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

Em alguns casos, nota-se que há indicação de ciclovia ou ciclofaixa em apenas um sentido do 

fluxo viário, não sendo claro para o ciclista se este pode andar nos dois sentidos ou se há 

alguma via paralela que configure um “sistema binário” para sua circulação segura. 

Figura 267 - Av. Juracy Magalhães Júnior (canal do Rio Vermelho): ciclofaixa em um 

sentido.  

 

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

 

Nota-se também que algumas infraestruturas cicloviárias apresentam conflitos com pedestres, 

principalmente por conta de as calçadas serem inadequadas ou apresentarem larguras 

insuficientes para os dois fluxos.  

Em outros casos, a ciclovia existente é usada como estacionamento de veículos. 

Figura 268 - R. Thomás Gonzaga: ciclofaixa usada como estacionamento 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Google Street View, abril de 2017.  
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 Cultura Cicloviária 

Após as visitas a campo e em conversas com ciclistas locais, foi identificado que há pouco 

respeito dos motoristas aos ciclistas quando os mesmos compartilham as pistas de rolamento, 

principalmente os motoristas de automóveis, inclusive os taxistas profissionais. Ambos, em 

geral, não dão devido distanciamento aos ciclistas, não reduzem a velocidade e não mudam de 

faixa de tráfego para ultrapassar os ciclistas. 

Esta relação entre motoristas e ciclistas vem melhorando aos poucos, conforme crescem as 

ações municipais e coletivas relacionadas ao transporte por bicicletas. 

Nas faixas de ônibus e próximos aos pontos de parada, os motoristas que estão em maior 

velocidade pressionam os ciclistas e também os ultrapassam com pouco distanciamento e sem 

redução dessa velocidade. 

Os cruzamentos, os acessos à esquerda e as rotatórias são, em especial, pontos perigosos 

para os ciclistas, pois os veículos não aguardam a passagem de ciclistas. 

Figura 269 - Av. Anita Garibaldi: exemplo de conversão à esquerda conflituosa com o 

ciclista.  

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Google Street View, abril 2017. 

 

 Fluxos de Ciclistas 

Não foi identificada a existência de contagens de fluxos de ciclistas (sistemáticas ou 

específicas), o que dificulta o preciso dimensionamento das infraestruturas e impossibilita o 

acompanhamento dos impactos e benefícios trazidos pela construção de ciclovias e pelos 

movimentos populares relacionados à bicicleta. 

Nas infraestruturas cicloviárias existentes, nota-se, além da presença de ciclistas 

convencionais, a presença de ciclistas com bicicletas de cargas, bicicletas carregadas com 

ferramentas de trabalho, além de pessoas com carrinhos de bebê e carrinholas, o que indica 

que não há apenas a demanda para a circulação de ciclistas por transporte, mas de outros 

usos não motorizados sobre rodas. 
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5.2.2 Infraestrutura Cicloviária Existente 

Segundo dados da Transalvador (fornecidos pelo DTRAN – GEPRO – Coordenação de 

estudos de ciclovias e ciclofaixas), até maio de 2017, existiam implantados em Salvador cerca 

de 152 km de infraestrutura cicloviária, de âmbito municipal, de acordo com as seguintes 

tipologias:  

 57,3 km de ciclovias; 

 32,3 km de ciclofaixas; e 

 62,4 km de ciclorrotas. 

 

Além disso, de acordo com a mesma fonte de informações, existem 6,2 km de ciclofaixas 

esportivas, implantadas em horários especiais (4h às 6h). Estas encontram-se na Av. 

Magalhães Neto e na Av. Centenário. Há ainda cerca de 46 km de infraestruturas de âmbito 

estadual, sendo que uma parte destas (14 km) encontra-se dentro do Parque Metropolitano do 

Pituaçu. 

Desta forma, o total de infraestrutura fixa na cidade de Salvador (não incluindo as ciclofaixas 

esportivas) é de aproximadamente 198 km (em maio/2017). 

Outra informação, fornecida pela SEMOB, apresenta as características desta infraestrutura 

cicloviária existente em Salvador. A partir de informações in loco e do auxílio do mapa 

fornecido pelo Mobicidade, o Consórcio TTC-Oficina (Figura 270) verificou as informações 

fornecidas, e gerou o mapa da infraestrutura existente.  

As informações obtidas sobre as ciclorrotas não foram suficientes para configurar o mapa das 

mesmas. 

