Projeto CIDADE BICICLETA - SALVADOR/BA
REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL

EXECUÇÃO:

4. Concepção Funcional e Custos de
COLABORAÇÃO:

Implantação
Relatório Técnico
(Julho / 2011)

Projeto CIDADE BICICLETA (SALVADOR/BA)
REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL

Projeto CIDADE BICICLETA - SALVADOR/BA
REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL

4. Concepção Funcional e Custos de Implantação
Relatório Técnico

Julho / 2011

COLABORAÇÃO:

4. Concepção Funcional e Custos de Implantação - Relatório Técnico (jul/2011)

/

2

Projeto CIDADE BICICLETA (SALVADOR/BA)
REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL

ÍNDICE
APRESENTAÇÃO ................................................................................................................... 4
1.

2.

RECOMENDAÇÕES COMPLEMENTARES - SOLUÇÕES TIPOS

61

CONCEITUAÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL ........................................... 5

6.1. SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO

61

1.1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 5

6.2. DRENAGEM

65

1.2. INTEGRAÇÃO DA BICICLETA COM OS DEMAIS MODAIS ................................... 7

6.3. PAVIMENTAÇÃO

67

1.3. TIPOLOGIA DAS VIAS CICLÁVEIS ....................................................................... 13

6.4. PAISAGISMO

69

1.4. A REDE CICLOVIÁRIA PROPOSTA...................................................................... 15

6.5. MOBILIÁRIO URBANO: PARACICLOS E BICICLETÁRIOS

72

CUSTOS E IMPLANTAÇÃO DA REDE ESTRUTURAL

74

7.1. INTERFERÊNCIAS NA REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL

79

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

80

APLICAÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE VIAS CICLÁVEIS NA REDE CICLOVIÁRIA

24

2.1. CATEGORIZAÇÃO DA REDE ESTRUTURAL

24

2.2. INTEGRAÇÃO COM OS ESTÁDIOS ESPORTIVOS

48

6.

7.

8.
3.

REDE ALIMENTADORA

52

4.

ÁREAS DE CONFLITO: ARTICULAÇÕES VIÁRIAS

54

4.1. ARTICULAÇÃO: RÓTULA DO ABACAXI

55

ÁREAS DE CONFLITO: GARGALOS

56

5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

56

5.2. SOLUÇÃO PROVISÓRIA: GARGALOS 1, 2 E 3

58

5.3. SOLUÇÃO PROVISÓRIA: GARGALO 4

60

B - PROJETOS FUNCIONAIS

5.4. SOLUÇÃO PROVISÓRIA: GARGALO 5

60

C - MAPAS TEMÁTICOS

5.

COLABORAÇÃO:

ANEXOS:
A - SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS

4. Concepção Funcional e Custos de Implantação - Relatório Técnico (jul/2011)

/

3

Projeto CIDADE BICICLETA (SALVADOR/BA)
REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL

APRESENTAÇÃO
A UFC Engenharia Ltda. foi contratada pela CONDER - Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia, para a conceituação, elaboração e detalhamento funcional de
uma REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL, de acordo com as diretrizes do “Programa
CIDADE BICICLETA” e do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU.08) vigente em
Salvador/BA.
O detalhamento dessa REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL contou, também, com a
colaboração das equipes técnicas da TTC Engenharia de Tráfego e de Transportes Ltda. e
da TC Urbes, Mobilidade e Projetos Urbanos e foi diretamente acompanhada pela SUDEN
da CONDER.
Os estudos procuraram considerar toda a extensão da Área de Influência do projeto prédefinida pela CONDER, com uma abrangência de aproximadamente 200 km de vias e as
principais conexões do sistema cicloviário, por um lado com os bairros de Salvador e, por
outro lado, com o eixo da Av. Paralela, da Estrada do Coco e das avenidas de "Fundo de Vale"
de Salvador, contemplando e definindo as principais intervenções prioritárias para formar a
REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL da cidade.
Este Relatório Técnico visa apresentar a conceituação geral desse Plano Cicloviário para
Salvador, bem como as soluções técnicas necessárias para o futuro desenvolvimento do
projeto básico desse plano e das etapas de implementação de obras.

Cap. 4 – ÁREAS DE CONFLITO: ARTICULAÇÕES: neste capítulo são apresentadas as
principais articulações existentes na malha urbana de Salvador a partir da implantação da rede
cicloviária, alertando para a necessidade de projetos específicos para tais locais.
Cap. 5 – ÁREAS DE CONFLITO: GARGALOS: neste capítulo são apresentados os principais
gargalos existentes na rede cicloviária estrutural de Salvador, bem como as proposições para
uma solução provisória desses conflitos e melhoria dos deslocamentos por bicicleta.
Cap. 6 - RECOMENDAÇÕES COMPLEMENTARES: onde são apresentadas soluções tipo
para sinalização, drenagem, paisagismo e mobiliário urbano para as tipologias propostas, bem
como os tipos de pavimentações indicados.
Cap. 7 – CUSTOS E ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO: neste capítulo são apresentadas as
estimativas de custos unitários e consolidados por tipologia para todo o traçado cicloviário
proposto, a ser melhor definido nos respectivos projetos básicos de acordo com a
especificidade de cada tipologia e o sistema de drenagem empregado.
Cap. 8 - Referências Bibliográficas: apresentando a bibliografia de apoio utilizada neste
estudo.

ANEXOS:
O relatório compõe-se dos seguintes capítulos:
Cap. 1 – CONCEITUAÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL: que apresenta a
concepção geral da rede cicloviária, integrada ao sistema de transporte coletivo de Salvador,
que estão relacionados aos determinados modais de deslocamento, tais como o Sistema BRT,
o metrô, as linhas de trem do subúrbio, a rede cicloviária e o sistema de locação de bicicletas,
que pode atuar como um elemento articulador entre os diferentes modais.
Cap. 2 – APLICAÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE VIAS CICLÁVEIS NA REDE CICLOVIÁRIA:
neste capítulo estão apresentadas as tipologias propostas para o conjunto de vias que
compõem a Rede Cicloviária Estrutural de Salvador, através de uma breve descrição das vias
e da solução proposta, bem como a representação gráfica (planta e corte) dessa nova
situação.
Cap. 3 – APLICAÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE NUMA REDE ALIMENTADORA: neste capítulo
é apresentado o mapa das regiões administrativas com áreas definidas para a implantação da
rede alimentadora e a aplicação das tipologias nas vias das regiões administrativas I, IV, V e
XI de Salvador, definindo uma rede cicloviária alimentadora em uma das regiões.

COLABORAÇÃO:

A - SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS: Abordando o tema Bicicletas
Compartilhadas, onde é possível um melhor entendimento desse sistema, sua
aplicação pelo mundo e diretrizes para implementação do mesmo em Salvador.
B - PROJETOS FUNCIONAIS: Apresentando um conjunto de três corredores de
tráfego, na cidade de Salvador: Projeto Funcional Av. Gal Costa / Av. Pinto de
Aguiar e Projeto Funcional Av. 29 de Março / Av. Orlando Gomes, nos quais foi
desenvolvido um plano funcional viário para sua ampliação, já contemplando a
inserção de uma ciclovia, além dos demais componentes do projeto viário.
C - MAPAS TEMÁTICOS: Apresentando o conjunto de mapas desenvolvidos para este
estudo, os quais estão apresentados no corpo do relatório técnico e reapresentados
no Anexo, em formato A1, permitindo uma melhor visualização dos mesmos.

UFC Engenharia Ltda.
Julho/ 2011
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1. CONCEITUAÇÃO DA REDE CICLOVIÁRIA
ESTRUTURAL
1.1. INTRODUÇÃO
Salvador apresenta características peculiares em relação à mobilidade e à intermodalidade. A
distinta maneira de se deslocar na capital baiana, em relação a outras cidades brasileiras, está
ligada diretamente às suas características morfológicas, onde a mobilidade por barcos,
elevadores públicos e planos inclinados são modais específicos da capital baiana e estão
presentes no cotidiano da população.
Aliado a eles encontram-se os modos mais tradicionais de deslocamento em grandes cidades
como trem, ônibus, carro e bicicletas, e em breve os Sistema BRT e o Metrô de Salvador (ver

As próprias características de extensas áreas da cidade de Salvador e de seu sistema viário
principal desenvolvendo-se nos “fundos de vale” possibilitam o estimulo do uso cotidiano da
bicicleta como um modal de transporte, ainda que de uso complementar aos demais modais
motorizados se contemplados com uma infraestrurura específica para esse modal não
motorizado - as vias cicláveis, os bicicletários / araciclos articulados com as principais
estações e terminais de transbordo do transporte coletivo.
Assim, a BICICLETA, foco deste trabalho, deverá ter um lugar privilegiado no planejamento
das conexões entre os modais de transporte da cidade.

Figura 1.1)
A intermodalidade entre estes diferentes modais já é uma realidade para a população de
Salvador e da região metropolitana. Contudo é nítido o potencial de conexões entre os
diferentes modos de transporte já em operação e, principalmente, do futuro metrô, do Sistema
BRT e dos usuários da bicicleta com todos estes modais desde que exista o planejamento e a
implantação das facilidades necessárias para que isso ocorra.
Um ponto exemplar do potencial da intermodalidade é a estação do Acesso Norte junto à
Rótula do Abacaxi. Local de referência na cidade, onde se forma um importante complexo
viário, ponto de intersecção de importantes vias que ligam Salvador à Região Metropolitana e
ao interior do Estado da Bahia e que possibilitam o acesso à área central e à parte baixa da
cidade. Sua utilização ocorre atualmente quase que exclusivamente pelos proprietários de
automóveis e dos ônibus. Contudo, este complexo viário poderá tornar-se um dos principais

O presente estudo da rede cicloviária de Salvador propõe a integração intermodal da bicicleta
através de instalação de bicicletários e/ou paraciclos em todos os terminais de transbordo e
estações de transporte coletivo (ônibus, metrô, trem, barcas e o Sistema BRT), além dos
ascensores que ligam as Cidades Baixa e a Alta, através da implantação de equipamentos
que facilitam e, consequentemente, promovem a utilização da bicicleta na cidade, como os
pólos cicloviários, espaço de multiuso que traz diversas facilidades aos ciclistas.
Deste modo o sistema cicloviário, além de possibilitar “deslocamentos porta a porta” nas
viagens medianas (de até 6 km), também permite a integração com o sistema de transporte
coletivo que conecta o usuário a toda a Região Metropolitana, provocando um ganho
substancial para a mobilidade da população que já utiliza a bicicleta, além de ser um forte
elemento para atrair potenciais usuários e, consequentemente, diminuir a utilização de
veículos particulares, tornando-se um importante alimentador do sistema de transporte
coletivo, trazendo conforto e agilidade de deslocamento para toda a população.

pontos de conexão entre os modais: Sistema BRT, metrô, ônibus, bicicleta e carro.
Cada modal de transporte deve ter políticas distintas, as quais visam incentivar a
intermodalidade com a bicicleta. Nos itens seguintes está feita uma breve indicação das
diretrizes que devem nortear as políticas de integração dos principais modais com a
bicicleta.

COLABORAÇÃO:
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Figura 1.1 - Redes de Transporte Coletivo e Intermodalidade em Salvador

Fonte: SETIN (fev/11)
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1.2. INTEGRAÇÃO DA BICICLETA COM OS DEMAIS MODAIS
A facilidade de acesso do ciclista aos bicicletários e às estações e terminais de transbordo
com os modais, trem, metrô, barcas e ascensores é fundamental para incentivar e
democratizar o uso da bicicleta por homens e mulheres, jovens, adultos e usuários da terceira
idade1.

1.2.1. Modais sobre Trilhos
Nas estações de transporte de massa sobre trilhos - como o trem e o metrô (ver Figura 1.2) devem ser previstas a implantação de bicicletários e paraciclos em locais de fácil visibilidade e
acessibilidade, sempre o mais próximo possível da entrada das estações, visando garantir
maior segurança na guarda da bicicleta.
Nas estações de maior porte com grande número de viagens ou que tenham um alto número
de usuários que se deslocam até ela em bicicleta, recomenda-se a instalação de bicicletários
de alta capacidade e que incluam outros serviços e equipamentos como oficinas, banheiros e
vestiários (os pólos cicloviários).
Um bom exemplo de um bicicletário deste porte é o da Estação de Trem Mauá da CPTM-SP.
O bicicletário, gerido pela ASCOBIKE - Associação dos Condutores de Bicicletas de Mauá tem
capacidade para 2.000 (duas mil) bicicletas e possui hoje mais de 1.700 associados. A
associação oferece diversos serviços aos seus usuários, além do estacionamento (24h) das
bicicletas: atendimento social como assessoria jurídica e planos de saúde, facilidades para o
conforto do ciclista e do usuário em geral, como vagas especiais para mulheres e idosos,
oficina para ciclistas, café quente e água gelada gratuitos, caixa para engraxar sapatos e
empréstimo de bicicletas.2

1

A política em relação à entrada de bicicletas nos vagões de trens depende da capacidade de
lotação dos carros. Para tanto há diferentes soluções. Em algumas cidades onde há linhas que
operam com horário de pico acima ou próximo da capacidade, a bicicleta só pode entrar no
vagão em determinados horários, como no exemplo de São Paulo onde é permitida a entrada
de bicicleta no metrô diariamente após as 20h30, sábados das 14h até o final da operação
comercial e aos domingos e feriados durante todo o funcionamento do sistema (de 4h40 à
meia-noite).
Em outras cidades o transporte das bicicletas é totalmente liberado, como em Brasília e
Buenos Aires. Em Berlim em algumas linhas do sistema sobre trilhos, o transporte de
bicicletas é liberado; em outras, existem restrição de horário; e ainda mais,em outras possuem
vagões que retiram ou colocam assentos escamoteáveis, para facilitar o acesso para as
bicicletas.
Um claro exemplo de como tal política democratiza a cidade é o caso de São Paulo.
Imaginando um morador do bairro periférico de Guaianases que pretendesse andar com sua
bicicleta no Parque do Ibirapuera, um dos mais famosos e bem equipados da cidade, que dista
mais de 20 km em linha reta do seu bairro. Este simples passeio era praticamente impossível
para esta grande parcela da população há poucos anos; e está se tornando realidade com a
simples medida de permitir o acesso dos ciclistas ao metrô e trens de subúrbios do município,
em determinados horários.
Enfim, pode-se concluir como diretriz de uma política amiga “da bicicleta”, que a entrada de
bicicletas nos vagões de trens deva ser sempre permitida, já que tal sistema possibilita longos
deslocamentos do ciclista, facilitando sua mobilidade a áreas de difícil acesso, onde a bicicleta
como único modal de viagem não é recomendável, seja pela distância, pela topografia ou pela
falta de infraestrutura adequada.

Adaptações simples, como a colocação de canaletas para as rodas das bicicletas nas escadas dos espaços de circulação

desses equipamentos de acesso aos subsistemas, para que o ciclista possa se deslocar sem a necessidade de carregar a
bicicleta facilita muito sua utilização. Por isso, na elaboração de novos projetos, faz-se necessário sempre pensar no ciclista e sua
acessibilidade.
2

Maiores detalhes sobre o funcionamento do bicicletário podem ser obtidos no site da associação: www.ascobike.org.br.
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Figura 1.2 - Trem de Subúrbio e Metrô x Plano Cicloviário
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1.2.2. Sistema BRT - Ônibus de Alta Capacidade

Fonte: www.ltd.org e www.flickr.com/photos/bikesontransit

1.2.3. Ônibus Convencionais

O Sistema de BRTs (ver Figura 1.5) deve oferecer em todas suas Estações Intermediáriais
paraciclos para a guarda da bicicleta e bicicletários naquelas de maior porte e/ou movimento
de usuarios.
Outra possibilidade é o “desenho e layout interno” do veículo comportar o acesso da bicicleta
em seu interior, permitindo assim que o usuário leve-a consigo ao seu destino final. Tal
solução pode ser utilizada em alguns ônibus com horários específicos orientando os ciclistas
que queiram utilizá-lo, exemplificado no croqui e foto seguintes (Figura 1.3).

