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P A I C
PARQUE INTERMODAL DA CALÇADA

Salvador da Bahia .12º58’16’’S 38º30’39’’O . Bairro da Calçada . Aprox. 5.114 hab.

Impulsionar a economia local, 
criação de espaços verdes e 

retomar a memória da região

Integração nos sistemas de 
transporte rodoviário, 

ferroviário e hidroviário

Assegurar desenvolvimento 
social pela integração com 

os espaços públicos

Da população de diferentes
esferas socioeconômicas - o 

pertencimento do lugar 

MOTE
A proposta surge a partir da extrema necessidade de requalificação da dinâmica urbana,
envolvendo quatro conceitos fundamentais para a vida da cidade contemporânea:
sustentabilidade, mobilidade, inclusão social e acessibilidade. Além de uma infraestrutura
de rede ferroviária sucateada e obsoleta, somada a uma rodoviária caótica e mal
resolvida, completamente desarticulada com a secular relação aquaviária da Baia de
Todos os Santos e o Recôncavo Baiano.

Encarando tais problemáticas, o projeto consiste na proposta de um Parque Linear
Intermodal que atualiza antigos usos aos desejos e atividades contemporâneas. Novas
articulações interbairros foram criadas através de um novo sistema de áreas verdes e de
reintegração urbana, que agrega e atualiza àquela secular dinâmica polimodal
preexistente: estações e redes polimodais, museus dedicados a memória da Baia de Todos
os Santos (Forte da Jequitaia) e a memória da antiga RFFSA (Estação da Calçada); centro
comercial, espaços de formação profissional, de lazer, de cultura (biblioteca), restaurante,
feira e mercado popular.
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19,50 Ha
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Como é possível perceber, a localidade possui um grande valor
histórico, pois passa a abrigar a primeira linha férrea da Bahia, a
partir da construção da Viação Ferroviária Leste Brasileiro -
Estação Jequitaia, realizando o transporte de cargas das cidades
do Recôncavo para a capital, levando até o Porto de Salvador e
virse versa.

Em 1990, a ligação com o porto foi interrompida e os trens
passam a fazer o transporte de passageiros com as configurações
atuais, possuindo uma extensão somente de 13,5 km até Paripe,
com 10 estações em seu percurso, onde circulam
aproximadamente 400 mil pessoas ao mês.
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Uso do solo:
Ausência de conexão entre o predomínio
das áreas de comércio, serviço e
habitacional, consequência da segregação
causada pelo parque ferroviário e da falha
geológica de São Salvador (60 metros).

Sistema de áreas verdes:
O ínfimo sistema de áreas verdes não é
facilmente aproveitado devido a alta
declividade topográfica existente. O sistema
de lazer é praticamente inexistente. Dessa
forma, um parque linear é a grande
demanda

Sistema viário:
O sistema de mobilidade existente,
exclusivamente rodoviário, é inconsistente e
impotente para reatualizar aquelas seculares
dinâmicas citadas (Baia de Todos os Santos,
Calçada).

Morfologia Urbana:
A própria malha urbana existente apontará o

posicionamento das conexões intrabairros. Os
vazios presentes no entorno das pré existências se
tornarão grandes praças/esplanadas e um novo
sistema de áreas verdes.

Localizada na região sudoeste da cidade de Salvador e banhada pela Baía de
Todos os Santos, a área de análise compreende toda a região do bairro da
Calçada e partes dos bairros adjacentes: Mares, Comércio e Liberdade.

A área de intervenção se apresenta como uma importante centralidade que
divide fisicamente uma região de relevo acidentado na porção Leste e
topografia plana nas partes Norte e Oste.

A Calçada é uma área que só insere-se economicamente na região a partir do
séc. XIX. Desde a sua fundação, a Cidade da Bahia era a cabeça de um amplo
território de exploração que ia, através de interrelações marítimas de
cabotagem e internacionais, desde o recôncavo baiano, passando pela Europa
(Portugal), Goa, Moçambique, Angola e Macau. Com o tempo,
paradoxalmente, a vinda da malha ferroviária permite a ampliação de trocas
para o sertão baiano. Todavia, o sistema da rede aquaviária se perde e ainda
assim, aumenta a dependência da coroa portuguesa à britânica.