A partir dessas informações, nota-se que:  

(i) há uma maior quantidade de infraestruturas na Orla Atlântica, inclusive com 

algumas conexões para os bairros, mas que, no entanto, não chegam até a Av. Luís 

Viana (onde estão as estações de metrô);  

(ii) A ciclovia da Av. Afrânio Peixoto contribui enormemente para as conexões com o 

Subúrbio;  

(iii) A AUC conta com alguns trechos desconectados de infraestrutura;  

(iv) O Centro Histórico não possui infraestrutura cicloviária, apenas alguns tramos 

chegam em sua proximidade;  

(v) (v) O “Miolo” não possui infraestrutura cicloviária. 
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Tabela 138 - Análise da infraestrutura existente (2017) 

Informações SEMOB 
Verificação e observações pelo Consórcio 

# Logradouro Extensão Largura Classe Condições SMOB 

1 Al. Dilson Jatahy Fonseca 2.9 km >2.0m Ciclofaixa Sem obstáculos e boa pavimentação Apenas em um sentido viário, unidirecional em um bordo 

2 Alphaville I 2.3 km <2.0m Ciclofaixa Sem obstáculos e boa pavimentação Nos dois bordos 

3 Av. Afrânio Peixoto 28 km 2.0m Ciclovia Sem obstáculos e boa pavimentação No canteiro central, segregada por guia 

4 Av. Amaralina 1.3 km >2.0m Ciclofaixa Sem obstáculos e boa pavimentação Apenas em um sentido viário, unidirecional em um bordo 

5 Av. Beira Mar 2 km >2.0m Ciclovia 
Presença pontual de obstáculos e falha na 
pavimentação 

Bidirecional na calçada 

6 Av. Caminho de Areia 1.5 km <2.0m Ciclofaixa 
Presença pontual de obstáculos e falha na 
pavimentação 

Apenas em um sentido viário, unidirecional em um bordo 

7 Av. Centenário 2.2 km - - - Bidirecional no canteiro central 

8 Av. Dorival Caymmi 7.1 km >2.0m Ciclofaixa Sem obstáculos e boa pavimentação Apenas em um sentido viário, unidirecional em um bordo 

9 Av. Anita Garibaldi 0.9 km >2.0m Ciclovia Sem obstáculos e boa pavimentação Bidirecional no canteiro central, em pequeno trecho da via 

10 Av. Juracy Magalhães Jr. (R. do Canal) 0.9 km >2.0m Ciclofaixa Sem obstáculos e boa pavimentação 
Apenas em um sentido viário, unidirecional em um bordo; entre 
estacionamento e a pista de rolamento 

11 Av. Luis Tarquinio 0.8 km >2.0m Ciclofaixa 
Presença pontual de obstáculos e falha na 
pavimentação 

Apenas em um sentido viário, unidirecional em um bordo 

12 Av. Luís Viana 0.8 km 2.0m Ciclofaixa 
Presença pontual de obstáculos e falha na 
pavimentação 

Bidirecional em um bordo, sinalização insuficiente, conflito com 
ponto de ônibus 

13 Av. Magalhães Neto 3.6 km <2.0m Ciclofaixa Sem obstáculos e boa pavimentação Apenas em um sentido viário, unidirecional em um bordo 

14 Av. Oceânica 1.3 km >2.0m Ciclovia Sem obstáculos e boa pavimentação Bidirecional em um bordo; segregada por guia 

15 Av. Octávio Mangabeira (Jd. Armação) 1.3 km <2.0m Ciclofaixa 
Presença pontual de obstáculos e falha na 
pavimentação 

Unidirecional em um bordo, segregada por canteiro 

16 Av. Octávio Mangabeira (Jd. de Alah) 3.5 km <2.0m Ciclovia Sem obstáculos e boa pavimentação Unidirecional em um bordo, segregada por guia 

17 
Av. Octávio Mangabeira (Pça Antigo 
Clube do Bahia; Orla) 

13.8 km 2.0m Ciclovia 
Presença pontual de obstáculos e falha na 
pavimentação 

Unidirecional em um bordo, segregada por guia 

18 
Av. Octávio Mangabeira (Ladeiras do 
Abaeté) 

3 km 2.0m Ciclovia Sem obstáculos e boa pavimentação Unidirecional em um bordo, segregada por guia 

19 Av. Orlando Gomes 3.5 km >2.0m Ciclovia Sem obstáculos e boa pavimentação Unidirecional em um bordo, segregada por canteiro 

20 Av. Pinto de Aguiar 6 km <2.0m  Ciclovia 
Presença pontual de obstáculos e falha na 
pavimentação 

Unidirecional em um bordo, segregada por guia 

21 Av. Porto dos Mastros 1.3 km <1.5m Ciclofaixa 
Condições ruins (presença de obstáculos e 
falha na pavimentação) 

Unidirecional em um bordo; sinalização insuficiente; utilizada como 
estacionamento irregular 

(continua) 
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Tabela 135 - Análise da infraestrutura existente (2017) (continuação) 