Para as linhas de ônibus não integrantes do Sistema BRT, a integração com a bicicleta
bici
pode
se dar com seu transporte em suporte de rápido engate na parte dianteira do carro,
carro com
capacidade para duas bicicletas,, conforme demonstra a Figura 1.4.
Figura 1.4 - Ônibus com suporte externo para
ra o transporte de bicicletas

Figura 1.3 - Transporte de bicicletas, no interior dos ônibus
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Figura 1.5 - Rede do Sistema BRT x Plano Cicloviário
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1.2.4. Terminais Hidroviários
Os terminais hidroviários (ver Figura 1.6) que conectam Salvador às suas Ilhas Marítimas por um sistema de barcas e “ferry-boat” são os pontos de conexão entre esse modal e os demais em
Salvador. Assim como a rede ferroviária, devem possuir um estacionamento de bicicleta com segurança junto a esses terminais (bicicletários) além de determinar uma área para o embarque de
passageiros com bicicletas e uma área especifica nos ferry-boats para estas durante a viagem.
Figura 1.6 - Transporte Hidroviário x Plano Cicloviário
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1.2.5. Ascensores e Planos Inclinados
Os Ascensores e Planos Inclinados (ver Figura 1.7) deverão ter paraciclos, tanto na Cidade Baixa como na Cidade Alta, e a entrada de bicicleta deverá ser permitida de acordo com o horário de
utilização, analisando-se a possibilidade de entrada da bicicleta em todo horário de funcionamento do ascensor, desde que seja compatível com a utilização feita pelos demais usuários.
Figura 1.7 - Ascensores e Planos Inclinados x Plano Cicloviário
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1.3. TIPOLOGIA DAS VIAS CICLÁVEIS
d)

1.3.1. Considerações Gerais

ATRATIVIDADE
 As viagens devem ser atrativas e prazerosas, tanto pelo correto tratamento da

As diretrizes contempladas no desenvolvimento do projeto da REDE CICLOVIÁRIA
ESTRUTURAL para a cidade de Salvador são baseadas em orientações desenvolvidas por
manuais internacionais (como os da Holanda, Dinamarca, Alemanha e EUA), porém
adaptados às condições brasileiras.

infraestrutura (pisos, iluminação, cruzamentos, pontos de estacionamento etc), como
pelo tratamento do ambiente (paisagismo, sinalização, acesso a pontos variados de
interesse etc).
e)

Os critérios utilizados para o desenvolvimento dessa rede cicloviária estão descritos a seguir,
bem como as premissas para o detalhamento da infraestrutura necessária.
a)

CONSISTÊNCIA
 Um conjunto coerente, possibilitando acesso fácil e desimpedido, a todos os pontos

 Os ciclistas devem se sentir seguros quando em circulação pelas ciclo-rotas e ao

deixar suas bicicletas em estacionamentos, seja em pequenos ou em longos
períodos de tempo;
 Os projetos devem considerar as diferentes condições do sistema viário onde as

ciclo-rotas serão instaladas – tanto para ciclofaixas, ciclo-rotas ou tráfego
compartilhado, quanto sejam locados em viários com baixas, médias ou altas
velocidades dos veículos motorizados;

de transferência modal;
 A malha cicloviária deve facilitar a livre escolha entre diferentes rotas,

compatibilizadas com os demais modos de transporte urbano;
 A malha cicloviária deve ter padrão de sinalização e medidas contínuas, para

garantir o conforto e segurança do usuário e facilitar a compreensão dela como um
sistema.
b)

SEGURANÇA

CONEXÃO
 Rotas diretas devem ser estabelecidas entre os diferentes pares de destino de

viagens, visando minimizar os tempos de percurso e as distâncias a serem percorridas;

 Particular atenção deve ser dada à convivência entre ciclistas e pedestres.

A partir das premissas apresentadas acima, observa-se ser fundamental que a continuidade
do fluxo do ciclista dentro da infra-estrutura das vias seja possibilitada. A acessibilidade à
cidade e a mobilidade por meio da bicicleta serão provenientes de um sistema que garanta
segurança e conforto e que permita a conexão com os diferentes modos de transporte urbano,
otimizando os fluxos e o tempo de deslocamento.

 As rotas devem ser estabelecidas onde as demandas de viagem se mostrem mais

significativas sendo implantadas onde necessárias e não somente onde haja
disponibilidade no sistema viário;
 Pontos de conexão modal devem ser estudados segundo critérios de desejo dos

ciclistas;
 A implantação de ciclo-rotas (ou vias cicloviárias) deve seguir um processo contínuo

1.3.2. Convivências das Vias Cicláveis x Uso do Automóvel
A REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL de Salvador proposta neste estudo, objetiva a
continuidade do desenho das vias cicláveis ao longo do percurso, de forma que todas
possuam larguras mínimas para o conforto e segurança do ciclista.

de intervenções urbanas, evitando-se a implantação de infraestruturas isoladas.
c)

CONFORTO
 A infraestrutura deve visar à minimização dos esforços físicos das viagens, por

exemplo, com pisos que não sejam escorregadios ou com material que transmita
vibrações às bicicletas em movimento;
 Sistemas que facilitem as transposições em grandes desníveis devem ser

instalados em rampas acentuadas e escadarias;
 Os locais de estacionamentos (bicicletários e/ou paraciclos) devem ser instalados o

mais próximo possível dos pontos de destino final das viagens (edificações, estações,
escritórios, etc.);
 Deve ser garantido que as manobras de instalação e retirada das bicicletas dos

paraciclos possam ser executadas com rapidez, conforto e segurança.

COLABORAÇÃO:

A escolha das tipologias a ser implantada na malha viária depende de uma série de fatores
que devem ser analisados e conjugados para a definição da melhor solução, tais como:
volume de veículos que circulam pela via; velocidade média; e o uso do solo da área aonde
será implantada a infraestrutura cicloviária.
A relação entre a velocidade média do fluxo de tráfego e o volume de veículos, é responsável
pelos conflitos entre os diferentes modais. De modo geral, quanto maior o volume e a
velocidade média dos veículos motorizados, maior deverá ser a segregação da via ciclável e a
segurança para os ciclistas em relação aos mesmos.
Um dos parâmetros, que foram utilizados para determinar a tipologia de segregação a ser
usado nas vias, este ilustrado no Gráfico 1.1 a seguir:
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Gráfico 1.1 - Relação entre VOLUME de tráfego e VELOCIDADE média dos
veículos

 Para a área C já há a necessidade de maior segurança para o ciclista, devido às altas

velocidades relacionadas com um maior volume de tráfego, que chega a 60 km/h. São
indicadas infraestrutura de ciclovias elevadas ou com elementos segregadores,
dependendo das características peculiares da via, como seu desenho e o uso do solo de
seu entorno.
 Na área D, se houver mais de 6.000 veículos/dia utilizando a via, ciclovias segregadas, se

possível por canteiros separadores dos fluxos, são necessárias.
 Na área E a velocidade do tráfego é superior a 60 km/h, e desta forma, faz-se necessária a

implantação de ciclovia segregada por canteiro, mesmo considerando a baixa
intensidade do trânsito de veículos.
 Para a área F, composta por vias com alta intensidade de tráfego e altas velocidades, a

ciclovia segregada por canteiro, deve ser compulsória e apresentar alto nível de
segurança para os ciclistas, no mínimo exigindo um canteiro central de suporte da mesma,
com largura mínima de 10 m e acessos em desnível (passarelas e/ou passagens
inferiores). Caso não se disponha desse espaço, não devem ser implantadas!

1.3.3. A Segurança dos Ciclistas no Trânsito Geral
A segregação e os níveis de segurança propostos pelo gráfico anterior são também
conseqüência do índice de mortalidade entre motorizados e não motorizados de acordo
com a velocidade do impacto, como pode ser observado no Gráfico 1.2 a seguir.
Legenda:

Gráfico 1.2 - Fatalidade em acidentes: motorizados x não motorizados

A = ciclofaixa ou ciclovia não necessárias
B = necessidade de ciclofaixa
C = necessidade de ciclovia segregada ou elevada
D = necessidade de ciclovia segregada, quando possível por canteiro
E = necessidade de ciclovia segregada, sempre por canteiro
F = necessidade de ciclovia segregada, sempre por canteiro

Acidentes M otorizados X Não M otorizados

Fonte: SWOV

O gráfico, proposto pelo SWOV (Gráfico 1.1), está baseado na relação entre volume de tráfego
e velocidade média de 85% dos veículos observados. O eixo horizontal do gráfico mostra a
velocidade média da maioria dos veículos na corrente de tráfego (o que é diferente da
velocidade máxima permitida). O eixo vertical indica o fluxo de veículos para um período de 24
horas. Desse gráfico pode-se inferir que:
 Quando a velocidade é menor que 30 km/h representada pela área A, o tráfego

compartilhado é recomendável e ciclofaixas e/ou ciclovias não são necessárias; porém
podem ser adotadas por razões subjetivas de segurança ou como vias cicláveis da rede
cicloviária.

Probabilidade de fatalidade do acidente
(%)
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 A área B mostra uma combinação de velocidades extremamente baixas com alta
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Fonte: I-CE: Interface for Cycling Expertise (mm/aa)
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intensidade de tráfego, que se observa em situação de congestionamento do tráfego. Numa
via, apresentando esta situação de maneira constante, o projeto deve garantir a baixa
velocidade dos veículos automotores, e ciclofaixas são recomendadas.

COLABORAÇÃO:

40

14

Projeto CIDADE BICICLETA (SALVADOR/BA)
REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL

O Gráfico 1.2, apresentado pela I-CE, demonstra que em
velocidades do tráfego de até 30 km/h a probabilidade de uma
colisão entre um carro e um pedestre/ciclista ser fatal, por
exemplo, é um pouco superior a 10%, e a partir deste ponto a
curva se acentua. Quando a velocidade é de 50 km/h, a
probabilidade de o acidente ser fatal é de aproximadamente
70%; a 70 km/h ultrapassa-se a probabilidade de morte em
95%. Ou seja, quanto menor a velocidade do trânsito, mais
aceito se torna o convívio entre diferentes modos. E quanto
maior a velocidade dos veículos motorizados, maior
segregação entre os modos não motorizados e motorizados
se faz necessária

Figura 1.8 - Rede Cicloviária de Salvador (Pré-proposta pela CONDER)

1.4. A REDE CICLOVIÁRIA PROPOSTA
Para propor a Rede Cicloviária Estrutural definitiva
apresentada no cap. 2, foi considerado um primeiro traçado
proposto pela CONDER, apresentado ao lado. Essa rede préproposta permitiu o conhecimento das principais vias da
cidade de Salvador, orientando as vistorias de campo e a
consolidação da rede definitiva.

COLABORAÇÃO:
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1.4.1. Rede Complementar
Após as vistorias de campo efetuadas pelos técnicos da
UFC/TTC/TC Urbes, notou-se a necessidade de
complementação da rede estrutural definida pela CONDER.
Esta complementação deu-se da seguinte forma:
 Criação de “binários”, propondo o sentido único de
circulação da bicicleta em uma determinada via,
devido à falta de espaço para os dois sentidos. Assim
a rede foi complementada em alguns trechos,
apoiando-se em vias paralelas às vias eleitas
originalmente.
 Novas ligações que se mostraram pertinentes devido à
“continuidade de caminhos” e também por
contemplarem a acessibilidade aos estádios de futebol
e o atendimento de áreas de baixa renda.

Figura 1.9 - Rede Complementar

A Figura 1.9 apresenta, destacando em amarelo, os trechos
de vias que estão sugeridas mas não incorporadas neste
estudo e em roxo os trechos de vias sugeridas incorporados
neste estudo para complementar a rede cicloviária
originalmente proposta pela CONDER.

COLABORAÇÃO:
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1.4.2. Ciclovias Existentes
Atualmente a cidade de Salvador conta com algumas vias
cicláveis com extensão aproximada de 20 km, em sua
maioria junto à Orla Atlântica. Após as vistorias de campo
efetuadas pelos técnicos da UFC/TTC/TC Urbes, notou-se a
necessidade da requalificação das mesmas, seja por
problemas estruturais ou pela proposta de implantação,
neste caso para lazer. A nova rede cicloviária visa permitir o
deslocamento rápido e de baixo custo pela cidade de
Salvador criando eixos de deslocamento exclusivos e
seguros para os usuários de bicicleta. A Figura 1.10
apresenta a rede existente, destacada na cor vermelha.

COLABORAÇÃO:

Figura 1.10 - Rede Existente
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1.4.3. Rede Estrutural

Figura 1.11 – Rede Cicloviária Estrutural - Sistematizada em Tipologias

A partir da rede cicloviária pré-definida pela CONDER (ver
Figura 1.8) e da compilação dos critérios e diretrizes
apresentados anteriormente com as particularidades da
malha viária de Salvador, as vias cicláveis que comporão a
Rede Cicloviária Estrutural da cidade foram sistematizadas
em cinco tipologias distintas, conforme descritas e ilustrado
na Figura 1.11:
 Tipologia 1: Ciclovia no Canteiro Central.
 Tipologia 2: Ciclovia segregada por canteiro.
 Tipologia 3: Ciclovia segregada por tachão.
 Tipologia 4: Ciclovia semi - elevada.
 Tipologia 5: Ciclofaixa.
 Tipologia Especial: Ciclovia de Lazer (Parques).

COLABORAÇÃO:
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Figura 1.13 - Tipologia 1: Ciclovia no canteiro central

1.4.4. Tipologia 1: Ciclovia no Canteiro Central
As ciclovias posicionadas no interior do canteiro central devem ser implantadas em vias com
características de ligação viária, ou seja, com baixa densidade do uso do solo lindeiro, baixo
fluxo das vias transversais e, preferencialmente, com largo canteiro central (≥ 10 m).
Figura 1.12 - Exemplos de ciclovias em canteiros centrais: Bogotá / CO.

COLABORAÇÃO:
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1.4.5. Tipologia 2: Ciclovia Segregada por Canteiro
As ciclovias segregadas por canteiro conforme ilustrado na Figura 1.14, são implantadas de
acordo com a relação entre o fluxo de tráfego e a velocidade dos veículos. Em vias de grande
fluxo de tráfego ou com velocidade superior a 60 km/h, a necessidade de segurança ao ciclista
é maior e faz-se necessário a introdução de um separador físico entre o leito carroçável e a
ciclovia, que tenha um mínimo de 40 cm de largura, para o plantio de forrações altas (para os
canteiros de 40 cm) ou espécies arbóreas (para os canteiros a partir de 80 cm) como barreira
de proteção ao ciclista, desde que haja espaço disponível na pista de rolamento.

Figura 1.16 - Tipologia 2: Ciclovia segregada por canteiro

No canteiro, além de paisagismo adequado, deverá ser implantada a sinalização específica
para o ciclista. Para o acesso dos veículos aos lotes lindeiros e nas áreas de cruzamentos, o
canteiro segregador será interrompido e a ciclovia devidamente sinalizada.
Figura 1.14 - Exemplos de ciclovias segregadas por canteiro

Figura 1.15 - Fotomontagem de ciclovia segregada por canteiro

COLABORAÇÃO:
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1.4.6. Tipologia 3: Ciclovia Segregada por Tachão

Figura 1.18 - Tipologia 3: Ciclovia segregada por tachão

As ciclovias segregadas por tachão (ver Figura 1.17) são implantadas em vias de fluxo de
tráfego entre 30 e 60 km/h, com maior densidade de circulação de veículos motorizados,
quando há a necessidade de uma segurança ao ciclista, porém, não há o espaço para a
implantação de um canteiro. Utilizarão a infraestrutura da via existente, com a introdução de
um elemento segregador com 10 cm de largura e 1 metro de comprimento, em formato
trapezoidal, separados entre si a uma distância de 20 cm, segregando a ciclovia da faixa de
circulação de carros.
Para o acesso dos veículos aos lotes e nas áreas de cruzamentos, o elemento segregador
será interrompido e a ciclovia devidamente sinalizada.

Figura 1.17 - Exemplos de ciclovias segregadas por tachão

COLABORAÇÃO:
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1.4.7. Tipologia 4: Ciclovia Semi - Elevada
As ciclovias semi - elevadas (ver Figura 1.19), sem elemento segregador serão implantadas
sobre a infraestrutura da via existente, elevando a sua cota em nível intermediário entre a
calçada e o leito carroçável. A diferenciação de nível, limitada por rampa de 45º junto à pista
de rolamento, permite uma maior segurança bem como o fácil deslocamento do ciclista. Nas
áreas de acesso dos veículos aos lotes, esta inclinação será mais suave, seguindo o padrão
das guias rebaixadas. As ciclovias elevadas também são demarcadas pela sinalização
horizontal ao longo da extensão e, eventualmente, pela diferenciação do piso através de
pigmentação na pavimentação.

