem para evitar os antigos alagamentos 

recorrentes na região. 

Apesar da praça ter sido projetada com estes atributos, desenvolvidos para atender os 

cidadãos, o projeto viário é controverso por não reservar espaço destinado aos pedestres na 

circulação por qualquer um dos dois viadutos referidos, sendo proibida a circulação de ciclistas 

e pedestres que queiram atravessar a Av. Paralela, ocasionando o deslocamento destes pelas 

pistas de rolamento sobre o viaduto, aumentando os riscos de acidentes, já que não existe 

segregação entre os automóveis e os pedestres. A única maneira de completar a travessia é 

utilizando a antiga passarela, localizada a aproximadamente 200 m desses viadutos.  

 

Figura 259 - Mapa com a localização do Complexo Viário do Imbuí 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Goolge Maps (2014) 
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Figura 260 - Imagem de satélite do Complexo Viário do Imbuí 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Goolge Maps (2014) 
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 Av. Luís Viana (Paralela) e Linha 2 do Metrô: 

A Av. Luís Viana (Paralela) possui pouco mais de 13 km de extensão, ligando a região do 

Iguatemi ao bairro de São Cristóvão, próximo ao Aeroporto e à cidade de Lauro de Freitas. É 

um dos eixos estruturais do sistema viário de Salvador, configurando uma barreira física 

linear.  

Em seu entorno estão localizados diversos polos atratores de viagens como campis 

universitários, Estádio do Pituaçu, centros de compras, o Parque Tecnológico da Bahia e 

outros grandes empreendimentos imobiliários, gerando travessias peatonais vinculadas aos 

pontos de parada de ônibus existentes nessa avenida. 

A Linha 2 do Metrô está localizada no canteiro central dessa avenida. Dessa maneira a única 

forma de transposição à pé e através das passarelas de pedestres, tanto para integrar os 

bairros lindeiros e as paradas de ônibus como as próprias estações metroviárias, conforme 

indicado anteriormente na análise da microacessibilidade às estações do metrô. 

 

Figura 261 - Ilustração da Av. Luís Viana (Av. Paralela) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Goolge Maps (julho 2016) 
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 Av. Juracy Magalhães Júnior 

Além das BARREIRAS FÍSICAS CONSTRUÍDAS no meio urbano, pode-se citar que a rede 

hidrográfica de Salvador também se torna uma constante barreira física para os pedestres. Em 

alguns locais como a Av. Juracy Magalhães Júnior o canal representa uma barreira, que 

dificulta a sua travessia pelos pedestres, criando poucos locais com possibilidade de fazê-la. 

Entre a R. Lucaia e o Ceasinha é possível ver que existem travessias exclusivas para 

pedestres sobre o córrego, porém a distância a ser percorrida é de aproximadamente 400 m 

entre uma travessia e outra. 

 

Figura 262 - Imagem de Satélite do canal da Av. Juracy Magalhães Júnior 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Goolge Maps (julho 2016) 

 
 

5.1.13 Segurança  

Durante a realização da Pesquisa OD em 2012 foram realizadas algumas entrevistas 

específicas para tratar do assunto de segurança no transporte. Nas entrevistas domiciliares 

numa sub-amostra dos moradores eles foram questionados se, durante os anteriores doze 

meses, algum residente no domicílio envolveu-se em acidente, no trânsito ou caminhando da 

cidade. 

Considerando o período da pesquisa, entre Agosto/2012 e Maio/2013, os acidentes informados 

ocorreram em um período aproximado entre Setembro/2011 a Maio/2013. Desse banco de 

dados foram extraídas informações sobre os acidentes com pedestres. Na Tabela 136 é 

apresentada a distribuição percentual resultante. 

Travessia não 
sinalizada 

Pinguela e semáforo 
de pedestres 

Semáforo 
veicular 
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Tabela 136 - Acidentes com Pedestres, na RMS identificados na sub-amostragem 

Tipo de acidente % da sub-amostra 

Queda na calçada ao caminhar 24,9% 

Atropelamento 18,1% 

Demais tipos de acidentes 57,0% 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Pesquisa OD-2012 (SEINFRA) 

 

A pesquisa identificou 501 acidentes dos quais 43,0% envolvem pedestres (atropelamentos 

ou quedas nas calçadas ao caminhar).  

Para servir como referência (e não como modelo), o Relatório anual de acidentes de trânsito – 

2015 da CET da cidade de São Paulo indica o registro de 20.260 acidentes com vítimas em 

2015; dos quais, 24,2% foram atropelamentos. Não estavam computados os registros de 

acidentes do tipo queda de pedestres ao caminhar nas calçadas. 