Informações SEMOB 
Verificação e observações pelo Consórcio 

# Logradouro Extensão Largura Classe Condições SMOB 

22 Av. Sete de Setembro 1.1 km >2.0m Ciclofaixa 
Presença pontual de obstáculos e falha 
na pavimentação 

Unidirecional em um bordo 

23 
Av. Ten. Frederico Gustavo dos Santos - 
Aeroporto 

2.6 km >2.0m Ciclofaixa 
Presença pontual de obstáculos e falha 
na pavimentação 

Unidirecional em ambos os bordos (apenas em alguns trechos) 

24 Parque da Cidade 1 km sem info Unidirecional em um bordo; caráter de lazer 

25 Parque Metropolitano de Pituaçu 14.5 km sem info - 

26 Porto da Barra 1.8 km >2.0m Ciclovia Sem obstáculos e boa pavimentação Unidirecional em ambos os bordos; sinalização insuficiente 

27 Pça. Ana Lúcia Magalhães 0.7 km sem info Ciclorrota sinalizada com pictogramas 

28 Pça. Barros Reis 0.3 km <2.0m Ciclovia Sem obstáculos e boa pavimentação Apenas para lazer na praça; trecho curto  

29 Pça. General Graça Lessa 0.45 km sem info Apenas para lazer na praça; trecho curto  

30 Pça. Imbuí 1.9 km 2.0m Ciclovia Sem obstáculos e boa pavimentação Apenas para lazer na praça; trecho curto  

31 Pça. Stela Marís 0.6 km sem info Apenas para lazer na praça; trecho curto  

32 Shopping Bela Vista 4.2 km 2.0m Ciclovia Sem obstáculos e boa pavimentação Bidirecional segregada por guia; apenas alguns trechos 

33 Requalificação Rio Vermelho 2 km sem info 
Unidirecional em um bordo; apenas alguns trechos; em processo de 
requalificação 

34 R. da Imperatriz 0.9 km <2.0m Ciclofaixa 
Presença pontual de obstáculos e falha 
na pavimentação 

Unidirecional em um bordo; sinalização insuficiente 

35 
Estrada das Rainhas/R. Quintas dos 
Lázaros/Av. Heitor Dias 

4 km sem info Unidirecional em um bordo, segregada por guia; descontínua 

36 R. Luiz Maria sem info Bidirecional no canteiro central 

37 R. Manoel Barreto 0.6 km <2.0m Ciclofaixa Sem obstáculos e boa pavimentação Unidirecional em um bordo 

38 R. Porto dos Taineiros/R. da Penha 3 km 2.0m Ciclovia 
Presença pontual de obstáculos e falha 
na pavimentação 

Na R. Porto dos Taineiros: bidirecional segregada por canteiro; 
Não foi identificada ciclovia na R. da Penha  

39 R. Resende Costa 0.7 km <2.0m Ciclofaixa Sem obstáculos e boa pavimentação 
Unidirecional em um bordo; sinalização insuficiente; apenas trecho curto; via 
com obstáculos e falha na pavimentação 

40 R. Thomás Gonzaga 1.8 km 2.0m Ciclofaixa 
Presença pontual de obstáculos e falha 
na pavimentação 

Unidirecional em um bordo 

41 S. Tomé de Paripe - Orla 1.2 km sem info Bidirecional segregada por canteiro; apenas trecho curto 

42 Tubarão - Orla 1.2 km sem info Unidirecional no bordo; estreita 

43 Mario Leal Ferreira sem info Bidirecional no canteiro central 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados SEMOB
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Figura 270 - Rede Cicloviária Existente (exceto ciclorrotas) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados SEMOB, Mobicidade, 
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5.2.3 Paraciclos e Bicicletários 

 Paraciclos 

Foi identificada a existência de paraciclos de diferentes modelos colocados em diversas praças 

da cidade e outros locais de lazer, e ainda em poucos PGTs. A PMS possui cerca de 500 

novos paraciclos, prontos para serem implantados em outros locais públicos. 

Figura 271 - Paraciclos públicos no Largo da Mariquita  

 

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

 

Figura 272 - Paraciclos públicos no Largo da Mariquita  

 

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

Em relação aos bicicletários, existem dois de uso público e gratuito, sendo um no Largo da 

Ribeira e outro no Farol da Barra. Estes são operados pelo Itaú Unibanco e contam ainda com 

sistema de empréstimo gratuito de bicicletas. 