Figura 1.21 - Tipologia 4: Ciclovia semi – elevada

São implantadas em vias de fluxo de tráfego entre 30 e 60 km/h, onde a densidade de veículos
é moderada e há maior intensidade de ocupação do uso do solo lindeiro, na medida em que a
ciclovia elevada permite maior mobilidade ao ciclista para acessar os lotes, pois não possui
elemento segregador. Quando permitido, o estacionamento nas pistas com ciclovias elevadas,
as áreas de estacionamento serão implantadas sempre do lado direito da pista, entre o leito
carroçável e a ciclovia, a fim de atuarem como elemento de proteção ao percurso do ciclista.
Figura 1.19 - Exemplos de ciclovias semi - elevadas

Figura 1.20 - Fotomontagem de uma ciclovia semi - elevada
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1.4.8. Tipologia 5: Ciclofaixas
Figura 1.24 - Tipologia 5: Ciclofaixa
As ciclofaixas (ver Figura 1.22) utilizam a infraestrutura da pista existente, sendo
demarcadas apenas pela sinalização horizontal, tachas ao longo da extensão e,
eventualmente, pela diferenciação do piso através de pigmentação na pavimentação.
Devem ser implantadas somente em vias de trânsito local, onde a velocidade dos veículos
motorizados não ultrapassa 30 km/h, porém, a alta densidade de veículos não permite o uso
compartilhado. Quando permitido estacionamento na pista, pode ser implantado entre o leito
carroçável e a ciclovia, a fim de funcionar como elemento de proteção ao percurso do ciclista.
As áreas de estacionamento podem ainda ser implantadas em lados alternados da pista, entre
o leito carroçável e a ciclovia, funcionando como moderadores de velocidade do automóvel.
Figura 1.22 - Exemplos de ciclofaixas

Figura 1.23 - Fotomontagem de uma ciclofaixa

COLABORAÇÃO:
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O espaço urbano é finito e a implantação de um sistema para bicicletas implica na re-divisão
do espaço viário a fim de compatibilizar a infra-estrutura cicloviária com os demais usos,
principalmente dos veículos motorizados.

2. APLICAÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE VIAS
CICLÁVEIS NA REDE CICLOVIÁRIA
2.1. CATEGORIZAÇÃO DA REDE ESTRUTURAL
O traçado da Rede Cicloviária Estrutural de Salvador foi desenvolvido pela equipe técnica do
programa “Cidade Bicicleta”, que integra a SUDEN - Superintendência de Desenvolvimento
Urbano, da CONDER.
A lógica que norteou a concepção da rede estrutural foi a de estabelecer as principais
conexões na cidade. Para tanto, devido às características específicas de Salvador, foi seguida
a lógica de implantação do sistema nas vias localizadas nos fundos de vale e nas cumeadas
dos morros, onde há maior densidade populacional e onde os percursos se tornam mais
planos e confortáveis.
A partir desta rede pré-definida, apresentada no primeiro capítulo deste relatório (Figura 1.8),
foram realizadas vistorias que aconteceram nos meses de Abril e Maio de 2011, totalizando
oito dias de vistorias a campo, percorrendo essas vias com o uso de bicicletas. Além da
bicicleta também foram utilizados o transporte coletivo e táxis para alcançar lugares mais
distantes.
Objetivou-se identificar a tipologia mais adequada para cada trecho, levando-se em
consideração, sobretudo, as dimensões da pista, a quantidade de tráfego existente e a
intensidade dos fluxos dos diversos modais. As vistorias procuraram ainda confirmar as
conexões da rede pré-definida pela CONDER, a eficiência da continuidade do percurso, as
necessidades de complementações, os pontos de conflitos existentes, identificados por
“gargalos”, bem como as “articulações viárias” - pontos de conexão entre vias nas quais está
inserida a rede cicloviária e que deverão receber projeto específico devido às particularidades /
complexidades do local.
À medida que a Rede Cicloviária Estrutural coincide com o sistema viário principal da cidade e
passa por vias com alto fluxo de veículos e muitas vezes com alta velocidade do tráfego,
predominou-se a tipologia “ciclovia” como infra-estrutura da rede ao invés de ciclofaixas ou
ruas compartilhadas, a fim de possibilitar percursos com maior segurança para o ciclista.
A implantação de um sistema cicloviário é decorrente de uma série de fatores de grande
complexidade tendo como princípios a segurança e o conforto, nesta ordem de prioridade, de
todos os usuários do sistema viário: pedestres, ciclistas, transporte coletivo, veículos
particulares e de carga.

Muitas vezes a implantação da tipologia cicloviária desejada não é possível em toda a
extensão da via em que é proposta, sem a realização de uma intervenção física maior no
espaço urbano. Nestas situações são duas as possibilidades de decisão do órgão responsável
pela implantação: realizar as intervenções necessárias para implantação no espaço urbano ou
adaptar a tipologia aplicada em pontos específicos, tendo como premissa a priorização da
segurança, em detrimento ao conforto do ciclista.
Em alguns trechos críticos de até 50 metros de extensão, pode-se diminuir a largura mínima
da ciclovia proposta para uma pista de dimensões mínimas de 1,00m, situação que diminui o
conforto do ciclistas, uma vez que dificultaria ou mesmo não permitiria ultrapassagens, mas
mantêm sua segurança durante o trecho.
Nas situações críticas que se estenderem por mais de 50 metros pode haver alteração das
sub-tipologias em um nível, mas nunca alterações nas tipologias ou no modo de implantação
(unidirecional ou bidirecional). Exemplificando: uma tipologia 2A pode passar a ser 3A, mas
nunca uma ciclovia se tornará uma ciclofaixa a não ser que seja realizada alguma alteração na
característica da pista, como a regulamentação da velocidade máxima permitida, levando
sempre em conta o volume de carros (ver Gráfico 1.1 pág. 14).
A Figura 2.1 a seguir apresenta a Rede Cicloviária de Salvador categorizada pelas tipologias
sugeridas, de forma a facilitar a visualização das propostas, a seguir, serão apresentadas as
soluções tipológicas adotadas neste estudo e ilustradas através de:
1. Mapa, por tipologia proposta, destacando as vias onde a mesma foi aplicada.
2. Tabela, também por tipologia, apresentando: (i) quadro com vias que possuem ciclovia
e quadro de vias que não possuem ciclovia; (ii) número de identificação da via utilizado
no mapa; (iii) o nome da via; (iv) trecho da via na qual foi aplicada a tipologia (caso a
mesma não tenha sido sugerida para a totalidade da via); (v) extensão do trecho; (vi)
destaque na cor amarela, para uma das vias que compõem a tabela a qual esta
apresentada através de texto, foto e fotomontagem (conforme explicação abaixo).
3. Texto explicativo (da via destacada em amarelo na tabela), diagnosticando a situação
encontrada nas vistorias de campo e descrevendo a justificativa do tratamento
proposto.
4. Foto da situação encontrada nas vistorias e fotomontagem da situação proposta (da via
destacada em amarelo na tabela), não disponível para todos os exemplos.
5. Seção tipo sugerida, por tipologia destacando as medidas ideais e as medidas mínimas
para a implantação da mesma.
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Figura 2.1 – Categorização da Rede Cicloviária Estrutural por Tipologia
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2.1.1. TIPOLOGIA 1: CICLOVIA NO
CANTEIRO CENTRAL

Figura 2.2 – Vias com Tipologia 1 – Mapa de localização

As ciclovias de Tipologia 1 (ver Figura 2.2),
conforme descrito no cap. 1 deste relatório, são
posicionadas no interior do canteiro central e
devem ser implantadas em vias com trânsito de
passagem, características das principais
ligações viárias, ou seja, com baixa densidade
do uso do solo lindeiro, baixo fluxo das vias
transversais e, preferencialmente, com amplo
canteiro central (≥ 10m). Deverão ser sempre
bidirecionais, com duas faixas de 1,30 m cada.
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A seguir estão apresentados: (i) seção tipo para a solução Tipológica 1 contendo as medidas
mínimas (destacadas em vermelho) e as ideais (destacadas em verde), ver Figura 2.3; (ii)
tabela apresentando as vias que possuem as características físicas necessárias para a
implantação dessa tipologia, ver Tabela 2.1; (iii) texto explicativo diagnosticando a situação
atual da via em destaque na tabela (hachura amarela) e breve descrição do tratamento
proposto.
Figura 2.3 - Tipologia 1: Seção Tipo

Tabela 2.1 – Vias com Tipologia 1- Ciclovia em Canteiro Central
Código
no mapa

Vias sem ciclovia

01.1

Av. Luiz Viana Filho (Av. Paralela)

Entre Al. Praia dos Coqueiros e Av. Edgar Santos

11,07

02.1

Av. Anita Garibaldi

Entre R. Agnelo Brito e Av. Reitor Miguel Calmon

0,20

03.1

Av. Centenário

Entre a Av. Reitor Miguel Calmon e o Dique do
Tororó

1,45

Av. Tancredo Neves

Entre Hosp. Sarah e Est. Iguatemi

1,20

06.1

Av. ACM

Entre Est. Iguatemi e Acesso Norte

2,24

22.1

Av. Juracy Magalhães Neto

Entre Pq. da Cidade e R. Lucaia

1,83

23.1

Av. Vasco da Gama

Entre Av. Anita Garibaldi e Av. Centenário

0,60

05

Código
no mapa

Trecho

Vias com ciclovia existente

Trecho

Extensão
(km)

Extensão
(km)

02.2

Av. Anita Garibaldi

Entre R. Cel. Galdino de Souza e R. Agnelo Brito

0,88

03.2

Av. Centenário

Entre Av. Oceânica e Av. Reitor Miguel Calmon

1,31

20.1

Av. Jorge Amado

Entre Av. Luis Viana Filho até final do parque linear

1,12

26.1

Av. Mário Leal Ferreira

Entre Av. ACM e Av. Vale do Ogunjá

2,53

 Av. Centenário
A Av. Centenário é uma Via Estrutural Arterial, de importante ligação entre a Av. Oceânica e o
Dique do Tororó, com alto fluxo de veículos circulando em alta velocidade. Possui duas pistas
de rolamento de aproximadamente 8 metros, com 3 faixas do lado Oeste e 2 faixas do lado
Leste, e um canteiro central de medida variável, por onde passa uma ciclovia existente, desde
a Orla Atlântica até o encontro com a Av. Reitor Miguel Calmon.
Apesar de não se tratar de uma via expressa como a Av. Paralela, é também uma via de alta
capacidade, com grande fluxo de veículos circulando em alta velocidade, onde faz-se
necessária a proteção máxima ao ciclista. A existência do canteiro central, de dimensões
variadas e com projeto paisagístico já implantado, em uma via de caráter de ligação, possibilita
a instalação da ciclovia neste espaço. Parte desta ciclovia já existe e necessitará apenas de
requalificação e adaptação das dimensões, pavimentação e sinalização, adequando-se ao
padrão de ciclovia bidirecional, com 3 metros de largura total e 1,50 metros para cada um dos
sentidos.
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Projeto CIDADE BICICLETA (SALVADOR/BA)
REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL

2.1.2. TIPOLOGIA 2: CICLOVIA
SEGREGADA POR CANTEIRO
As ciclovias com o uso da Tipologia 2 (ver Figura 2.4),
são ciclovias segregadas por canteiro implantadas de
acordo com a relação entre o fluxo de tráfego e a
velocidade dos veículos. Em vias de grande fluxo de
tráfego ou com velocidade superior a 60 km/h, a
necessidade de segurança ao ciclista é maior e faz-se
necessário a introdução de um separador físico entre o
leito carroçável e a ciclovia, que tenha um mínimo de 40
cm de largura, para o plantio de forrações altas (para os
canteiros de 40 cm) ou espécies arbóreas (para os
canteiros a partir de 80 cm) como barreira de proteção
ao ciclista, desde que haja espaço disponível na via.
Neste estudo, a Tipologia 2 foi segregada em três
grupos que estão apresentados a seguir: 2A Bidirecional nos dois bordos da via; 2B - Bidirecional em
um dos bordos da via; 2C - Unidirecional nos dois
bordos da via, as quais serão apresentadas a seguir
com suas respectivas tabelas e seções tipo.

COLABORAÇÃO:

Figura 2.4 – Vias com Tipologia2 – Mapa de localização
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REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL

 2A - Bidirecional nos dois bordos da via
A seguir estão apresentados: (i) seção tipo para a solução Tipológica 2A contendo as
medidas mínimas (destacadas em vermelho) e as ideais (destacadas em verde), ver Figura
2.5; (ii) tabela apresentando as vias que possuem as características físicas necessárias para a
implantação dessa tipologia, ver Tabela 2.2; (iii) texto explicativo diagnosticando a situação
atual da via em destaque na tabela (hachura amarela) e breve descrição do tratamento
proposto.
Figura 2.5 - Tipologia 2A: Seção Tipo

Tabela 2.2 – Vias com Tipologia 2 A – Ciclovia Segregada por Canteiro - Bidirecional nos
Dois Bordos da Via
Código
no
mapa
17

Trecho

Extensão
(km)

Entre final da Av. São Cristóvão e limite com município
de Lauro de Freitas

1,13

Vias sem ciclovia
BA-099 – Estrada do Côco (Em
Salvador)

 BA-099 – Estrada do Coco (em Salvador)
No trecho entre o final da Av. São Cristóvão e o limite com o município de Lauro de Freitas, a
BA-099 apresenta um grande número de viadutos e ramos de acesso/retorno, formadores do
complexo 2 de Julho. O alto fluxo do trânsito nessa região e a velocidade desempenhada
pelos autos tornam necessária a proteção do ciclista.
Esse complexo viário 2 de Julho (ex 2ª rótula do aeroporto) organizou a interligação da BA-099
e da Av. Carybé é composto por viadutos que não apresentam seção suficiente para a
implantação de uma ciclovia em suas calçadas, fazendo com a ciclovia precise contornar o
complexo viário transpondo essas grandes avenidas. Por esse motivo foi proposta a
implantação da ciclovia segregada por canteiro para a proteção do ciclista e sendo bidirecional
nos dois bordos da via, permitindo que cada bordo circunde a ex- rótula dando acesso aos
usos lindeiros e permite o deslocamento do ciclista para ambos os sentidos. Após o fim do
complexo foi mantida a mesma tipologia devido ao fato da BA-099 apresentar uma grande
seção dificultando sua transposição.
A implantação de uma ciclovia com boa estrutura nessa via é de suma importância por receber
a rede cicloviária proveniente do município de Lauro de Freitas e ligá-la, através da Av. São
Cristóvão à Av. Paralela, a qual permite o acesso a muitas regiões da cidade de Salvador.
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 2B - Bidirecional em um dos bordos da via
A seguir estão apresentados: (i) seção tipo para a solução Tipológica 2B contendo as
medidas mínimas (destacadas em vermelho) e as ideais (destacadas em verde), ver Figura
2.6; (ii) tabela apresentando as vias que possuem as características físicas necessárias para a
implantação dessa tipologia, ver Tabela 2.3; (iii) texto explicativo diagnosticando a situação
atual da via em destaque na tabela (hachura amarela) e breve descrição do tratamento
proposto; (iv) seção comparativa da situação atual x proposta da via em destaque na tabela
(hachura verde), ver Seção 2.1.
Figura 2.6 - Tipologia 2B: Seção Tipo

Tabela 2.3 – Vias com Tipologia 2B- Ciclovia Segregada por Canteiro -Bidirecional em
Um dos Bordos da Via
Código
no
mapa
01.2

Vias sem ciclovia

Trecho

Extensão
(km)

Av. Luiz Viana Filho (Av. Paralela)

Entre Av. Edgar Santos e Hosp. Sarah

2,52

11

Av. Beira Mar

Continuação pela R. dos Tamarindeiros da Penha
até final da R. Porto dos Tainheiros

1,64

19

Estr. da Base Naval

7,57

26.2

Av. Mario Leal Ferreira

Entre Av. Vale do Ogunjá e Estádio Fonte Nova

1,18

41.1

Av. Otávio Mangabeira

Trecho em frente ao Aeroclube

1,51

44

Ligação Via Regional – Av. Gal Costa

Código
no
mapa

Vias com ciclovia existente

41.2

Av. Otávio Mangabeira

1,84

Trecho
Entre (1) Av. Amaralina e Aeroclube e (2) entre
Aeroclube e Av. Orlando Gomes

Extensão
(km)
11,39

 Av. Beira Mar
A Av. Beira Mar contorna o bairro da Ribeira passando pelo largo do mesmo nome. Apesar de
não ter circulação do tráfego em grande velocidade, possui alto fluxo de veículos, o que
justifica a implantação de uma ciclovia segregada, a fim de minimizar os conflitos entre
ciclistas e automóveis.
O percurso da ciclovia é uma continuação da Av. Caminho de Areia, que tem tipologia semielevada, unidirecional nas margens da via. No momento em que esse percurso chega à orla e
se torna a Av. Beira Mar, propõe-se que ela se torne bidirecional, num dos bordos da via,
mantendo a segregação por um mini canteiro de 80 cm de largura, que permite a plantação de
espécies arbóreas.
Para tanto, foi diminuída a largura da calçada de 4,00 m para 2,20 m, a fim de manter os
3,30 m para as duas faixas de tráfego de veículos e 1,20 m para cada faixa da ciclovia.
O objetivo desta implantação é dotar esta ciclovia, lindeira à praia e totalmente arborizada de
um caráter de lazer, tornando o percurso bastante agradável e com um forte atrativo turístico
da península da Ribeira.
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Projeto CIDADE BICICLETA (SALVADOR/BA)
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Seção 2.1 – Comparativo situação atual x proposto: Ligação Via Regional – Av. Gal
Costa