Com relação às consequências/gravidade desses acidentes reportados, a distribuição 

percentual é apresentada na Tabela 137. 

Tabela 137 – Distribuição percentual sobre gravidade dos acidentes com pedestres 

Tipo de Acidente 

(501 registros) 

Consequência / Gravidade 

Total Ferimentos 
leves 

Sem 
ferimentos 

Ferimentos 
graves 

Fatalidade 
Não 

informado 

Queda na calçada ao caminhar 3,5% 15,8% 5,2% 0,0% 0,4% 24,9% 

Atropelamento 1,1% 8,5% 8,5% 0,0% 0,0% 18,1% 

Demais acidentes veiculares 20,1% 26,2% 10,5% 0,3% 0,0% 57,0% 

Total  24,7% 50,5% 24,1% 0,3% 0,4% 100,0% 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Sub-amostra da Pesquisa OD-2012 (SEINFRA) 

 

Figura 263 - Distribuição dos acidentes segundo tipos e consequência / gravidade (RMS) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Sub-amostra da Pesquisa OD-2012 (SEINFRA) 
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5.2 Sistema Cicloviário 

Este item tem como objetivo apresentar as condições sobre a circulação de bicicletas no 

município de Salvador, comparando a situação existente com as situações previstas (por 

planos e projetos vigentes), além de identificar dificuldades e potencialidades para o 

implemento desta forma de deslocamento. 

Para este diagnóstico, foram realizadas visitas de campo com membros do Mobicidade10, 

conversas com técnicos municipais, análises de dados secundários e do marco jurídico 

existente, análises de informações disponíveis na internet sobre os sistemas e programas em 

operação, entre outros. 

5.2.1 Aspectos da Circulação por Bicicletas 

 Vistorias de Campo 

Devido à configuração do território de Salvador, existem poucas vias que conectam o território 

todo. Destas vias, muitas apresentam caráter estrutural, com altas velocidades permitidas para 

o trânsito automobilístico e grande quantidade de alças de acessos e pistas marginais, 

tornando difícil a compatibilização da infraestrutura cicloviária de uma forma integrada ao 

sistema viário. 

Desta forma, muitas infraestruturas cicloviárias são implantadas no canteiro central dessas 

vias, em geral em trechos associados a projetos de áreas de lazer (parques e praças), o que 

faz com que, em alguns casos, a infraestrutura não seja acessível a partir da via e é 

compreendida apenas como uma ciclovia para fins de lazer. Com isso, os ciclistas acabam 

optando por transitar pelo bordo direito da pista de rolamento, junto aos carros e ônibus. 

Figura 264 - Ciclovia no canteiro central da Av. Anita Garibaldi 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados Google Street View, junho de 2016 

                                                

10
 Entidade da sociedade civil que promove a articulação de ações para o uso da bicicleta como meio de transporte urbano. 
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Muitas vias arteriais, e até mesmo algumas estruturais, apresentam calçadas com larguras 

insuficientes ou utilizadas irregularmente como estacionamentos dos automóveis. Isso por falta 

de organização do leito viário, ou até mesmo pela falta de espaço adequado para comportar 

calçadas, estacionamentos e faixas de tráfego. Por isso, o deslocamento nessas vias é, em 

geral, conflituoso para os diversos modais, mesmo quando há infraestrutura cicloviária, pois 

estas acabam sendo utilizadas por pedestres.  

Figura 265 - Av. Dendezeiros do Bonfim: via arterial com circulação de ônibus, sentido 

duplo de rota por bicicleta, para acesso à escola 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017 

 

Nas visitas de campo, realizadas com o uso de bicicleta, observou-se que estas infraestruturas 

são pouco conectadas entre si e pouco inseridas no contexto viário. Ou seja, as ciclovias e 

ciclofaixas começam e terminam sem indicação para a continuidade do ciclista, fazendo com 

que este tenha que adentrar no trânsito viário, às vezes no contra fluxo.  

Além disso, não são projetadas as travessias de forma adequada aos ciclistas, mesmo quando 

há infraestrutura para tais. Assim, muitas vezes o ciclista deve fazer a travessia em dois ou três 

“tempos semafóricos”. 

Figura 266 - R. Marquês de Montesanto: ciclovia sem continuidade e sem sinalização 

adequada aos ciclistas 

 