Figura 273-  Terminal Hidroviário do Largo da Ribeira – bicicletários e empréstimo de 

bicicletas  

 

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

 

Figura 274 - Farol da Barra – bicicletário e empréstimo de bicicletas 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Salvador Vai de Bike, julho de 2017. 
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Algumas estações do sistema metroviário, operadas pela CCR Metrô-Bahia, possuem 

bicicletários a elas vinculados: Retiro, Acesso Norte, Bonocô e Pirajá, em cada um deles, são 

disponibilizadas 108 vagas; e Bom Juá, com 78 vagas. Estes funcionam no mesmo período 

das estações (todos os dias, das 5h à 24h). As bicicletas podem neles permanecer por 72 

horas consecutivas e, após esse período, a operadora pode removê-las e disponibilizá-las para 

doação11. Estes bicicletários não possuem guardas permanentes; para o seu uso é necessário 

acionar um dos guardas da estação, por interfone, para utilizar o bicicletário, o que desestimula 

ou inibe o uso do mesmo.  

Os bicicletários do Metrô normalmente encontram-se contíguos às estações, mas fora da área 

do edifício principal, e são acessados a partir das passarelas. Porém, não foi identificada 

sinalização indicativa dentro das estações ou em suas imediações, sobre a localização desses 

bicicletários. 

Exemplo disso, na Estação Acesso Norte, durante a realização de intermodalidade entre o 

transporte cicloviário e o metroviário, os usuários têm que percorrer uma “distância negativa” de 

cerca de 100 metros (Figura 275). Em agravo, este, quando chega ao bicicletário, precisa 

interfonar para um funcionário da estação, a fim de que o seu acesso seja liberado e “retornar” 

para a entrada da estação. É importante destacar que essa situação induz o aumento do tempo 

de viagem dos ciclistas que fazem uso do bicicletário, podendo ser um dos motivos associados 

à sua baixa utilização.  

 

Figura 275 - Distância entre a linha de bloqueio e o bicicletário da Estação Acesso Norte 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 

                                                

11 Informações obtidas no site http://www.ccrmetrobahia.com.br/guia-do-usuario/bicicletario, acessado em 20/06/2017. 



Planmob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT06: Diagnóstico da Mobilidade em Salvador 

 

360 

O uso dos bicicletários é gratuito, e, segundo informações disponíveis nas placas das 

edificações e no site da operadora, o uso é exclusivo para usuários do Metrô, mediante 

cadastro. Porém, não é esclarecido como os portadores das bicicletas devem comprovar que 

utilizaram ou utilizarão o Metrô. 

Figura 276 - Acesso ao bicicletário da estação Acesso Norte 

 

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

 

Figura 277 - Bicicletário da estação Acesso Norte: com acesso por interfone 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017. 
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Figura 278 - Bicicletário da estação Acesso Norte, sem uso  

 

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

 

O mapa das linhas de Metrô, disponível no site, assim como o mapa impresso apresentado nas 

placas informativas das estações, não mencionam quais delas estão providas de bicicletários. 

Já os textos destas placas mencionam que há bicicletários também nas estações Detran, 

Rodoviária, Pernambués, Imbuí, CAB e Pituaçu. Em visitas aos locais, verificou-se que alguns 

destes bicicletários ainda se encontram em construção. 

 

Figura 279 - Informativo da CCR Metrô BA, na Estação Imbuí 

 

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



Planmob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT06: Diagnóstico da Mobilidade em Salvador 

 

362 

Figura 280 - Detalhe do informativo da CCR Metrô BA, na Estação Imbuí  

 

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

 

 Bicicletas Compartilhadas 

Salvador possui três sistemas de bicicletas compartilhadas, todos coordenados pela SALTUR/ 

PMS, por meio do Movimento Salvador Vai de Bike. Cada um dos sistemas tem um tipo de 

funcionamento e de objetivo, conforme descrito a seguir. 

 

 Bike Salvador 

O Sistema de Bicicletas Públicas “Bike Salvador” possui 40 estações de bicicletas 

compartilhadas distribuídas pelo município. Neste momento (julho, 2017), esse sistema é 

operado pela empresa Serttel e apoiada pelo Banco Itaú Unibanco. As estações encontram-se, 

em geral, ao longo da Orla Atlântica, com algumas exceções próximas a parques e 

universidades, conforme pode ser observado na Figura 281. 

O custo da taxa de credenciamento para uso do cartão é de R$ 10,00 (junho de 2017), e é 

necessário possuir Cartão de Crédito. O Sistema Bike Salvador pode ser utilizado por aplicativo 

para smartphone, ligação por celular, ou a partir do Salvador Card, cartão utilizado para o 

transporte público municipal.12  

Os usuários têm direito a viagens gratuitas de 45 minutos durante a semana e de 90 minutos 

aos domingos e feriados, ambas com intervalos de 15 minutos entre elas. As viagens acima 

destes períodos são tarifadas a R$ 5,00 a cada 30 minutos. As estações funcionam todos os 

dias, entre as 6h e 22h. 

                                                

12
 Informações obtidas no site http://www.bikesalvador.com/, acessado em 19/06/2017. 
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Figura 281 - Estação Largo da Mariquita, do Bike Salvador. 