 2C - Unidirecional nos dois bordos da via
A seguir estão apresentados: (i) seção tipo para a solução Tipológica 2C contendo as
medidas mínimas (destacadas em vermelho) e as ideais (destacadas em verde), ver Figura
2.7; (ii) tabela apresentando as vias que possuem as características físicas necessárias para a
implantação dessa tipologia, ver Tabela 2.4; (iii) texto explicativo diagnosticando a situação
atual da via em destaque na tabela (hachura amarela) e breve descrição do tratamento
proposto; (iv) uma foto atual da via (ver Foto 2.1) e em seguida uma fotomontagem da via com
a ciclovia implantada (ver Foto 2.2); (v) seção comparativa da situação atual x proposta da via
em destaque na tabela (hachura verde), ver
Seção 2.2.
Figura 2.7 - Tipologia 2C: Seção Tipo
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Tabela 2.4 – Vias com Tipologia 2C – Ciclovia Segregada por Canteiro -Unidirecional nos
Dois Bordos da Via
Código
no
mapa
02.3
07

Foto 2.1 - Av. Luis Eduardo Magalhães
Trecho

Extensão
(km)

Entre (1)R. Euricles de Matos e R. Cel. Galdino de Souza
(2) Entre R. Agnelo Brito e Av. Vasco da Gama

2,10

Vias sem ciclovia

Av. Anita Garibaldi
Av. LEM

3,88

Av. Oceânica (Como Av. Pres.
Vargas)

Entre R. Dr. Arthur Neiva e Av. Adhemar de Barros

1,78

09

Av. da França

Contempla também a Av. Eng. Oscar Pontes

3,68

10

R. Fernandes Vieira

Até o fim da Av. Luiz Maria

0,96

12

Av. Orlando Gomes

3,40

13

Av. 29 de Março

9,02

14

Av. Pinto de Aguiar

3,43

Av. Gal Costa

5,00

16

Av. Dorival Caymmi

3,67

18

Av. Ten. F.G. dos Santos

1,94

08.1

15.1

20.2
39
52.1
54

Av. Jorge Amado

Entre o final do Parque Linear e a Orla Atlântica

Av. Suburbana
Av. Reitor Miguel Calmon

1,54
12,58

Entre Av. Anita Garibaldi e viaduto sobre Av. Centenário

Av. São Cristóvão

0,98

Foto 2.2 - Fotomontagem Av. Luis Eduardo Magalhães

1,20

 Av. Luis Eduardo Magalhães - LEM
A Av. Luís Eduardo Magalhães é uma importante via estrutural com fluxo expresso de ligação
entre a Av. Paralela e a BR-324, margeada em toda a sua face leste pela área de preservação
da Área Arborizada da Represa e utilizada pelo Quartel do Exército em Salvador. A seção da
via apresenta 3 faixas de tráfego em cada uma das duas pistas de rolamento, separadas por
uma canteiro central com cerca de 2 metros, variável em alguns trechos junto ao retorno do
tráfego. O alto fluxo de veículos e alta velocidade dos carros tornam necessária a proteção
máxima ao ciclista.
Devido à reduzida dimensão do canteiro central, escolheu-se a opção de ciclovia segregada
por canteiro, que garante proteção e conforto, proporcionado pela vegetação arbórea e pela
forração a ser plantada nos mesmos, conforme fotomontagem ilustrada abaixo.
Com a redução das faixas do leito carroçável para 3,25 metros e 3,50 na faixa de circulação
dos ônibus, foi possível incluir uma ciclovia com sentido único de 1,20 metros em cada um dos
bordos da via, segregadas por mini canteiro, ver Foto 2.2.
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Seção 2.2 – Comparativo situação atual x proposto: Av. Anita Garibaldi
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Projeto CIDADE BICICLETA (SALVADOR/BA)
REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL

2.1.3. TIPOLOGIA 3: CICLOVIA
SEGREGADA POR TACHÃO
As ciclovias de Tipologia 3 (ver Figura 2.8),
apresentam segregação por tachão e deverão
ser implantadas em vias de fluxo de tráfego entre
30 e 60 km/h, com maior densidade de circulação
de veículos motorizados, quando há a
necessidade de uma segurança ao ciclista, porém,
onde não há espaço para a implantação de um
canteiro. Utilizarão a infra-estrutura da via
existente, com a introdução de um elemento
segregador com 10 cm de largura e 1 metro de
comprimento, em formato trapezoidal, separados
entre si a uma distância de 20 cm, segregando a
ciclovia da faixa de circulação de carros. Esta
Tipologia 3 foi dividida em três grupos que serão
apresentados a seguir: 3A - Bidirecional em um
dos bordos da via; 3B - Unidirecional nos dois
bordos da via; 3C - Unidirecional em um dos
bordos da via, as quais serão apresentadas a
seguir com suas respectivas tabelas e seções
tipo.
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Figura 2.8 – Vias com Tipologia 3 – Mapa de localização
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 3A - Bidirecional em um dos bordos da via

Tabela 2.5 – Vias com Tipologia 3A – Ciclovia segregada por tachão – Bidirecional em
Um dos Bordos da Via

A seguir estão apresentados: (i) seção tipo para a solução Tipológica 3A contendo as
medidas mínimas (destacadas em vermelho) e as ideais (destacadas em verde), ver Figura
2.9; (ii) tabela apresentando as vias que possuem as características físicas necessárias para a
implantação dessa tipologia, ver Tabela 2.5; (iii) texto explicativo diagnosticando a situação
atual da via em destaque na tabela (hachura amarela) e breve descrição do tratamento
proposto; (iv) seção comparativa da situação atual x proposta da via em destaque na tabela
(hachura amarela), ver Seção 2.3.

Código
no mapa
24

Vias sem ciclovia

Trecho

Extensão
(km)

Dique do Tororó

Binário Av. Vasco da Gama e Pres. Costa e Silva

2,90

30.1

Av. São Jorge

Ladeira de acesso ao Largo do Campo Grande

0,24

41.3

Av. Otávio Mangabeira

A partir da Av. Orlando Gomes até o final

1,90

55.1

Av. Edgar Santos

Binário

1,96

Figura 2.9 - Tipologia 3A: Seção Tipo

 Dique do Tororó
A Av. Vasco da Gama, que liga os bairros Matatu e Federação, é uma via arterial de 12 metros
de largura com três faixas de tráfego, sendo uma delas para o transito preferencial de ônibus.
É também uma das principais vias de acesso ao Estádio Otávio Mangabeira, mais conhecido
como Fonte Nova, onde também será implantada uma infraestrutura de bicicletário que, em
dias normais, funcionará com estacionamento de bicicletas, e poderão receber maior controle
nos horários de jogos.
A partir do encontro com a Av. Centenário, a Av. Vasco da Gama se bifurca e passa a margear
o Dique do Tororó com transito no sentido norte em direção ao Estádio, formando um binário
com a Av. Pres. Costa e Silva, que possibilita a circulação, no sentido sul até convergir com a
Av. Centenário.
Apesar de o percurso nas margens do Dique do Tororó, onde há inclusive um percurso
exclusivo para pedestres, ser potencialmente mais agradável para o ciclista, optou-se por
ocupar a borda oposta devido à intensidade do Uso do Solo e a forte presença de comércio, a
fim de facilitar o acesso para o usuário da bicicleta. A ciclovia com elemento segregador será
bidirecional e terá 2,90 m de largura. O elemento segregador entre ciclovia e leito carroçável
será interrompido nas áreas de acesso aos lotes e em cruzamentos.
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Seção 2.3 – Comparativo situação atual x proposto: Dique do Tororó

 3B - Unidirecional nos dois bordos da via
A seguir estão apresentados: (i) seção tipo para a solução Tipológica 3B contendo as
medidas mínimas (destacadas em vermelho) e as ideais (destacadas em verde), ver Figura
2.10; (ii) tabela apresentando as vias que possuem as características físicas necessárias para
a implantação dessa tipologia, ver Tabela 2.6; (iii) texto explicativo diagnosticando a situação
atual da via em destaque na tabela (hachura amarela) e breve descrição do tratamento
proposto; (iv) seção comparativa da situação atual x proposta da via em destaque na tabela
(hachura amarela), ver Seção 2.4.
Figura 2.10 - Tipologia 3B: Seção Tipo
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Tabela 2.6 – Vias com Tipologia 3B- Ciclovia Segregada por Tachão – Unidirecional nos
Dois Bordos da Via
Código
no mapa

Vias sem ciclovia

Trecho

Extensão
(km)

06.2

Av. ACM

Desde o Iguatemi até a Orla Atlântica

7,33

08.2

Av. Oceânica

Entre Av. Adhemar de Barros até R. Borges dos Reis

2,32

15.2

Av. Gal Costa

Trecho final desde a R. do Nepal

0,59

21

Av. Prof. Magalhães Neto

Considerando também a Av. Tancredo Neves desde a
sede do Jornal A Tarde até Av. Magalhães Neto

2,82

22.2

Av. Juracy Magalhães Jr.

Entre R. Lucaia e Av. Vasco da Gama

0,69

23.2

Av. Vasco da Gama

Entre R. Lucaia e Av. Anita Garibaldi

2,90

25

Av. Vale do Tororó

27

R. Djalma Dutra

Contemplando A R. Con. Pereira

1,85

28

Av. J. J. Seabra

Contempla também Ld. Da Barroquinha, R. Visc. de
Ouro Preto e Av. Sete de Setembro

3,52

Praça da Sé

Contemplando também R . Chile, R. da Misericórdia,
R. Guedes de Brito, R. José Gonçalves, R. Maciel de
Cima e Ld. de São Miguel

1,30

Av. Gal. Severino Filho

Contempla também a Al. Praia de Camburiú, R. Cap.
Melo, R. José Augusto Tourinho Dantas e R. Ver. José
Barbosa dos Reis

8,82

32

Av. Silveira Martins

Até a Av. Edgar Santos

4,42

33

Av. Barros Reis

Contemplando a BR 324 até a Estação Pirajá

5,31

34

Via Expressa

Entre o Acesso Norte e Av. da França

3,01

40

CAB

51

Av. Amaralina

Entre R. Profa Natália Vinhais até o início da R. Conde
da Castanheira

1,43

Av. Reitor Miguel Calmon

Entre viaduto sobre Av. Centenário e Lgo. Do Campo
Gde.

1,65

R. do Nepal

Contempla também o “Binário” R. Porto Rico e R.
Nigéria; e R. Indonésia até a Estação Pirajá

2,57

Av. Edgar Santos

(1) Entre Av. Silveira Martins e início do “Binário” e (2)
entre o final do “Binário” e Av. Luis Viana Filho

1,50

29

31.1

52.2

53

55.2

0,82

 Av. Oceânica
A Av. Oceânica é o ponto de junção do binário formado pela Av. Oswaldo Cruz e R. Odilon
Santos, tornando-se, portanto, a continuidade do principal eixo de ligação leste-oeste da
região da Orla Atlântica, ligando os bairros do Rio Vermelho, Ondina e Barra.
Foi mantida a classificação de via arterial, com duas faixas para circulação de veículos em
cada sentido medindo 7,00 metros de largura em cada um deles. O fluxo de veículos é intenso
durante todo o dia e início da noite, o que na prática acaba atuando como um moderador de
velocidade, contudo, nos horários de menor fluxo as velocidades praticadas são
consideravelmente maiores que as regulamentadas que são de 60 km/h.
Tendo em vista as características da via e seu importante caráter de ligação entre importantes
áreas da cidade optou-se pela implantação da ciclovia com elemento segregador simples com
largura de 1,20 metros. Houve a diminuição da largura das faixas de tráfego que passaram de
7,00 metros no total para 2,85 e 3,30 metros e a diminuição do passeio que passou de 1,50
metros para 1,05 metros. A solução buscou conciliar a bicicleta com a mínima intervenção nos
espaços destinados aos demais modais. As faixas de rolamento foram mantidas com as
larguras mínimas para o fluxo de automóveis e ônibus.
Seção 2.4 – Comparativo situação atual x proposto: Av. Oceânica

4,12
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 3C - Unidirecional em um dos bordos da via
A seguir estão apresentados: (i) seção tipo para a solução tipológica 3C contendo as medidas
mínimas (destacadas em vermelho) e as ideais (destacadas em verde), ver Figura 2.11; (ii)
tabela apresentando as vias que possuem as características físicas necessárias para a
implantação dessa tipologia, ver Tabela 2.7; (iii) texto explicativo diagnosticando a situação
atual da via em destaque na tabela (hachura amarela) e breve descrição do tratamento
proposto.

 R. Oswaldo Cruz / R. Odilon Santos
A R. Oswaldo Cruz forma com a R. Odilon Santos um importante binário de ligação leste oeste na região do bairro do Rio Vermelho e faz a conexão com o bairro de Ondina e Barra,
além de possibilitar a circulação local nesta importante área de Salvador.
Neste trecho da rede encontra-se um dos gargalos referidos neste projeto (cap. 5); por ser
uma via estreita e receber elevado fluxo de automóveis, ônibus, transporte de cargas e
abastecimento do comércio e tráfego intenso de pedestres nos estreitos passeios públicos.

Figura 2.11 - Tipologia 3C: Seção Tipo

A R. Oswaldo Cruz atualmente possui três faixas de rolamento que totalizam 8,45 metros de
largura e o passeio com largura de 1,50 metro. Tendo em vista que a largura recomendada do
passeio é de 3,50 metros e a largura da pista de rolamento possuir dimensão relativamente
passível de diminuição, foi descartada desde o início a possibilidade de redução do passeio ou
compartilhamento deste com as bicicletas. Já a R. Odilon Santos apresenta duas faixas de
rolamento totalizando 7,00 metros.
A tipologia proposta é a mínima possível neste trecho considerando a proteção do ciclista,
tornando necessário a desapropriação do solo lindeiro ou a diminuição nas faixas de tráfego, o
que se torna inviável para a situação atual da via, tornando necessário um posicionamento da
cidade em relação a implantação da rede cicloviária nessa região.

Tabela 2.7 – Vias com Tipologia 3C - Ciclovia Segregada por Tachão – Unidirecional em
Um dos Bordos da Via
Código
no mapa

Vias sem ciclovia

Trecho

Extensão
(km)

30.2

Largo do Campo Grande

Contempla também R. Forte de São Pedro

1,17

31.2

Av. Gal. Severino Filho

Binário entre R. Palmas de Monte Santo e R.
Calazans Neto

2,08

46
47

R. Oswaldo Cruz
R. Odilon Santos

COLABORAÇÃO:

0,86
Binário

0,92
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2.1.4. TIPOLOGIA 4: CICLOVIA

Figura 2.12 – Vias com Tipologia 4 – Mapa de Localização

SEMI - ELEVADA
As ciclovias de Tipologia 4 (ver Figura
2.12), são ciclovias semi - elevadas sem
elemento segregador e implantadas sobre a
infra-estrutura da via existente, elevando a
sua cota em nível intermediário entre a
calçada e o leito carroçável. A diferenciação
de nível, limitada por rampa de 45º junto à
pista de rolamento, permite uma maior
segurança do ciclista bem como o fácil
deslocamento do mesmo. Nas áreas de
acesso dos veículos aos lotes, esta
inclinação será mais suave, seguindo o
padrão das guias rebaixadas. As ciclovias
elevadas também são demarcadas pela
sinalização horizontal ao longo de sua
extensão e, eventualmente, pela
diferenciação do piso através de
pigmentação na pavimentação.
A seguir estão apresentados: (i) seção tipo
para a solução Tipológica 4 contendo as
medidas mínimas (destacadas em vermelho)
e as ideais (destacadas em verde), ver
Figura 2.13; (ii) tabela apresentando as vias
que possuem as características físicas
necessárias para a implantação dessa
tipologia, ver Tabela 2.8; (iii) texto
explicativo diagnosticando a situação atual
da via em destaque na tabela (hachura
amarela) e breve descrição do tratamento
proposto; (iv) uma foto atual da via (ver Foto
2.3) e em seguida uma fotomontagem da via
com a ciclovia implantada (ver Foto 2.4); (v)
seção comparativa da situação atual x
proposta da via em destaque na tabela
(hachura amarela), ver Seção 2.5.
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 Av. Caminho de Areia
Figura 2.13 - Tipologia 4: Seção Tipo
A Av. Caminho da Areia é uma via arterial que liga a Praia da Boa Viagem ao Porto dos
Tainheiros (depois de mudar o nome para Av. Porto Mastros). Possui duas faixas de rolamento
de 7,55 metros em cada sentido e largura de passeio de 1,15 metros em cada um dos lados. A
implantação da ciclovia semi-elevada, além de melhorar a mobilidade da região, inibirá o mau
hábito dos motoristas de estacionar os carros sobre a calçada, uma vez que a ciclovia ocupará
o espaço entre o passeio e o leito carroçável.
É uma via de fluxo e densidade de veículos moderada e com alta intensidade de ocupação do
solo, o que levou a optar por implantar uma ciclovia elevada onde a necessidade de proteção
ao ciclista não é tão intensa e a mobilidade do ciclista é maior, além do ganho urbanístico que
esta tipologia oferece em razão de sua qualidade estética. A ciclovia semi-elevada terá uma
pista de 1,20 metros, de sentido único em cada um dos bordos da via.
Foto 2.3 - Av. Caminho de Areia

Foto 2.4 - Fotomontagem Av. Caminho de Areia

Tabela 2.8 – Vias com Tipologia 4- Ciclovia Semi – Elevada
Código no
mapa

Vias sem ciclovia

35

Av. Vale do Ogunjá

36

Av. Caminho da Areia

50

R. Fernandes da Cunha

COLABORAÇÃO:

Trecho

Extensão
(km)
1,55

Contempla também a Av. Porto Mastros

2,76
1,12
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Seção 2.5 – Comparativo situação atual x proposto: Av. Caminho de Areia
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2.1.5. TIPOLOGIA 5: CICLOFAIXAS
As ciclofaixas (ver Figura 2.14) utilizam a
infraestrutura da via existente, sendo demarcadas
apenas pela sinalização horizontal, tachas ao
longo da extensão e, eventualmente, pela
diferenciação do piso através de pigmentação na
pavimentação. Devem ser implantadas somente
em vias de trânsito local, onde a velocidade dos
veículos motorizados não ultrapassa 30 km/h,
porém, a alta densidade de veículos não permite o
uso compartilhado. Quando permitido
estacionamento na via, pode ser implantado entre
o leito carroçável e a ciclovia, a fim de funcionar
como elemento de proteção ao percurso do
ciclista.