Serviços

Residencial
Comercial
Misto

Edifícios de 
valor histórico Áreas verdes Linha férrea utilizada

Ciclovia
Via Coletora
Via Arterial

Vazios
Cheios

Relações de trocas
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POLIMODALIDADENOVO SISTEMA DE ÁREAS VERDES
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O Parque Linear possui uma extensão de aproximadamente 1km, que se inicia na antiga Estação
Ferroviária e vai até o final da Rua Nilo Peçanha. As propostas inseridas buscam integrar atividades
culturais, esportivas e socioeconômicas dentro da paisagem urbana, englobando os conceitos de
mobilidade, sustentabilidade, acessibilidade e inclusão. Nos limites do parque existem algumas
concentrações residenciais que eram segregadas da área comercial pela antiga Ferrovia. A
integração dos moradores com as atividades oferecidas é reforçada com a implantação do Parque.
E a compreensão que as atividades urbanas aconteçam de 50 em 50 metros aplicada à extensão do
Parque permite assegurar que a dinâmica urbana aconteça de maneira eficiente, incentivando a
interação das pessoas com os espaços públicos abertos e fechados, acesso a alguns modais como o
VLT e as ciclovias, garantindo a permeabilidade das pessoas e a retomada da práxis urbana.

As residências existentes foram mantidas e as mesmas terão acesso ao parque.

Espaços livres, arborizados, de lazer e contemplação
são sempre importantes em um parque, para
promover a interação entre pessoas. Além disso, nos
vagões de trem que preservam a memória da antiga
linha Férrea, foram propostos “mall shoptrains”,
pequenas lojas dispostas no parque, que incentivam a
economia local.

Foi proposta uma zona de uso misto nas quadras
lindeiras ao parque. Entre elas, encontra-se em
especial um edifício de uso residencial nos
pavimentos superiores e comercial no térreo, o
qual segue o eixo do parque e promove mais
segurança no perímetro.

Esta edificação existente é transformada em uma estação de VLT, atendendo aos moradores
próximos ao local. Ao seu lado, fica o edifício com prefeitura bairro e coworking, incentivando a
economia de forma sustentável.

PARQUE LINEAR

PAIC

Os números indicados acima referem-se às vistas
detalhadas nas respectivas pranchas.

A área esportiva é composta por um campo de futebol, quadras poliesportivas, pistas de skate e
uma escola de artes marciais. Este espaço foi pensado para atrair os moradores e gerar inclusão
entre os mesmos.
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A história da zona portuária de Salvador tem início por volta do século XVI, quando os portugueses
chegaram ao Brasil. A cidade é geograficamente privilegiada por permitir condições favoráveis para
navegação e atracação das embarcações que cruzavam o Atlântico para transportar mercadorias. No
Brasil colônia, o Porto de Salvador, também chamado de Porto do Brasil, desempenhava grande papel,
sendo ele o principal atracadouro de grandes embarcações que viam de Portugal e de outras nações.

A proposta de utilizar a edificação anexa ao Forte de São Joaquim da Jequitaia como terminal
marítimo permite uma releitura da antiga transição das embarcações que atracavam na zona
portuária de Salvador oriundas do Recôncavo Baiano. A localização do terminal permite uma proposta
voltada à mobilidade urbana, favorecendo a integração entre diferentes modais e a potencialização do
transporte marítimo de pessoas, atualmente defasado e precário.