 

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

O site do sistema (https://bikesalvador.tembici.com.br/) apresenta, em tempo real, a situação de 

cada estação: em implantação ou em manutenção, off-line, em operação, todas as vagas 

preenchidas, ou nenhuma bicicleta disponível. Por observações destas informações, em dias e 

horários distintos, observa-se que a dinâmica de empréstimo é bastante variada. 

Desconsiderando-se os processos de redistribuição das bicicletas, é possível fazer uma 

observação sobre as estações mais demandadas como origem (aquelas com alta 

indisponibilidade de bicicletas) e as mais demandadas para destino (aquelas com todas as 

vagas ocupadas). Não foram observadas estações com todas as vagas ocupadas. 

Desta maneira, constatou-se que até as 13:30 algumas das estações localizadas na região da 

Liberdade, Calçada e Bonfim, no lado oeste da cidade, estavam sem bicicletas disponíveis nos 

dias observados, com destaque para a estação 32 – Estação de Trem, que se apresentou 

nessa situação majoritariamente.  O cenário seguiu desta maneira até as 18:00, porém com o 

acréscimo da estação 23 (localizada em Jaguaribe) e a 19 (em Pituaçu) ambas na região da 

Orla Atlântica. 

Entre 18:00 e 21:00, as estações que estavam sem bicicletas disponíveis se apresentaram em 

Pituba e Ondina ao sul, com destaque para as estações 15 e 37 respectivamente, sendo que a 

estação 23 (ao leste), apresentou-se sem bicicletas disponíveis novamente a partir das 20:00. 

Observou-se que, em todos os períodos, há ao menos uma estação da região central sem 

bicicletas disponíveis dentre as estações 02 – Pça da Piedade; 03 – Pça Castro Alves; 09 – 

Mercado Modelo; 27 – Pça do Fórum Ruy Barbosa; 34 - Terminal de França; 40 – Salesiano. 
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 Bike Turista 

Este programa é parceria da ABIH-BA (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Bahia) 

com o Itaú Unibanco e é operado pelo Compartibike. 

Hóspedes dos hotéis conveniados podem fazer uso das bicicletas entre as 6h e 22h, por meio 

da aquisição de passes diários, de três dias ou semanais. As bicicletas podem ser devolvidas 

em qualquer um dos hotéis conveniados. 

O sistema não é interligado com o Bike Salvador. 

 Empréstimo nas Tendas Móveis (‘Azulzinha’) 

O município conta, ainda, com o empréstimo de bicicletas nos dias das ciclofaixas de lazer. O 

cadastro no sistema deve ser feito por meio do pagamento de uma parcela única, vinculada ao 

cartão de crédito. As bicicletas são chamadas de ‘azulzinhas’ e, a depender do objetivo a ser 

atendido, são disponibilizadas em tendas móveis, que podem ser instaladas em pontos 

diferentes da cidade, sendo os mais frequentes: 

1. Barra; 

2. Campo Grande; 

3. Jardim dos Namorados; 

4. Parque da Cidade; 

5. Av. Magalhães Neto; 

O uso das bicicletas é permitido por até 2h e pode ser renovado. As tendas móveis funcionam 

entre as 8h e 15h30. 

Figura 282 - Divulgação das “Azulzinhas” 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Facebook - Salvador Vai de Bike, maio de 2017 
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Figura 283 - Estações de Bicicletas Compartilhadas e Bicicletários 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Bike Salvador, elaboração Consórcio TTC-Oficina (2017). 



Planmob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT06: Diagnóstico da Mobilidade em Salvador 

 

366 

5.2.4 Integração Modal e Intermodalidade 

A falta de capilaridade da infraestrutura cicloviária dificulta sua integração com os demais 

modais. Por exemplo, a ausência de conexões diametrais entre as linhas do metrô e os dois 

principais eixos de oferta de infraestrutura cicloviária é um entrave ao uso da bicicleta, assim 

como a oferta reduzida de paraciclos e bicicletários seguros no entorno das estações. 

Quanto ao sistema de transporte coletivo sobre pneus, a inexistência de estações de 

compartilhamento e de locais onde o usuário possa deixar sua bicicleta nas imediações dos 

terminais e dos pontos de ônibus também contribui para a perda do potencial de 

intermodalidade. 

Mesmo quando considerada a integração entre o modo bicicleta e o modo a pé, percebe-se 

que a falta de equipamentos de apoio à circulação cicloviária – tal como em ascensores e junto 

às principais centralidades – faz com que o usuário se sinta inibido em utilizá-la para os seus 

principais deslocamentos. Além disso, chegar até as principais ciclovias, dada a falta de 

capilaridade do sistema, pode configurar riscos aos ciclistas, que precisam pedalar por vias 

estruturais com trânsito rápido e intenso, cruzamentos conflituosos e locais com baixa 

iluminação e más condições de pavimentação.  