Figura 2.14 – Vias com Tipologia 5 – Mapa de localização

As áreas de estacionamento podem ainda ser
implantadas em lados alternados da pista, entre o
leito carroçável e a ciclovia, funcionando como
moderadores de velocidade do automóvel. Esta
Tipologia 5 foi dividida em três grupos que serão
apresentados a seguir: 5A - Unidirecional nos dois
bordos da via; 5B - Unidirecional em um dos
bordos da via; 5C - Bidirecional em um dos bordos
da via, as quais serão apresentadas a seguir com
suas respectivas tabelas e seções tipo.
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 5A - Unidirecional nos dois bordos da via

Tabela 2.9 – Vias com Tipologia 5A –Ciclofaixa – Unidirecional nos Dois Bordos da Via

A seguir estão apresentados: (i) seção tipo para a solução Tipológica 5A contendo as
medidas mínimas (destacadas em vermelho) e as ideais (destacadas em verde), ver Figura
2.15; (ii) tabela apresentando as vias que possuem as características físicas necessárias para
a implantação dessa tipologia, ver Tabela 2.9; (iii) texto explicativo diagnosticando a situação
atual da via em destaque na tabela (hachura amarela) e breve descrição do tratamento
proposto; (iv) uma foto atual da via (ver Foto 2.5) e em seguida uma fotomontagem da via com
a ciclovia implantada (ver Foto 2.6); (v) seção comparativa da situação atual x proposta da via
em destaque na tabela (hachura amarela), ver Seção 2.6.
Figura 2.15 - Tipologia 5A: Seção Tipo

Código
no mapa
37

Vias sem ciclovia

Trecho

Extensão
(km)

Av. Joana Angélica

Contempla também Ld. Fonte das Pedras e Ld. do Hospital

3,12

38

Av. Salvador

Contempla Lgo do Bonfim, Pça Sr. do Bonfim, Ld. do Porto
do Bonfim e R. Duarte da Costas até Av. Caminho de Areia

1,08

42

R. Jd. Castro Alves

Contempla também R. Mal. Texeira Cott e R. Boa Vista

2,07

43

R. L. Régis Pacheco

Contempla também R. 26 de Dezembro

1,10

 Av. Salvador
A Av. Salvador localiza-se na região da península do Ribeira e é uma via local, de duplo
sentido e que faz a ligação entre a Av. Beira Mar e a Av. Caminho de Areia.
A existência de pavimento pétreo em quase toda sua extensão atua como elemento
moderador de velocidade para os automóveis, característica que, aliada à sua condição de via
local, permite a implantação de uma ciclofaixa, que exigirá apenas a sinalização horizontal e
vertical da via, além do melhoramento do pavimento em sua área de implantação a fim de
oferecer conforto ao ciclista.
Foto 2.5 - Av. Salvador

Foto 2.6 - Fotomontagem Av. Salvador
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Seção 2.6 – Comparativo situação atual x proposto: Av. Salvador

 5B - Unidirecional em um dos bordos da via
A seguir estão apresentados: (i) seção tipo para a solução Tipológica 5B contendo as
medidas mínimas (destacadas em vermelho) e as ideais (destacadas em verde), ver Figura
2.16; (ii) tabela apresentando as vias que possuem as características físicas necessárias para
a implantação dessa tipologia, ver Tabela 2.10; (iii) texto explicativo diagnosticando a situação
atual da via em destaque na tabela (hachura amarela) e breve descrição do tratamento
proposto; (iv) seção comparativa da situação atual x proposta da via em destaque na tabela
(hachura amarela), ver Seção 2.7.

Figura 2.16 - Tipologia 5B: Seção Tipo

Tabela 2.10 – Vias com Tipologia 5B Ciclofaixa – Unidirecional em Um dos Bordos da
Via
Código no
mapa

COLABORAÇÃO:

Vias sem ciclovia

Extensão
(km)

48

R. Dr. Arthur Neiva

0,20

49

R. Airosa Galvão

0,20
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 5C - Bidirecional em um dos bordos da via

 R. Dr. Artur Neiva e R. Airosa Galvão (binário com a Av.
Centenário)
Estas duas vias locais acabam por cumprir a função de coletoras no sistema viário local, uma
vez que formam o binário de conexão da Av. Centenário com a Av. Oceânica, conectando a
região litorânea da Barra ao norte da península chegando até o Dique do Tororó.
Em razão de suas dimensões físicas (pequena extensão e largura) e velocidade do tráfego
permitida, é possível implementar a ciclofaixa unidirecional em um dos bordos da via e manter
a segurança do ciclista que vem da ciclovia da Av. Oceânica ou da Av. Centenário.

A seguir estão apresentados: (i) seção tipo para a solução Tipológica 5C contendo as
medidas mínimas (destacadas em vermelho) e as ideais (destacadas em verde), ver Figura
2.17; (ii) tabela apresentando as vias que possuem as características físicas necessárias para
a implantação dessa tipologia, ver Tabela 2.11; (iii) texto explicativo diagnosticando a situação
atual da via em destaque na tabela (hachura amarela) e breve descrição do tratamento
proposto.
Figura 2.17 - Tipologia 5C: Seção Tipo

Seção 2.7 – Comparativo situação atual x proposto: R. Airosa Galvão

Tabela 2.11 – Vias com Tipologia 5C Ciclofaixa – Bidirecional em Um dos Bordos da Via
Código no mapa
45

Vias com ciclovia existente
Al. Praia da Barra dos Coqueiros

Trecho

Extensão (km)
2,77

 Al. Praia da Barra dos Coqueiros
A Al. Praia da Barra dos Coqueiros é a via coletora que liga a região litorânea de Itapuã à Av.
Luis Viana Filho e ao aeroporto Luis Eduardo Magalhães.
Sua ocupação se dá de forma intensa na região próxima ao litoral e seu desenvolvimento
imobiliário já permite afirmar que mesmo o trecho norte de sua extensão também será
ocupado brevemente. Atualmente a via possui uma ciclofaixa bidirecional em um dos bordos
da via e que, apesar da precariedade da sinalização, principalmente nos cruzamentos, aliada
as suas características físicas e de uso, possibilita a manutenção desta tipologia, porém, com
sua implantação alterada para unidirecional nos dois bordos da via. Tal alteração permite
dirimir conflitos e riscos que um fluxo de ciclistas contrário ao fluxo dos veículos motorizados
(situação atual) pode causar.
Outros elementos de traffic calming, como lombo faixas, também podem ser implantados na
via a fim de torná-la mais atrativa, segura e confortável para todos os seus usuários.
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2.1.6. CICLOVIA DE LAZER

Figura 2.18 – Parques com Ciclovia de Lazer – Mapa de localização

(PARQUES)
A ciclovia de lazer (ver Figura 2.18)
caracteriza as ciclovias implantadas
em parques. Suas dimensões e
características variam conforme o
terreno onde serão implantadas.
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A seguir estão apresentados: (i) seção tipo para a ciclovias de lazer, ver Figura 2.19; (ii) tabela
apresentando os parques que possuem as características físicas necessárias para a
implantação dessa ciclovia, ver Tabela 2.12; (iii) texto explicativo diagnosticando a situação
atual do parque em destaque na tabela (hachura amarela) e breve descrição do tratamento
proposto.

 Parque do Pituaçu

Figura 2.19 - Tipologia de Lazer: Seção Tipo

A ciclovia do Parque Pituaçu é a mais extensa e antiga infra-estrutura cicloviária de Salvador,
com cerca de 15 km. Apesar de sua importância, encontra-se atualmente em estado
deteriorado e por isso é objeto de projeto de revitalização em elaboração pela TC Urbes
contratada pela CONDER.
As diretrizes são a de torná-la um espaço que permita a pratica de esportes e lazer ligado
diretamente à vocação do parque e também o deslocamento de ciclistas para as regiões do
seu entorno. Como é possível verificar no corte e planta do projeto, suas dimensões permitem
o compartilhamento com pedestres e também com os carros de apoio do parque.

Tabela 2.12 – Vias com Tipologia de Lazer
Código no
mapa
04

Parques
Parque do Pituaçu

COLABORAÇÃO:

Trecho

Extensão (km)
14,82
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2.2. INTEGRAÇÃO COM OS ESTÁDIOS
ESPORTIVOS
O projeto da Rede Cicloviária Estrutural de Salvador, visando a
demanda de viagens a ser gerada pelos jogos oficiais e treinos da
Copa de 2014, procurou integrar-se com os Estádios Otávio
Mangabeira (Fonte Nova), Manoel Barradas (Barradão) e Gov.
Roberto Santos (Pituaçu), a fim de permitir a acessibilidade e a
integração entre os diversos modais em eventos de grande porte e
com grande geração de viagens (ver Figura 2.20).

O Estádio Manoel Barradas está integrado á rede cicloviária estrutural localizada na Via Regional, que permite a
integração com a Av. Gal Costa.

Figura 2.20 – Estádios esportivos – Mapa de localização

É importante ressaltar que as áreas envoltórias dos estádios
necessitarão de projeto específico detalhado, elaborado a partir das
suas diretrizes de funcionamento, levando-se em consideração:


Acessos dos estádios



Pontos de ônibus das áreas envoltórias



Estações de diferentes modais existentes nas áreas envoltórias



Áreas de carga e descarga



Concentração dos principais fluxos de pedestre



Sinalização horizontal e vertical existente

A seguir, apresentam-se as áreas envoltórias dos estádios e as
tipologias da Rede Cicloviária nas extremidades de cada um dos
estádios esportivos atrás mencionados, a serem implantadas na
primeira fase de implantação da rede, que deverão receber os
projetos básicos de sinalização, paisagismo, drenagem e
pavimentação, elaborados com base nos tópicos descritos acima.
Os Estádios Otávio Mangabeira (Arena da Fonte Nova) e Pituaçu
encontram-se em localização estratégica junto á rede cicloviária, por
terem várias opções de acesso e integração com os demais sistemas
de transporte. A Arena da Fonte Nova encontra-se entre as ciclovias
das avenidas Joana Angélica, Castelo Branco, Vasco da Gama e
Costa e Silva.
O Estádio de Pituaçu está localizado entre as ciclovias das avenidas
Paralela, Pinto de Aguiar, Gal Costa e do CAB - Centro
Administrativo da Bahia, e ainda é acessível pela ciclovia do Parque
Pituaçu, que pode ser integrada à rede cicloviária, funcionando não
apenas como ciclovia de lazer, mas integrada à rede de transportes
multimodal.
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Figura 2.21 – Estádio Manoel Barradas (Barradão)
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Figura 2.22 – Arena Fonte Nova
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Figura 2.23 – Estádio do Pituaçu
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3. REDE ALIMENTADORA

Desta forma foram usadas ciclovias com elemento segregador e ciclovias elevadas, não havendo vias com espaço suficiente para a
instalação de canteiros. Nessa área ainda existem vias que merecem projeto específico e soluções diferenciadas trecho a trecho,
porém demarcadas pela necessidade de integração com a Rede Cicloviária Estrutural.
Figura 3.1 - REDE ALIMENTADORA: Mapa das áreas de implantação

Numa situação IDEAL dever-se-ia ter todas as vias da cidade
acessíveis por bicicletas e a infra-estrutura necessária sendo
implantada sempre que necessária. Contudo, a realidade é
que as implantações destas melhorias não acompanham as
necessidades dos ciclistas. Portanto, esperar que todas as
vias da cidade tornem-se naturalmente cicláveis na
prática, é manter o status quo do atual padrão de mobilidade.
Assim, este capítulo indica o próximo passo para a expansão
do projeto Cidade Bicicleta de Salvador, ao indicar o "conceito
funcional da rede cicloviária alimentadora" da área definida
como prioritária de implantação da REDE ALIMENTADORA,
após a construção da REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL.
Assim o objetivo é prover a cidade de uma rede cicloviária
complementar que atraia os ciclistas e ajude a integrar a
bicicleta no cotidiano de Salvador.
Para tanto, é fundamental o desenvolvimento e implantação
de redes cicloviárias alimentadoras - um sistema de ruas
selecionadas onde deverão ser implementadas as infra
estruturas que permitem aos ciclistas pedalar com conforto,
segurança e, porque não, com alegria por toda a cidade.
Por fim é importante ressaltar que foram realizadas vistorias
in loco em bicicleta por toda essa área, onde se localiza a
rede alimentadora aqui proposta, com o objetivo de definir as
tipologias necessárias para tornar os bairros nela contido e
suas ruas, cicláveis e acessíveis à rede estrutural e, assim, se
deslocar por toda a cidade.
Na Figura 3.1 está apresentado um mapeamento das regiões
administrativas da cidade de Salvador onde estão destacas
quatro grandes áreas para a implantação da rede
alimentadora.
Em seguida a Figura 3.2 apresenta uma das áreas, composta
pelas regiões administrativas I, IV, V e XI onde foi proposta a
rede alimentadora. Pode-se observar que, diferentemente da
rede estrutural que se localiza sobre os principais eixos
viários, a rede alimentadora é locada sobre vias locais de
menor porte e menor tráfego.
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Figura 3.2 - REDE ALIMENTADORA: Proposta para área 1
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4. ÁREAS DE CONFLITO:
ARTICULAÇÕES VIÁRIAS
A rede viária principal, atualmente existente na cidade
de Salvador apresenta muitas interconexões com um
grande número de viadutos e suas alças, grandes
rotatórias ou mesmo um cruzamento semaforizado com
um alto fluxo de autos. Conforme se foi estudando as
vias onde seria proposta a implantação das vias
cicláveis, notou-se a grande quantidade de interseções
que receberiam as ciclovias seja por localizar-se em
todas as vias, seja por estar acompanhando apenas
uma das vias da interseção.