5/10

CENTRO DE COMÉRCIO
E SERVIÇOS

TERMINAL MARÍTIMO 
DA JEQUITAIA 

Terminal hidroviário jequitaia
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O intenso fluxo de veículos e pedestres presente no bairro da Calçada ocasiona
diversos transtornos no contorno viário, em decorrência de sua característica
predominantemente comercial, que diariamente atrai inúmeras pessoas,
refletindo diversos congestionamentos em suas principais vias, onde circulam
uma grande variedade de veículos e linhas rodoviárias. Persistindo essas
condições, foi proposto como solução para os conflitos a implantação de
mergulhos viários nas ruas Arthur Catrambi, J. M. Tourinho, Fernandes Vieira,
Padre António de Sá e nas Avenidas Jequitaia e Oscar Pontes, proporcionando
uma melhor permeabilidade urbana e fluidez nas vias, transformando o
pedestre em protagonista do seu espaço. Na superfície dos mergulhos criou-se
uma grande esplanada possibilitando a circulação prioritária dos pedestres e
veículos de carga e descarga.
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No projeto, a Estação Calçada, que hoje é utilizada como ponto de partida e
chegada do trem suburbano, torna-se a estação do VLT (Veículo Leve sobre
trilhos), além de um museu, com objetivo de valorizar a história e
importância do local, promovendo cultura e informação.

Estação
Calçada

Santa 
Luzia

Lobato Almeida
Brandão

Itacaranha Escada Praia 
Grande

Periperi Coutos ParipeParque

LINHA DO VLT

Em frente a estação desenvolve-se uma grande esplanada cujo espaço é
prioritário para o uso dos pedestres, ciclistas e VLT. A esplanada também
serve para fortalecer o comércio local, característica forte do bairro,
potencializando a relação das pessoas com espaço urbano.

Esplanada e vlt

PAIC
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Estação, controle e
manutenção do VLT

Museu da Antiga Estação
Ferroviária R.F.F.S.A.

Os edifícios históricos existentes no bairro, construídos na época em que
a Ferrovia foi implantada, reavivam a memória da população. Dessa
forma a premissa fundamental adotada, preserva e consolida novos usos
para a valorização da identidade local.

Portanto, uma das propostas do programa escolhido para compor este
trabalho foi o Museu da R.F.F.S.A, visando a preservação da história e
patrimônio cultural do bairro e da memória coletiva das antigas trocas do
Sertão e do Recôncavo Baiano. Enquanto no térreo do edifício acontece a
nova estação do VLT, continuando a ser um ponto de partida e chegada. O
pavimento superior abriga o museu, onde toda a população pode ter
acesso a informação e cultura, além de valorizar o presente e conservar o
passado.
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MUSEU DA R.F.F.S.A.
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VISTA FRONTAL

BIBLIOTECA ANFITEATRO

OFICINAS

Além de criar novos espaços de lazer, o projeto inclui a implantação de
novos usos de acordo com as necessidades do bairro, ao requalificar aquilo
que já existe. Portanto, o galpão semicircular abandonado antes utilizado
para manutenção dos vagões dos trens (Rotunda) será transformado em
um centro de oficinas e cursos para a comunidade, garantindo a realização
de diversas atividades ao local ao assegurando o funcionamento diurno e
noturno.

No centro do edifício, remetendo ao local onde antes eram colocados os
vagões de trem e girados para o interior na estrutura, criou-se um
anfiteatro para promover diversas atividades. Ao lado, em uma construção
também existente, propõe-se uma biblioteca pública, reafirmando a
importância da leitura para a formação consistente da população.
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BIBLIOTECA
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PAIC



Um dos maiores atrativos da cidade de Salvador que forma a identidade da cidade são as
famosas feiras livres que funcionam como principal fonte de abastecimento e escoamento de
mercadorias para os bairros da cidade e do Recôncavo da Baía de Todos os Santos, funcionando
como centro econômico para a população mais pobre.

A proposta visa resgatar esses valores já atrelados a cultura da cidade e do bairro da Calçada,
com o objetivo de promover o mercado informal e funcionar como um novo centro capaz de
impulsionar a economia local, propondo espaços onde possam ser vendidos produtos
alimentícios, artesanais, entre outros, preservando a imagem da cidade, articulando os
conceitos de sustentabilidade e inclusão social.

O galpão onde foi inserido a feira livre é totalmente novo, mantendo a leitura dos antigos
galpões industriais já existentes no local. Para inserir um programa que fomentasse o
desenvolvimento desse polo econômico, foi proposto a inserção de um restaurante popular nos
galpões adjacentes e uma horta pública, criando assim uma verdadeira praça gastronômica,
econômica e comunitária.

Atividades socioeconômicas

PAIC
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