 Ascensores

Figura 284 - Publicação do programa 

Salvador Vai de Bike 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Facebook do 

Salvador Vai de Bike, agosto de 2015 

 

 

 

 

 

 

Segundo diversas publicações e notícias, 

os ascensores (Elevadores e Planos 

Inclinados) de Salvador permitem 

transporte de bicicletas. Este processo teve 

início em meados de 2014, quando foi 

liberado o acesso por bicicleta no Elevador 

Lacerda, aos domingos e feriados. Devido 

ao grande fluxo de ciclistas observado, a 

permissão foi ampliada para todos os 

dias13.

                                                

13 http://developer.ativo.com/ativo-portais-

brasil/bike/mobilidade/ciclistas-ganham-novas-opcoes-de-

modais-em-salvador/ 
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Figura 285 - Embarque com bicicleta, no Elevador Lacerda 

 

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

 

 

Figura 286 - Reportagem do portal The City Fix Brasil14  

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados The City Fix Brasil, março de 2016.  

                                                

14 http://thecityfixbrasil.com/2016/03/28/alem-do-turismo-elevador-em-salvador-e-peca-importante-na-mobilidade-urbana/ (28 de 

março de 2016) 
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 Embarcações Hidroviárias 

Para a travessia Salvador-Itaparica, operada pela Internacional Travessias, a passagem para 

passageiros com bicicleta custa R$ 14,00 durante a semana e R$ 18,00 no fim de semana; 

sendo quase três vezes mais cara que a de pedestres e muito semelhante à tarifa da moto, 

como pode ser observado na tabela abaixo. 

Tabela 139 - Tabela de tarifas da travessia Salvador-Itaparica, por categoria15. 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados International Travessias, 2017. 

 

Esta diferença de preço entre pedestres e ciclistas inibe a travessia portando a bicicleta, como 

ilustra a imagem de saída do Terminal do Ferry-Boat. O acesso aos terminais por bicicleta 

poderia ser viabilizado e incentivado por meio da existência de um bicicletário em cada terminal 

(em São Joaquim e em Bom Despacho); ou pela redução da tarifa para o portador de bicicletas 

(para valor próximo ou igual ao da tarifa de pedestres).  

Embora a Pesquisa OD - 2012 registrou poucas viagens entre Itaparica e Salvador, observa-se 

que há grande demanda de viagens por trabalhadores de Salvador residentes em Itaparica, 

muitos atravessando a pé. A viabilidade de transportar bicicleta por um valor mais cômodo 

(preferencialmente sem adições à tarifa de pedestre) contribuiria para seus deslocamentos 

diários dentro do município de Salvador.   

Figura 287 - Terminal Bom Despacho (Ilha de Itaparica): saída de passageiro do Ferry-

Boat, com predominância de pedestres e veículos motorizados sem ciclistas 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Google Maps, março de 2012. 

                                                

15 http://internacionaltravessias.com.br/tarifas-ferry-boat-salvador-ba/ 
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Na travessia Ribeira-Plataforma, de operação municipal, é permitido o transporte da bicicleta, 

sem acréscimo no valor da passagem, todos os dias. O terminal Marítimo da Ribeira conta, 

ainda, com uma estação da Bike Salvador e uma tenda com empréstimo das “azulzinhas” 

(bicicletário com 40 vagas, gratuito e que funciona todos os dias, das 6h às 24h). 

 

Figura 288 - Terminal Largo da Ribeira: Transporte de Bicicletas Permitido sem 

Acréscimo de Tarifa ao Usuário 

 

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

 

 Terminal Turístico Náutico 

O Terminal Turístico Náutico não possui bicicletário, mas possui estacionamento para 

veículos no qual foram observadas algumas bicicletas estacionadas. O terminal tem perfil 

turístico; portanto, não apresenta demanda específica de bicicletários, visto que os funcionários 

podem usar o estacionamento existente. 

No terminal são operadas as seguintes linhas: 

 Salvador – Morro de São Paulo; 

 Salvador – Mar Grande (Vera Cruz); 

 Escunas de passeio (Origem: Salvador / Destino: Ilhas da Baía de Todos os Santos); 

É permitido transportar bicicletas nas lanchas; no entanto é necessário pagar uma tarifa 

complementar de R$ 7,00, de segunda a sexta-feira, e de R$ 9,00, aos finais de semana.  