Figura 4.1 - Articulações viárias

Devido a essa interferência foi necessário a articulação
desses “nós”, distribuídos em toda a cidade. Essas
articulações deverão ser estudadas e projetadas no
projeto básico da rede cicloviária ocasião em que será
necessário um estudo mais detalhado como contagem,
entrevista com os ciclistas e análise da área como um
todo.
A Figura 4.1 a seguir, após uma análise em conjunto
dos técnicos da TTC e da TC Urbes, aponta essas
articulações viárias onde será necessário esse estudo
mais detalhado.
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4.1. ARTICULAÇÃO: RÓTULA DO ABACAXI
A Rótula do Abacaxi além de importante ponto de intermodalidade é local de articulação entre
diferentes ciclovias de diferentes bairros: 01 Pernambués, 02 Capinas de Brotas, 03 Santa
Tereza, 04 Pau Miúdo e 05 Cabula. A Figura 4.2 a seguir apresenta a área do entorno do
Acesso Norte com as articulações da rede cicloviária:
Figura 4.2 – Articulação cicloviária da Rótula do Abacaxi

O acesso à ciclovia a ser implantada no acesso ao Horto Bela Vista (1) deverá ocorrer através
de uma passarela
assarela independente do percurso de pedestres, a fim de permitir a livre circulação
dos ciclistas e agilidade na conectividade com o restante da rede. O acesso à ciclovia a ser
implantada na Av. Antonio Carlos Magalhães (2)) ocorre pela continuidade da ciclovia que
acompanha o Sistema BRT da Av. Luis Viana Filho.
Filho O acesso à ciclovia da Av. Heitor Diaz (4)
ocorrerá por debaixo do novo viaduto da mesma avenida e a conecta também à Av. Barros
Reis, conforme indica a Figura 4.3 abaixo.
Figura 4.3 - Localização dos acessos à infraestruturas
raestruturas de intermodalidade

Horto Bela Vista

Terminal Intermodal
Acesso Norte

Av. Barros Reis
Sentido Retiro

Av. Heitor Dias
Rede Cicloviária Estrutural

Rede Cicloviária Alimentadora

Av. ACM
Sentido Iguatemi

PONTO DE ARTICULAÇÃO (exemplo)
01 Acesso à ciclovia do Horto Bela Vista; 02 Acesso à ciclovia Antonio Carlos Magalhães; 03 Acesso à ciclovia Barros

Para permitir o melhor acesso dos ciclistas ao terminal de ônibus, estações do Metrô e do
Sistema BRT, além do bicicletário e estacionamentos de veículos de passeio, são propostos
acessos por quatro diferentes vias da Rede Cicloviária Estrutural.

COLABORAÇÃO:

Reis; 04 Acesso à ciclovia Heitor Diaz; 05 Bicicletário; 06 Estação do
d Sistema BRT; 07 Terminal de Onibus; 08 Estação de
Metrô; 09 Estacionamento para carros;
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Figura 5.2 - Requalificação de Espaço Público - CORTE

5. ÁREAS DE CONFLITO: GARGALOS
5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Ao longo da REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL de Salvador, há trechos onde, em virtude da
falta de espaço para a instalação dessa rede cicloviária, as tipologias escolhidas para as vias
acabam sendo comprometidas e necessitando de adaptações. Para estas áreas, nomeadas
de "GARGALOS", faz-se necessário a reconfiguração do tecido urbano como um todo, a
partir de projeto específico, que inclua uma ou mais das ações demarcadas abaixo:








Liberação do leito carroçável para a circulação prioritária de ciclistas e do transporte
coletivo;
Reconfiguração do tráfego geral, reorientando o fluxo de automóveis para vias
adjacentes;
Implantação de sistemas de Traffic Calming, para permitir o compartilhamento da via
entre automóveis e ciclistas;
Definição de zonas com regulamentação da velocidade máxima;
Requalificação e ampliação dos passeios, com introdução de paraciclos e mobiliário
urbano adequados, pisos com faixa livre para circulação de cadeirantes, etc.;
Reordenamento das áreas destinadas para estacionamento de veículos;
Regulamentação dos horários para operação de carga/descarga de mercadorias.

Fonte: TC Urbes

Figura 5.3 - Requalificação de Espaço Público - IMPLANTAÇÃO.
A seguir aprensenta-se um exemplo de requalificação de área específica para a priorização de
pedestres e ciclistas em áreas de gargalos com necessidade de minimização de conflitos. A
imagem apresenta uma solução de via prioritária para a circulação de pedestres e ciclistas,
onde transporte coletivo de pequeno porte, como microônibus elétricos, podem circular com
velocidade inferior a 30 km em faixa compartilhada com bicicletas e veículos de serviço. Os
passeios foram ampliados, a pavimentação recebeu projeto de acessibilidade universal e
foram implantados mobiliário urbano específico, como bancos, paraciclos, telefone público e
lixeiras, além dos projetos complementares de sinalização, paisagismo e iluminação.
Figura 5.1 - Requalificação de Espaço Público – PERSPECTIVA (Fonte: TC Urbes)

Fonte: TC Urbes
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Figura 5.4 - Localização dos Gargalos
Contudo, prevendo-se uma
solução a curto prazo, a fim de
viabilizar a implantação da rede
cicloviária sem depender de
grandes projetos de
reestruturação urbana, foram
indicadas soluções de curto
prazo de implantação para os
principais gargalos,
apresentadas na Figura 5.4 a
seguir.
É importante ressaltar que são
soluções remediadoras e
provisórias, e não soluções
ideais, devendo ser estudado,
caso a caso, as reais
possibilidades de
reconfiguração dos espaços
públicos dessas áreas, antes
de se implementar as soluções
provisórias a seguir
apresentadas.
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5.2. SOLUÇÃO PROVISÓRIA: GARGALOS 1, 2 E 3
O primeiro ponto, Gargalo 1, está situado na Av. Oceânica em um trecho de viário com
circulação em duplo sentido; os Gargalos 2 e 3 estão, respectivamente, nas ruas Borges dos
Reis e Odilon Santos.

Figura 5.5 - Gargalo 1 : Av. Oceânica (Bairro Rio Vermelho)

Esses gargalos estão localizados no bairro do Rio Vermelho, muito próximos à beira mar (Orla
Atlântica) na região sul de Salvador e tem como ponto comum estarem em uma via que se
estreita quando deixa de estar na "beira da praia", por questões de morfologia urbana e de
ocupação do território.
Para garantir a continuidade do sistema cicloviário, são apresentadas soluções iniciais, de
curto prazo, que não garantem grande conforto ao ciclista, por ser um momento de
estreitamento da ciclovia, mas garantem a segurança e o convívio entre os diferentes modais,
sem a necessidade de suprimir significativamente o espaço de circulação de nenhum deles,
conforme indicado nos cortes a seguir:

Sentido Barra

Sentido Aeroclube

Solução encontrada
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Figura 5.6 - Gargalo 2: R. Borges dos Reis (Bairro Rio Vermelho)

Figura 5.7 - Gargalo 3: R. Odilon Santos (Bairro Rio Vermelho)

Sentido Barra

Sentido Barra

Sentido Aeroclube

Solução encontrada:
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Sentido Aeroclube

Solução encontrada:
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5.3. SOLUÇÃO PROVISÓRIA: GARGALO 4

5.4. SOLUÇÃO PROVISÓRIA: GARGALO 5

O Gargalo 4 permite, através da R. Imperador, a conectividade entre a ciclovia proposta na R.
Padre Antonio de Sá e a ciclovia na Av. Afrânio Peixoto, popularmente chamada de
Suburbana. O trecho é estreito e possui um grande volume de veículos.

O Gargalo 5 está localizado na Av. Silveira Martins, entre a R. São Gonçalo do Retiro e a Av.
Boa Esperança. Este pequeno trecho é distinto de toda a Av. Silveira Martins, que possui em
toda a extensão quatro faixas de rolamento, e neste ponto, apenas duas faixas operando com
duplo sentido de circulação em um trecho aproximado de 100 m, com uma largura da pista de
rolamento igual a 8,0 m. A solução apresentada para garantir a continuidade da rede foi
alargar a calçada em 60 cm e sinalizar o compartilhamento com o pedestre.

A implantação de uma ciclovia elevada de 1,0 m de largura em ambos os bordos da pista,
formando um binário, permite a continuidade do sistema e a segurança do ciclista. O único
prejuízo neste pequeno trecho ao ciclista se dá na não possibilidade de ultrapassagem devido
à pequena largura da ciclovia, que não pode ocupar mais espaço da pista.

Figura 5.9 - Gargalo 5: R. Silveira Martins - entre R. Antônio Cândido de Lima e R. S.
Gonçalo do Retiro (Bairro Cabula)

Figura 5.8 - Gargalo 4: R. Imperador (Bairro Calçada)

Sentido Av.

Sentido Av. Luis

Sentido Av.

Eduardo Magalhães

Edgar Santos

Suburbana

Sentido Comércio

Solução encontrada:

COLABORAÇÃO:
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6. RECOMENDAÇÕES COMPLEMENTARES -

6.1.1. Sinalização constante do CTB Referente ao Uso da Bicicleta
Além da sinalização do tráfego geral que deve ser ajustado à convivência do ciclista na
circulação cotidiana, pode-se destacar algumas sinalizações pré-definidas, que procuram
aumentar a segurança das vias cicláveis, e que já estão regulamentadas quanto à sua
utilização, pelo CTB.

SOLUÇÕES TIPOS
Neste capitulo estão formuladas diretrizes gerais de atuação, a serem melhor definidas nos
projetos básicos de detalhamento das vias cicláveis, que deverão se ater às características
especificas do local onde estiverem sendo projetadas.

a) Sinalização Vertical de Regulamentação

Elas abordam algumas observações quanto à sinalização do tráfego, drenagem superficial,
pavimentação, paisagismo e mobiliário urbano vinculado ao uso das vias cicláveis.

6.1. SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO
A incorporação da bicicleta no sistema de mobilidade e os planos cicloviários devem observar
os seguintes princípios: eleger a bicicleta como um modal de transporte cotidiano; garantir a
segurança dos ciclistas; integrar a bicicleta com os demais modais de transporte;
aplicar/aperfeiçoar a legislação existente e eliminar as barreiras urbanísticas à locomoção dos
ciclistas.

R-12 Proibido trânsito de bicicletas

R-34 Circulação exclusiva de bicicletas

R-35a Ciclista, transite à esquerda

R-35b Ciclista, transite à direita

R-36a Ciclista à esquerda, pedestres à

R-36b Ciclista à direita, pedestres à

direita

esquerda

A sinalização de tráfego adequada, junto com soluções de moderação do tráfego, para
possibilitar a implantação de ciclovias, ciclofaixas e rotas cicláveis além de um abrangente
programa educacional, são itens essenciais para garantir o conforto e a segurança dos
ciclistas no trânsito geral das cidades
A sinalização de tráfego transmite mensagens de caráter permanente e, eventualmente,
variável, através de legendas e/ou símbolos pré-reconhecidos, cumprindo as funções de
regulamentação, advertência e indicação. Essa sinalização é normatizada e expressa pelo
CTB - Código de Trânsito Brasileiro (lei nº 9503/97) e em legislação complementar - Anexo II
(Resolução nº 160/04) do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.
Consta dessa legislação brasileira, algumas determinações que as vias cicláveis devem
seguir. Contudo, foram encontradas situações não contempladas pela sinalização existente.
As sugestões aqui apresentadas, de nova sinalização devem ser aprovadas pelo órgão
gestor do trânsito (SETIN / TranSalvador), o qual deverá encaminhar uma solicitação de
autorização ao CONTRAN, para utilização dessa sinalização não prevista no CTB, ainda que
seja em caráter experimental, conforme prevê o art. 80, §2º do Código de Trânsito Brasileiro.
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b) Sinalização Vertical de Advertência

A-30a Trânsito de ciclistas

c) Sinalização Horizontal

A-30b Passagem sinalizada de ciclistas
SIC Bicicleta

SIP Dê preferência

A-30c Trânsito compartilhado por ciclistas e
pedestres

MCI Marcação de ciclofaixa ao longo da via
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6.1.2. Sugestão de Sinalização Vertical Complementar para as Vias
Cicláveis
Dentro do conjunto proposto no Anexo II do CTB - como Sinalização de Indicação, no item
1.3.4 - Placas de Serviços Auxiliares, encontra-se
se a sinalização vertical para pedestres com a
função de indicar “aos
aos usuários da via os locais onde os mesmos podem dispor dos serviços
indicados, orientando sua direção ou identificando estes serviços”.
serviços Estas placas possuem as
seguintes características:

MCC Marcação de cruzamento rodocicloviário

MCC Marcação de cruzamento

perpendicular

rodocicloviário losango

“FORMA retangular. COR: fundo azul, orla interna branca, orla externa azul, tarja branca,
legenda branca, seta branca, pictograma preto, fundo do pictograma branco; DIMENSÕES
MÍNIMAS:: altura das letras 5cm, orla interna 2cm, orla externa 1cm, tarja 1cm, pictograma
20x20cm.
Com o objetivo de compor um grupo de sinais destinados aos VEICULOS motorizados,
propõe-se a utilização de características semelhantes às aplicadas na sinalização de
pedestres,
edestres, conforme apresentado a seguir, para as situações indicadas:

a) Início de ciclovia: Proposta

MCC Marcação de cruzamento rodocicloviário - ciclofaixa

Apesar de semelhante ao sinal R-34, a
placa que indica o “início de ciclovia”
deve ter o fundo azul e características da
sinalização para ciclistas. Este fator é
favorável aos ciclistas, uma vez que
em meio a tantos sinais na via, o ciclista
pode se guiar pelo conjunto de placas
destinado à ele.

b) Trânsito compartilhado e exclusivo de pedestres e ciclistas:
ciclistas Proposta

MCC Marcação de cruzamento rodocicloviário - ciclovia

COLABORAÇÃO:

Sinalização semelhante à A-30, mas esta
placa complementar indica um local em
que se admite o trânsito compartilhado
de pedestres e ciclistas. A posição do
pictograma da figura humana, acima do
pictograma da bicicleta, simboliza a
hierarquia na organização de fluxos: o
pedestre possui preferência perante o
ciclista.
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c) Trânsito segregado de pedestres e ciclistas: Proposta

a) Área de espera para ciclistas (bike
bike box):
box Proposta
Esta sinalização deve ser aplicada em cruzamentos semaforizados. A “área de espera para
ciclistas”, indicada em vermelho no cruzamento representado a seguir, garante a preferência
do ciclista perante os demais veículos, assegurando a sua maior segurança e visibilidade.

Complementar à sinalização vertical
proposta na R36a/b, a posição dos
pictogramas lado a lado, separados por
uma linha, indicam que o fluxo de
pedestres e ciclistas é segregado. No
entanto, a indicação da localização de
cada um dos modos deve ser feita pela
sinalização horizontal. Esta placa pode
ser aplicada nos "calçadões do centro
histórico", por exemplo.

d) Ciclovia bidirectional: Proposta
Apesar de que a indicação de ciclovia bidirecional atualmente seja feita através da sinalização
horizontal, a sinalização complementar deste tipo de ciclovia através de uma placa vertical é
fundamental, uma vez que o caráter de uma ciclovia bidirecional é diferente da ciclovia
padrão unidirecional. Esta placa tem a intenção de alertar o ciclista que acessa a ciclovia (sinal
a) e informar o ciclista que já se encontra nela (sinal b) sobre a bidirecionalidade.

b) Área de travessia para ciclistas:: Proposta
Esta sinalização deve ser aplicada em cruzamentos não semaforizados, quando uma ciclovia
ou ciclofaixa cruza com outra via sem infraestrutura para bicicletas, e onde haja
compartilhamento entre modais conforme indicado em vermelho no croqui seguinte.
seguinte
Sinal a

Sinal b

6.1.3. Sugestão de Sinalização Horizontal Complementar para as Vias
Cicláveis
No Anexo II do CTB, o Manual de Sinalização Horizontal é, dentre os demais Manuais nele
contido, o que mais atende às necessidades dos ciclistas. Foi preciso, contudo, acrescentar
duas soluções complementares de sinalização em cruzamentos, para garantir ainda mais a
segurança do ciclista.
A “área de travessia para ciclistas”, assim como a “área de espera para ciclistas” garantem a
preferência do ciclista perante os demais veículos, assegurando a sua maior segurança e
visibilidade.
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6.2. DRENAGEM
A drenagem das vias cicláveis deve ser a mais natural possível, tirando-se partido da
topografia do sítio, evitando-se, assim, a instalação de redes sofisticadas para o escoamento
das águas pluviais. Deve-se evitar cortes e aterros, pois os movimentos de terra sempre criam
alguns problemas de drenagem que implicam erosão ou necessidade de desobstrução.

6.2.2. Drenagem nas Ciclovias Segregadas por Canteiro – Tipologia 2

6.2.1. Drenagem nas Ciclovias em Canteiro Central – Tipologia 1

Figura 6.2 – Drenagem em ciclovia de tipologia 2

Nas ciclovias com mini-canteiro segregador, a "boca de lobo" deverá ter uma nova captação
na extremidade do mesmo canteiro, de forma idêntica a solução da ciclovia elevada (ver
Figura 6.2), mantendo a boca de lobo original da pista de rolamento.

A água captada pela ciclovia no canteiro central pode ser direcionada para o próprio canteiro,
que preferencialmente deve ser drenante, através da inclinação mínima necessária para a
ciclovia. Desta forma a drenagem pode se dar superficialmente, sem necessidade de um
sistema de captação subterrâneo. Para isto, o canteiro não deve possuir um elemento
segregador com a ciclovia, rebaixando-se o nível de colocação da terra e da vegetação para
o plantio, de forma a proteger o piso da ciclovia e o percurso do ciclista de eventuais
deslocamentos de terra ou interferência da vegetação na ciclovia.
Figura 6.1 – Drenagem em ciclovia de tipologia 1

Outra solução, de menor custo e mais adequada, é que o mini-canteiro tenha "aberturas para
captar" a água das chuvas. Neste caso o canteiro deverá ser um canteiro drenante, com
infraestrutura adequada para receber grande vazão de água, conforme exemplo apresentado
no capítulo 6.4, Figura 6.10 sobre Paisagismo. Já a água acumulada na ciclovia é destinada
às bocas de lobo existentes na extremidade do meio-fio, e direcionadas ao mini-canteiro.
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6.2.3. Drenagem nas Ciclovias Segregadas por Tachão – Tipologia 3
O elemento segregador da ciclovia, quando não constituir um canteiro verde, será composto
por peças de 1,00 metro de comprimento, implantadas com 20 cm de distância uma das
outras, para permitir a vazão das águas da chuva, em direção às bocas de lobo existentes
junto aos meio-fios. A seção do elemento segregador terá formato trapezoidal de 10 x 10 cm, a
fim de reduzir o impacto junto aos ciclistas em caso de eventual choque.

6.2.4. Drenagem nas Ciclovias Semi - Elevadas – Tipologia 4

6.2.5. Drenagem nas Ciclofaixas – Tipologia 5

Para a drenagem nas ciclovias elevadas, o sistema de drenagem existente deve ser adaptado,
sendo subdividido em duas captações, de forma a receber as águas advindas do leito
carroçável e da ciclovia, conforme modelo, indicado na imagem a seguir.

O sistema de drenagem para as ciclofaixas permanece o mesmo do leito carroçável, tendo
apenas que ter as grelhas das bocas de lobo adaptadas. A posição das grelhas nas bocas de
lobo é um importante aspecto quanto à segurança dos ciclistas. A figura abaixo mostra o
posicionamento correto, considerando o sentido do tráfego de bicicletas. Sugere-se ainda que
as grelhas tenham seus espaços vazios diminuídos e que o tamanho das barras seja menor,
para se evitar o encaixe eventual de uma roda. A grelha perpendicular ao sentido de
circulação na pista é a melhor solução para evitar acidentes.

Figura 6.3 - Captação de drenagem – ciclovia em Copenhagen (Dinamarca)

Figura 6.4 - Exemplo de posicionamento correto de grelha nas bocas de lobo (Jd. das
Américas, no Rio de Janeiro - RJ)
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6.3. PAVIMENTAÇÃO
6.3.1. Considerações Gerais
A pavimentação das vias cicláveis deve apresentar superfície de rolamento regular,
impermeável e antiderrapante, com cuidado especial no sistema de drenagem e inclinações
para evitar o acúmulo de águas pluviais. Como as ciclovias e ciclofaixas não são submetidas a
grandes esforços, não necessitam de uma infra-estrutura de suporte maior do que a utilizada
para as vias de pedestres. No entanto, alguns pontos do seu traçado são áreas de acesso a
garagens, estacionamentos fechados e outros locais destinados à guarda de veículos
motorizados. Nesses casos, sugere-se a adoção de reforço de base, com armação em
malha de ferro sob camada de concreto magro, a exemplo, como o apresentado nas imagens
a seguir.
Figura 6.5 - Reforço da base do pavimento em área de cruzamento de veículos sobre a
ciclovia (bairro de Campo Grande - RJ)

A experiência internacional na execução desse tipo de via ciclável relaciona-se principalmente
aos revestimentos betuminosos sobre bases estabilizadas. Os revestimentos mais usados
são: (i) concreto asfáltico, com agregado miúdo sobre base estabilizada ou base tratada com
cal ou cimento; (ii) tratamento superficial duplo, normalmente usando o produto betuminoso
em cor.
Em locais próximos a siderúrgicas, são aproveitadas escórias de alto forno para execução da
base. Hoje, no sul do Brasil, têm sido realizadas experiências com pneus usados, que são
reciclados e aplicados em bases de pavimentos com baixa exigência de esforços mecânicos.
Tais pavimentos poderiam ser aproveitados com sucesso em ciclovias, por poderem ser
colorizados, visto que esse tipo de via ciclável é submetido a baixos esforços.

6.3.2. Tipos de Pavimentos
Os tipos de pavimentos possíveis de serem utilizados no Brasil, e indicados para uma Rede
Cicloviária Estrutural de maior fluxo de ciclistas são o concreto e os materiais betuminosos.
Como exemplos, são descritos alguns tipos de pavimentos de baixo custo, utilizando os
materiais anteriormente mencionados.

a) Pavimentos de Concreto
2,5 cm de juntas (material betuminososo)

Terreno natural revolvido, desempenado e compactado

No caso da instalação de ciclofaixas sobre a estrutura existente da via carroçável, deve-se
apenas regularizar a sua superfície e aplicar a sinalização horizontal adequada. Pode ser
feita uma diferenciação visual na pigmentação do pavimento como recurso auxiliar de
sinalização, sobretudo nos cruzamentos. O pavimento colorizado pode ser obtido através da
adição de oxalato de ferro ao concreto magro, no momento da usinagem. Dependendo da
quantidade de oxalato de ferro, haverá diferentes tonalidades de vermelho no pavimento final.

execução de placas alternadas

Figura 6.6 - Pavimento colorizado com oxalato de ferro em ciclovias
Concreto Moldado no Local: executado em placas alternadas na sua implementação e que
poderá ter junta seca ou preenchida com material betuminoso e executado sobre o terreno
compactado.

COLABORAÇÃO:



Vantagens: facilidade de execução; não há necessidade de retirada de material para
base; maleabilidade do equipamento e baixo custo em relação a outros tipos de
pavimento.



Desvantagens: aspecto estético não muito agradável; possibilidade de confundir com
o pavimento comumente utilizado em calçadas de pedestres e dificuldade para
reposição de placas, no caso de reparo de redes subterrâneas.
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Concreto em placas Pré-moldadas: Assentadas sobre o terreno compactado, com junta
seca ou preenchida com material betuminoso.


Vantagens: facilidade de execução; tem como base o próprio terreno; poderá ser
executado em piso colorido, distinguindo-o das calçadas de pedestres; facilidade de
substituição ao se necessitar de escavação para reparos de redes subterrâneas.



Desvantagens: não apresentam uma superfície de rolamento uniforme, aparecendo
ressaltos no caso de má execução, devido à exudação do material betuminoso,
podendo haver também desnivelamento entre placas vizinhas.

Figura 6.7 - Exemplos da aplicação de pavimentos betuminosos

b) Pavimentos Betuminosos
Os pavimentos betuminosos são mais utilizados em acostamentos de rodovias. Aconselhamse dois tipos principais:

6.3.3. Cuidados na execução de pavimentação das vias cicláveis
Para a execução da estrutura do pavimento a ser proposta nas vias cicláveis deverão ser
seguidas as especificações técnicas de materiais e serviços normalmente utilizados na
implantação desses serviços, além das recomendações indicadas a seguir:


Verificar antes da iniciação da execução das estruturas de pavimentos se haverá a
instalação de elementos subterrâneos, tais como: água, esgoto, energia elétrica,
telefonia, tubulações etc.;



O lençol de água subterrânea deverá estar rebaixado a pelo menos 1,50 m; em
relação à cota do solo de fundação do pavimento.



O solo do subleito ou da camada final de terraplenagem deverá ser escarificado,
umedecido e compactado na cota de projeto, a uma profundidade mínima de 0,20 m.
Os solos desta camada deverão ser isentos de material vegetal e impurezas,
possuindo CBR maior ou igual a 7%. No caso do subleito apresentar CBR inferior a
7% deve ser executada camada de reforço do subleito de acordo com os valores
indicados na tabela abaixo, com expansão menor ou igual a 1% e CBR maior ou igual
a 7%.

base estabilizada
subleito compactado

Pré-misturado a frio em usinas móveis, com emprego de emulsão ou com asfalto diluído

CBR
7%
5% a 6%
3% a 4%
2%

base estabilizada
subleito compactado

Tratamento superficial com imprimação

Espessura
20 cm
30 cm
40 cm

Eles apresentam vantagens e desvantagens semelhantes, como descrito a seguir.


Vantagens: baixo custo; tecnologia de execução bastante conhecida; uso de cor
como recurso auxiliar na sinalização horizontal; boa superfície de rolamento; pode ser
executado manualmente.



Desvantagens: o pavimento é mais apropriado para rodovia, em face do manejo em
relação à largura da pista e à quantidade de aplicação; no caso de reparos de redes
subterrâneas, haverá dificuldade de reconstrução, não dando homogeneidade ao
conjunto.
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Caso haja solo mole, o material deverá ser substituído na espessura mínima de 60,0
cm por material com características satisfatórias.



A característica do tráfego que solicitará o pavimento é de fundamental importância
para o seu correto dimensionamento. Para os dimensionamentos dos pavimentos, o
tráfego deve ser estimado de acordo com informações obtidas nos órgãos
competentes.
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6.4. PAISAGISMO
O tratamento do meio ambiente próximo às vias cicláveis constitui elemento fundamental para
o estímulo do uso da infraestrutura cicloviária, não somente para as pistas destinadas ao lazer
mas, sobretudo, para as vias cicláveis de uso utilitário, integradas ao sistema de transporte
coletivo. No caso da Rede Cicloviária Estrutural de Salvador, deve-se dar atenção especial ao
tratamento paisagístico junto às vias cicláveis e às áreas remanescentes ao longo da rede,
devido à forte intensidade de luz e calor em quase todos os meses do ano, a fim de se buscar
soluções de complementação à composição vegetal existente.

6.4.1. Paisagismo em ciclovias segregadas por canteiro
Em caso de vias cicláveis segregadas por canteiro, paralelas às vias de trânsito automotor
recomendam-se prever, quando o espaço entre a pista e a ciclovia for de até 60 cm, a
colocação de forrações altas para formar uma barreira de segurança e conforto ao ciclista.
Com esse procedimento, é possível minimizar os efeitos da intimidação ao ciclista, provocados
pela velocidade e pelo peso dos demais veículos, além de atenuar o efeito dos gases lançados
pelos veículos automotores. Esse recurso, porém, deve ser utilizado com certa restrição, uma
vez que exige conservação constante, como a poda das plantas, que não devem atingir altura
superior a 0,90m, para não limitar a visão dos ciclistas e dos motoristas.

Quando for possível prover faixas maiores do que 60cm, o canteiro segregador deve receber o
plantio de espécies arbóreas de médio porte, com raiz axial. A preferência por árvores desse
tipo decorre do fato de que árvores que têm raízes com expansão lateral tendem a romper ou
deformar os pavimentos adjacentes, assim como são de difícil remoção após seu crescimento,
seja em decorrência de seu porte, como devido às legislações ambientais em vigor. É
importante observar que, com a largura do canteiro segregador igual ou superior a 0,60m, é
possível implantar, além de espécies arbóreas, a sinalização vertical específica para o ciclista.
Os canteiros que receberem tratamento paisagístico deverão ter meio-fio elevado do lado do
leito carroçável, a fim de atuar como elemento de segurança complementar ao canteiro; e
meio-fio em nível quando voltada para a ciclovia, fornecendo maior conforto ao ciclista, que
tem reduzida a possibilidade de queda ao entrar em atrito com a guia, conforme imagem a
seguir.
Figura 6.9 - Detalhe do canteiro entre leito carroçável e ciclovia: guia elevada junto aos
carros e guia em nível junto à ciclovia

Como qualquer outro objeto fixo (projeção de marquise, poste de sinalização, telefone público,
etc.), as espécies vegetais não deverão estar a menos de 0,25m de distância da infraestrutura
cicloviária, para diminuir a possibilidade de acidentes com os ciclistas. As forrações não
devem ser plantadas continuamente, o que constituiria uma "barreira para o pedestre",
impedindo-o de atravessar a rua com maior liberdade. Por outro lado, pode-se aproveitar essa
restrição para canalizar os pedestres em direção às travessias sinalizadas, nas vias com
grande volume de tráfego.
Figura 6.8 - Ciclovias segregadas por canteiro com forrações e canteiro arborizado, no
litoral de São Paulo.
O meio-fio elevado junto ao leito carroçável deve ser interrompido de cinco em cinco metros, a
fim de direcionar a água das chuvas para os canteiros, que atuarão como complemento ao
sistema de drenagem. A condução das águas pluviais pela superfície requer um projeto que
pode tirar partido paisagístico das águas da chuva e considera a drenagem com a infiltração
das águas no solo, a partir de jardins drenantes. Outro benefício desta técnica é o
impedimento da poluição dos rios e outros cursos d’água por materiais particulados de
diversas naturezas, depositados nas superfícies da pavimentação urbana e também por
eventuais ligações clandestinas de esgoto nas galerias pluviais, fato recorrente nas cidades
brasileiras.

Fotos: Divulgação
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Figura 6.10 - Esquema de funcionamento de um canteiro drenante e detalhe da entrada
de água nos canteiros junto ao leito carroçável (Portland, EUA)

6.4.2. Paisagismo nas Interseções e Cruzamentos Viários
Na aproximação de cruzamento viário ou interseção complexa, quando houver espaço, é
possível utilizar o paisagismo como recurso complementar à sinalização, a fim de orientar os
ciclistas desde alguns metros antes desses pontos. Sugere-se que essa distância não seja
inferior a 7m, correspondente a 4 vezes o comprimento de uma bicicleta.
Quando a ciclovia for inteiramente arborizada nas laterais, ou seja, no terrapleno ou em
terrenos adjacentes, não se recomenda a colocação de arbustos ou forrações altas nas áreas
abrangidas pelas interseções. Dessa maneira, os locais de cruzamentos à frente terão um
aspecto de clareira, fazendo um contraste com a arborização da ciclovia, além de permitir que
o ciclista calcule sua velocidade antes de adentrar na área da interseção. Ao mesmo tempo
deve-se tomar o cuidado na escolha das espécies arbóreas para permitir a melhor
visualização da área a ser percorrida.
De forma inversa, em ciclovias segregadas por canteiros, margeadas apenas por forrações
altas, recomenda-se a plantação de árvores de porte elevado nos cruzamentos, do tipo
palmeira, ou pinus, para marcar, à distância, os locais de travessia, início ou fim de ciclovia.
Quanto à arborização e tipo de arbustos a serem adotados, recomenda-se adotar árvores com
raízes axiais e arbustos que não tenham crescimento muito rápido, a fim de se evitar muitas
incidências de podas em curtos espaços de tempo. Os arbustos podem ser Espada de São
Jorge (nome popular da planta Espadana), Coroa-de-Cristo (nome popular da Euphorbia
tirucalli), ou ainda outro arbusto capaz de ter o crescimento controlado, como a Azalea (nome
popular da Rhododendron indicum Sw).
Um aspecto final a mencionar sobre o paisagismo nas interseções é o cuidado a observar
quanto à implantação de arbustos ou plantas ornamentais muito próximas às áreas de
tangente das curvas. É importante não usar esses locais para o plantio, como forma de se
evitar redução da visibilidade de motoristas e ciclistas, além da dificuldade em se proceder à
manutenção das plantas, em face da proximidade do meio-fio e da intensidade do tráfego
circulando nas pistas adjacentes ao terrapleno ou à área verde.

6.4.3. Paisagismo em Áreas Específicas
A seguir estão demarcadas na rede cicloviária de Salvador pontos que necessitarão de projeto
específico de Paisagismo (Figura 6.11), seja nos canteiros a serem criados entre a pista e a
ciclovia, nos canteiros existentes a receber infra-estutura de via ciclável ou em áreas
remanescentes do desenho viário, que podem atuar como "respiros e áreas de descanso",
arborizadas e sombreadas, ao longo do percurso do ciclista.
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Figura 6.11 - Paisagismo

COLABORAÇÃO:

4. Concepção Funcional e Custos de Implantação - Relatório Técnico (jul/2011)

/

71

Projeto CIDADE BICICLETA (SALVADOR/BA)
REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL

Figura 6.12 - Bicicletários em estação de trem.