 

 Metrô 

Observa-se também que, nos veículos do metrô, é possível transportar apenas bicicletas 

dobráveis. Segundo informações da CCR Metrô-Bahia, há previsão de que, com o futuro 

aumento da frota, seja viabilizado o transporte de bicicletas nas composições metroviárias, em 

determinadas faixas horárias. 
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 Ônibus 

Segundo informações da SEMOB, não há previsões de compatibilização dos veículos para o 

transporte de bicicletas; seja, por não haver disponibilidade de espaço no layout atual dos 

ônibus, ou pela complexidade logística que isto traria ao sistema. 

 

 Táxi 

Segundo informações de ciclistas da cidade, os táxis em geral não possuem suporte para 

bicicletas. Estas devem, então, ser transportadas dentro do veículo, de acordo com a 

disposição do taxista. 

Figura 289 - Localização dos pontos de intermodalidade no Centro Histórico 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 
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Figura 290 - Rede Cicloviária Existente, Ascensores e Rede Metroferroviária 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).
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5.2.5 Escadarias e Passarelas 

Em geral não há possibilidade de “empurrar bicicletas” pelas escadarias existentes, e os ciclistas devem “carregá-las”, exemplificação na Figura 291 

e na Figura 30. 

 

Figura 291 - Ciclista portando bicicleta em escadaria 

 

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

Figura 292 - Escadaria para acesso ao bairro sem apoio para ciclista. 

 

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

 

 

 

As passarelas não possuem largura adequada para a circulação de ciclistas. A travessia destes é permitida apenas empurrando a bicicleta, 

conforme exemplificado na Figura 293 e na Figura 294. 

 

Figura 293 - Passarela de Acesso à Estação Acesso Norte 

 

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

 

Figura 294 - Placa na Passarela da Estação Acesso Norte  

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017. 
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Figura 295 - Rede Cicloviária Existente e Escadarias 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados SICAR. 
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5.2.6 Acidentes de Trânsito Envolvendo Ciclistas 

De acordo com os dados de acidentes de trânsito, fornecidos pela Transalvador, envolvendo 

ciclistas entre 2013 e 2016, nota-se que em 2014 houve aumento no número de acidentes (de 

104 em 2013, para 172 em 2014), e este número decresceu nos anos seguintes, conforme 

pode ser observado no gráfico abaixo (Figura 296), tendo sido compilado um total de 124 

acidentes em 2016. 

Os dados de 2017 não foram considerados na comparação (por razões de período de 

abrangência), mas até o mês de junho já haviam sido registrados 65 acidentes com ciclistas. 

Figura 296 - Registro dos Acidentes com Ciclistas entre 2013 e 2016 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados Transalvador. 

Por sua vez, o número de fatalidades foi de cinco ciclistas mortos, tanto em 2014 quanto em 

2015, decrescendo para um em 2016. Até o mês de junho não foram registrados óbitos de 

ciclistas em 2017. As fatalidades ocorreram em locais distintos, não tendo registros de mais de 

uma ocorrência numa mesma via. 

Figura 297 - Registro dos Acidentes Fatais Envolvendo Ciclistas, entre 2013 e 2016 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados Transalvador. 
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Durante o período analisado (2013-2016), observa-se que cinco vias do município apresentam 

a maior quantidade de acidentes envolvendo ciclistas (Figura 298). Nestas ocorreram 17% do 

total de acidentes registrados nesse período. 

Figura 298 - Vias com 13 Acidentes ou Mais, Envolvendo Ciclistas (2013-2016) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados Transalvador. 

 

Verifica-se que, em 2013, 2016 e 2017, as vias com maior quantidade de acidentes eram 

semelhantes às supracitadas (Figura 299 a Figura 301). 

Figura 299 - Vias com Ocorrência de Acidentes Envolvendo Ciclistas, 2013 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados Transalvador. 



Planmob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT06: Diagnóstico da Mobilidade em Salvador 

 

376 

Entretanto, já em 2016, nota-se modificação na classificação das vias com maior número de 

acidentes, sendo que as vias que apresentaram maior quantidade de acidentes foram: Av. 

Otávio Mangabeira e Av. Luís Viana, com seis acidentes cada. 

Isso reflete o resultado de algumas adequações viárias providenciadas pela PMS, que 

melhoraram as condições dos ciclistas em algumas vias.  

Figura 300 - Vias com Ocorrência de Acidentes Envolvendo Ciclistas, 2016 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados Transalvador. 

 

Figura 301 - Vias com Ocorrência de Acidentes Envolvendo Ciclistas, até junho de 2017 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados Transalvador. 

 

Nota-se também que, a partir de 2016, a Av. Luís Viana (Paralela) passou a ser a segunda via 

com maior número de acidentes com ciclistas e manteve-se nessa classificação no primeiro 

semestre de 2017. Isso pode estar associado ao fato de a ciclovia existente no canteiro central 



Planmob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT06: Diagnóstico da Mobilidade em Salvador 

 

377 

dessa via, ter sido desativada parcialmente, por conta das obras do metrô.  O projeto da Linha 

2 do metrô, no entanto, prevê a reconstrução da ciclovia ao longo da via. 