6.5. MOBILIÁRIO URBANO: PARACICLOS E BICICLETÁRIOS
A implantação de equipamentos específicos para a bicicleta é fundamental para o bom
funcionamento de uma rede cicloviária, de forma a oferecer a infraestrutura necessária para o
conforto e a segurança do ciclista ao estacionar sua bicicleta, além de incentivar que mais
pessoas adotem a modalidade nos seus deslocamentos cotidianos. Para isto, equipamentos
como bicicletários públicos e paraciclos, espalhados pela cidade e ao longo da rede cicloviária
são equipamentos de extrema importância.
Bicicletários públicos, com sistema de controle e segurança para o estacionamento de
bicicletas, deverão ser implantados nas estações de compartilhamento de bicicletas e em
todos os pontos de intermodalidade, onde a rede cicloviária encontra as demais estações dos
outros modais de transporte, sejam eles do Sistema BRT, metrô, ônibus, trem, terminais
marítimos, transposições de níveis e as diversas estações de transbordo. Entre essas
modalidades devem ser implantados, também, em áreas públicas com grande fluxo de
acessos permanente - como parques, escolas, centros comerciais como shoppings e
supermercados, hospitais e equipamentos públicos em geral.
Outros pontos de interesse da cidade, como Estádios Esportivos, Casas de Shows, Teatros,
etc., que atraem grande quantidade de público, porém esporadicamente, podem ter a
infraestrutura de bicicletários implantada, funcionando como simples estacionamentos de
bicicleta em dias normais, e serem "fechados com serviços de guarda e controle" nos dias e
horários de fluxo intenso (bicicletários individuais/temporários).
Na Figura 6.12, estão indicados os principais pontos de localização dos bicicletários, de forma
a compor o início da implementação da Cidade Bicicleta, devendo sofrer uma ampliação de
sua abrangência nas etapas posteriores de consolidação do projeto cicloviário de Salvador.

Foto: TC URBES, 2009.

Como complemento e, implantados em maior escala, os paraciclos, mobiliário urbano
específico para o acondicionamento de bicicletas, adequado para garantir o suporte e a
amarração das mesmas, devem alimentar toda a rede Cicloviária Estrutural e estar espalhados
por toda a cidade, tanto em áreas comerciais como residenciais, próximos a estações de trem,
metrô e pontos de ônibus, bem como junto aos passeios públicos e ruas de pedestres, desde
que mantidas as devidas áreas de circulação.
Figura 6.13 - Paraciclo instalado na calçada

Foto: TC URBES, 2009.

COLABORAÇÃO:

4. Concepção Funcional e Custos de Implantação - Relatório Técnico (jul/2011)

/

72

Projeto CIDADE BICICLETA (SALVADOR/BA)
REDE CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL

Figura 6.14 - Bicicletários
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7. CUSTOS E IMPLANTAÇÃO DA REDE
ESTRUTURAL
A seguir serão indicados os valores utilizados para compor o custo unitário de implantação de
cada tipologia estudada com discriminação das principais intervenções na infra-estrutura das
vias cicláveis (ver Tabela 7.1). Após será apresentada a tabela de custo para implantação da
rede cicloviária estrutural de Salvador, a qual se apresenta em três grupos distintos (A1, A2 e
B) nomeados na tabela, as vias selecionadas para receberem a ciclovia, suas respectivas
extensões, tipologias adotadas a cada uma das vias, a identificação das vias no mapa através
da numeração e o custo total referente à cada via (ver Tabela 7.2); e uma tabela resumida por
grupo (ver Tabela 7.3). Por fim o mapa geral da rede cicloviária dividida por tipologia será
reexibido para localização de cada via.

Tabela 7.1 – Tabela de Custo Unitário por tipologia (Fonte: TC Urbes)
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Tabela 7.2 – Tabela de Estimativa de Custo da Rede Cicloviária Estrutural de Salvador
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Tabela 7.3 – Tabela de Custo da Rede Cicloviária
Estrutural de Salvador – Resumida por Grupo
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Figura 7.1 – Mapa Tipologias
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7.1. INTERFERÊNCIAS NA REDE
CICLOVIÁRIA ESTRUTURAL

Figura 7.2 – Interferência com outros projetos viários

Em decorrência do grande número de projetos
propostos para a melhoria da infra-estrutura viária
na cidade de Salvador, em especial para atender
a grande demanda futura da Copa do Mundo em
2014, muitas vias da Rede Cicloviária Estrutural
(RCE) agora proposta já foram contempladas com
estudos de melhoria viária, alguns incorporando a
ciclovia no projeto funcional original concebido.
Nesse sentido os demais trechos com projetos,
onde a ciclovia não estava sendo contemplada,
deverão ser revistos na etapa do respectivo
projeto básico.
A Figura 7.2 destaca os trechos da RCE que
tiveram interferências desses outros projetos
funcionais de adequação viária.
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A. SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS:
INTEGRAÇÃO MULTIMODAL
O QUE É “SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTILHADAS”?
Um sistema de Bicicletas Compartilhadas, ou Bicicletas Públicas, é um mecanismo que
permite a retirada e devolução de bicicletas por usuários que pretendem utilizá-las como meio
de transporte por um tempo curto e a baixo custo.

Um sistema de bicicletas compartilhadas
ompartilhadas não deve ser confundido com um sistema de aluguel
de bicicletas onde o foco é a utilização das bicicletas como lazer e por tempos mais longos.
Infelizmente, no Brasil o termo “bicicletas de aluguel” vem sendo empregado nos sistemas de
bicicletas
tas compartilhadas, o que provoca uma confusão na finalidade do sistema – transporte
ou lazer.

Os sistemas de bicicletas compartilhadas servem para atender uma demanda de mobilidade
urbana, sendo uma solução relativamente barata para os benefícios que proporciona ao
sistema de transporte da cidade.

Tabela 1 -

Figura 1 - Sistemas de aluguel de bicicletas em João Pessoa (Pedala João Pessoa) e
Paris (Velib)

Sistema de Bicicletas Compartilhadas (ou
Bicicletas Públicas)

Sistema de aluguel de bicicletas

Função Principal
Tempo de empréstimo

Transporte
Curto (de 30 min a 1 hora)

Lazer
Médios e Longos (de 1 hora a 1 dia)

Planejamento da Rede

Complexo, com diversas estações
estrategicamente espalhadas em uma região

Simples, pode funcionar com apenas
um ponto de aluguel

Operação

Complexa para evitar que as estações fiquem
lotadas ou vazias.
Urbanas, robustas e padronizadas – Adequadas
para o transporte.

Simples, pois não há uma necessidade
de suprir demanda.
Adequadas para o lazer

Bicicletas

SISTEMAS DE BICICLETAS COMPARTILHADAS PELO MUNDO
Seu objetivo principal é de aumentar a integração dos sistemas de transporte e
proporcionar um sistema eficaz para curtas distâncias – até 8 km.
Podemos listar os seguintes objetivos secundários:



Em operação em mais de 30 países



375 sistemas ao redor do mundo



Mais de 230.000 bicicletas em uso



Fomento da mobilidade sustentável



Maior sistema do mundo: Hagzhou – China (Aproximadamente 50.000 bicicletas)



Promoção da bicicleta como meio de transporte



Sistema de maior repercussão: Paris – França (24.000 bicicletas e 1.202 estações)



Melhoria na saúde da população



Redução de acidentes com bicicletas



Redução dos impactos ambientais



Aumento do turismo
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Figura 2 -

No Brasil, algumas iniciativas de sistemas de bicicletas compartilhadas foram colocas em
prática; como o PEDALUSP na Universidade de São Paulo e o S.A.M.B.A. no Rio de Janeiro,
Blumenau e João Pessoa.
Figura 4 -

Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas no Brasil - PEDALUSP e S.A.M.B.A
Fonte: Bike-sharing map

A implementação de sistemas de bicicletas compartilhadas vem crescendo nos últimos anos,
principalmente depois de 2008.
Figura 3 -

COMO FUNCIONA?
As bicicletas são disponibilizadas em estações onde a população pode retirar e devolvê-las.
Estas estações costumam ser automatizadas, e as bicicletas ficam travadas em baias e as
pessoas as retiram através da utilização de uma interface localizada em um totem de
autoatendimento.
Antes da utilização, a pessoa deve se cadastrar no sistema e receber um cartão que utilizará
no totem de autoatendimento. Com o cadastro realizado, o usuário se dirige até uma estação,
munido do cartão do sistema, e utiliza o totem de autoatendimento para escolher uma
bicicleta.
Usualmente, o empréstimo é gratuito nos primeiros 30 minutos, o que potencializa a utilização
da bicicleta para distâncias curtas e possibilita uma maior porcentagem de compartilhamento
do meio de transporte. Após esse período de gratuidade, a pessoa deve pagar pelo uso da
bicicleta proporcionalmente ao tempo de sua utilização. A lógica deve ser de que quanto mais
tempo a pessoa reter o meio de transporte, mais ela deverá pagar.
Tabela 2 - Exemplo de cobrança por tempo de empréstimo do Vélib' - Paris.
Tempo de empréstimo
Tarifa

Fonte: GIZ

30 min
Gratuito

1h
1€

1h30
3€

Fonte: www.velib.fr
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2h
7€

5h
31 €

10h
71 €

20h
151 €
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 Pesquisa de mobilidade urbana

Nas taxas de cobranças do Vélib’, pode-se observar que o sistema penaliza fortemente quem
utiliza a bicicleta por tempos maiores do que 1h30. Isto é feito para que a bicicleta não fique
retida por uma única pessoa, pois caso as pessoas fiquem com a bicicleta por muito tempo, a
rotatividade e o compartilhamento serão baixos ocasionando uma maior necessidade de
bicicletas para atender o mesmo público.

 Determinação dos detalhes do Sistema

A devolução da bicicleta é feita sem a necessidade de auxilio de um funcionário. A pessoa
deverá ir até uma estação do sistema e encaixar a bicicleta em uma das baias disponíveis.

o

Características técnicas

o

Modos de inscrição dos usuários

o

Tarifas para usuários

o

Modelo de financiamento do sistema

 Dimensionamento
Figura 5 - Sistema de redistribuição de bicicletas do Bincing - Barcelona

 Fases de Implementação
O resultado da etapa de planejamento deverá ser um documento contendo:
 Características técnicas do sistema;
 Modo de interação e cobrança do usuário;
 Modelo de financiamento – Como o sistema se manterá;
 Dimensão do sistema e suas fases de implementação.
2)

Criação de Marketing e Comunicação – Aprox. 3 meses
Para que o sistema de Bicicletas Compartilhadas obtenha sucesso a comunicação com
a população é fundamental.
O sistema deve possuir uma identidade visual em harmonia com a cidade e atraente
para os cidadãos.

O sistema deve conter um mecanismo de operação que redistribui as bicicletas durante o dia
de acordo com a demanda pelo sistema de transporte. Isto deve ser feito para que as
estações não fiquem vazias – impedindo que uma pessoa inicie uma viagem – ou lotadas –
impedindo o término da viagem.

Campanhas com explicação sobre o uso do sistema e sobre medidas de segurança
para a utilização da bicicleta como meio de transporte são essenciais para a que a
população venha aderir ao sistema.
 Nome, Logomarca e Identidade Visual
 Campanha de lançamento do sistema

DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE BICICLETAS
COMPARTILHADAS EM SALVADOR

 Campanhas de educação no transito

Para que o sistema de bicicletas compartilhadas seja colocado em funcionamento em
Salvador, as seguintes etapas deverão ser realizadas:
1)

 Fomento para a intermodalidade

3)

Planejamento – Aprox. 6 meses
Como em qualquer sistema de transporte, a determinação dos locais das estações
para retirada e devolução das bicicletas deve ser estudada de acordo com a demanda
de mobilidade das pessoas.

Implementação – Aprox. 3 meses (Primeira FASE)
A implementação consiste na instalação das estações do sistema bem como da
preparação do escritório de operação e do local de manutenção das bicicletas e
peças.

A escolha inadequada desses locais pode ocasionar o fracasso do sistema, pois se o
sistema não atender à demanda, ele será subutilizado e se tornará pouco eficaz.
Para o planejamento completo, as seguintes tarefas devem ser cumpridas:
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4)

Operação, Gestão e Acompanhamento

 Dimensão

Após a inauguração do sistema, operação, gestão e acompanhamento deverão ser
realizados.

Para o início de funcionamento, deve ter em mente que o mais importante não é
a dimensão do sistema e sim a sua densidade. De nada adianta
disponibilizarmos diversas estações de bicicletas espalhadas por toda a cidade.
É preferível começar com poucas estações com uma alta concentração –
estações a cada 300 metros.

A operação consiste na manutenção do serviço de transporte com uma qualidade
desejada.
Para isso, deve-se:

O Planejamento do sistema deve ser realizado por organizações competentes e
que tenham o conhecimento neste tipo de sistema de transporte para que o
dimensionamento e as fases de implementação sejam determinadas de acordo
com as necessidades de Salvador e potencialize o sucesso do sistema.

 Realizar manutenção nas bicicletas e máquinas;
 Operar a logística de redistribuição de bicicletas;
 Atender os usuários em canais de comunicação;
6)

 Distribuir campanhas educativas e informativas periodicamente;
 Monitorar situação das estações e das bicicletas

Estimativa de custo para o sistema de bicicletas compartilhadas
Para ter-se uma base dos custos de um sistema de bicicletas compartilhadas, tomando
como referência um sistema com 100 bicicletas e 10 estações, apresentamos a seguir:

 Monitorar cadastramento dos usuários.
Quanto à gestão e acompanhamento, suas formas e responsáveis variam de acordo com o
determinado no planejamento do sistema.

Tabela 4 - Estimativa de Custos - Sistema com 10 estações e 100 bicicletas. Fonte: ITDP
e CompartiBike
Atividade

Tabela 3 - Cronograma das diretrizes para sistema de bicicletas compartilhadas em
Salvador:

Planejamento

Unidade

Custo
unitário

Unidade
/ ano

Estudo

R$ 100.000,00

1

Custo
Estimado /
ano
R$ 100.000,00

Bicicleta

R$ 600,00

100

R$ 60.000,00

Estação com 10
bicicletas
Manutenção e
reparos por
bicicletas por ano
Custo mensal

R$ 25.000,00

10

R$ 250.000,00

R$ 800,00

100

R$ 80.000,00

R$ 6.000,00

12

R$ 72.000,00

R$
360.000,00

Projeto

R$ 30.000,00

1

R$ 30.000,00

R$ 30.000,00

Custo mensal

R$ 5.000,00

12

R$ 60.000,00

Salário mensal –
12 pessoas
Seguro de
bicicleta por ano

R$ 30.000,00

12

R$ 360.000,00

R$ 50,00

100

R$ 5.000,00

R$
300.000,00
R$
1.800.000,00
R$ 25.000,00

R$
1.047.000,00

R$
3.565.000,00

Meses
Atividade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Planejamento

Bicicletas (vida útil 1
ano)
Estação (vida útil 5 anos)

Criação de Marketing e Comunicação
Manutenção e reparos
bicicletas e estações

Implementação (Primeira fase)

5)

Análise preliminar da Primeira Fase em Salvador
A importância de bem selecionar a primeira fase, deve-se ao fato de que caso esta
etapa não se concretize como um sucesso, a expansão do sistema estará prejudicada.
Deve-se levar em conta, as principais rotas turísticas e culturais para a implementação
da primeira fase do sistema, mas não podem ser deixados de lado os locais onde
existe maior necessidade de integração de meios de transporte, pois é, efetivamente,
nestes locais que o sistema terá seu maior uso e sucesso.
Para aproveitar o lado turístico da cidade, deve-se tomar devida atenção em como o
turista poderá utilizar o sistema, pois se o cadastro e a utilização forem complexos, a
ponto de dificultar ou impedir a utilização pelos turistas, o sistema não terá o sucesso
esperado.
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Custo para 5
anos de
operação
R$
100.000,00
R$
300.000,00
R$
250.000,00
R$
400.000,00
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B. PROJETOS FUNCIONAIS
Os projetos funcionais aqui apresentados se referem aos estudos anteriores já feitos para a
CONDER, no âmbito de outras intervenções na infra-estrutura viária: duplicação de vias
existentes e/ou implantação de novas vias; adequação viária para implantação do sistema
BRT.
Neste anexo B está apresentado um conjunto de três corredores de tráfego, na cidade de
Salvador com seus respectivos projetos funcionais de adequação viária.

B1 - Projeto Funcional Av. Gal Costa / Av. Pinto de Aguiar
B2 - Projeto Funcional Av. 29 de Março / Av. Orlando Gomes
Nesses projetos foi desenvolvido o esquema funcional das vias contemplando a inserção
de uma CICLOVIA, além dos demais componentes do projeto.
Os projetos funcionais das avenidas Gal Costa/Pinto de Aguiar e 29 de Março/Orlando Gomes
foram previamente elaborados para a CONDER tendo sido feita sua concepção no momento
daqueles estudos; ela está presente neste relatório, pois passaram a fazem parte da rede
estrutural cicloviária de Salvador.
A ciclovia proposta na Av. Luis Viana Filho, foi incorporada neste estudo por já se dispor de
levantamento topográfico pertinente ao Sistema BRT em estudo pela SETIN / PMS.
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B1 – AV. GAL COSTA / AV. PINTO DE AGUIAR
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B2 – AV. 29 DE MARÇO / AV. ORLANDO GOMES

COLABORAÇÃO:

4. 4.
Concepção
Funcional
e Custos
dede
Implantação
- Relatório
Técnico
(jun/2011)
Concepção
Funcional
e Custos
Implantação
- Relatório
Técnico
(jul/2011)

/