Em 2016 e 2017 observa-se que a Av. Afrânio Peixoto teve grande redução do número de 

acidentes (2 registros em 2016 e nenhum até junho de 2017). Avalia-se que isso tenha ocorrido 

pois, nesse período, foi implantada ciclovia ao longo de toda a sua extensão. Embora a obra 

tenha sido entregue em junho de 2016, a via esteve por dez meses em obras. 

Desta forma, houve aumento do número de acidentes ao final de 2015 (dois acidentes entre 

janeiro e setembro e seis acidentes entre outubro e dezembro); e redução de acidentes ao 

longo de todo o ano de 2016 (um antes da conclusão da obra e um após a sua conclusão).  

 

Figura 302 – Av. Afrânio Peixoto (Suburbana): ANTES da Implantação da Ciclovia 

 

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

 

Figura 303 - Av. Afrânio Peixoto (Suburbana): DEPOIS da Implantação da Ciclovia 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017. 
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De acordo com os registros, até junho de 2017, a via com maior número de acidentes com 

ciclistas (6) deste ano é a Av. Vasco da Gama da Transalvador, desprovida de infraestruturas 

cicloviárias (Figura 304). 

Figura 304 - Av. Vasco da Gama: Sua Infraestrutura Cicloviária 

 

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

Nota-se também que a Av. Dorival Caymmi surge como uma das vias com maior número de 

acidentes registrados até junho de 2017. A via conta com ciclofaixa, porém esta tem sido muito 

usada como estacionamento de veículos e em alguns de seus trechos elas foram suprimidas. 

Essas modificações podem estar associadas ao aumento de acidentes com ciclistas nessa via. 

Figura 305 - Av. Dorival Caymmi: Ciclofaixa Usada como Estacionamentos 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados Burburinho News, outubro de 2016. 

 

A Figura 306 apresenta as vias com mais de quatro acidentes registrados envolvendo 

bicicletas, entre 2013 e 2016, superpostas à rede cicloviária existente. Destaca-se que a base 

de dados sobre acidentes não indica o local exato da via; por isso foram indicadas as vias 

inteiras. 

Em colaboração com o Mobicidade foi elaborado um mapeamento das principais vias onde há 

pontos de conflito entre a circulação cicloviária e o trânsito motorizado (Figura 306). Por meio 

desse mapa referencial foi possível observar que os pontos indicados pelos cicliativistas são 

coincidentes com as vias com grande número de registro de acidentes com ciclistas (da 

Transalvador).
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Figura 306 - Vias COM Acidentes Envolvendo Ciclistas e Rede Cicloviária Existente 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados Mobicidade, TcUrbes.
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5.2.7 Aspectos dos Deslocamentos Cotidianos por Bicicleta 

Estas análises têm como objetivo fornecer uma “leitura sobre o perfil dos usuários” do modo 

bicicleta na RMS. Para isso foram utilizados os dados provenientes da Pesquisa Origem e 

Destino – 2012. No entanto, apesar da relevância dos dados desta, entende-se que o método 

empregado para sua realização, por tratar principalmente das viagens principais motorizadas, 

pode não refletir a real demanda de deslocamentos efetuados por bicicleta no município de 

Salvador. 

Em vista disso, e frente à inexistência de outras fontes de dados, as análises que seguem têm 

como objetivo reunir e apresentar os dados quantitativos específicos sobre as viagens de 

bicicleta na RMS e no município de Salvador, com o objetivo de explicitar dados sobre esses 

deslocamentos e constituir uma fonte de informação complementar à análise qualitativa até 

então apresentada. 

 Características da Demanda com o Uso da Bicicleta 

Quando se tem como referência os dados do universo de viagens identificadas na Pesquisa 

Origem e Destino - 2012, feita na RMS, as viagens realizadas por bicicleta correspondiam por 

somente cerca de 1% das viagens diárias totais realizadas na área de pesquisa (Figura 307). 

Estas eram realizadas por pessoas com diferentes características socioeconômicas.  

Figura 307 - Divisão modal das viagens diárias na RMS – 2012 

 

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

 

Estas viagens por bicicleta são realizadas por pessoas com diferentes características 

socioeconômicas. Visto isso, a fim de entender a qual tipo de usuário esse dado correspondia, 

foi efetuada uma tabulação específica para o tratamento dos seguintes temas: motivo, classe 

social, faixa etária e gênero, grau de instrução e faixa horária do deslocamento. Estas análises 

Aspectos socioeconômicos dos usuários do modo bicicleta (Figura 308 a Figura 312). 


