Transalvador monta esquema
especial de trânsito para a
Copa América 2019
Salvador vai sediar cinco jogos da Copa América 2019. Na capital baiana, as partidas
acontecem entre os dias 15 e 29 de junho. Para garantir o ordenamento do tráfego e
facilitar a chegada e a saída dos torcedores na Arena Fonte Nova, a Superintendência de
Trânsito de Salvador (Transalvador) preparou um esquema especial de trânsito.

SÁBADO (15.06) - ARGENTINA x COLÔMBIA - Horário da partida: 19h
TERÇA (18.06) - BRASIL x VENEZUELA - Horário da Partida: 21h30
SEXTA (21.06) - EQUADOR x CHILE - Horário da Partida: 20h
DOMINGO (23.06) - COLÔMBIA x PARAGUAI - Horário da Partida: 16h
SÁBADO (29.06) – QUARTAS DE FINAL - Horário da Partida: 16h

Nos dias dos jogos, será criado um perímetro de segurança de trânsito no entorno da
Arena Fonte Nova quatro horas antes do início das partidas, abrangendo as seguintes
vias: Av. Joana Angélica (entre a Rua do Carro e a Rua Santa Clara - Desterro), Ladeira
da Fonte das Pedras, Av. Presidente Costa e Silva, Rua Professora Anfrísia Santiago e
Rua Prof. Hugo Baltazar da Silveira (Ladeira da Telebahia - Jardim Baiano).

Com o perímetro, o tráfego de veículos na região da Arena Fonte Nova ficará da seguinte
forma:

> Av. Mario Leal Ferreira (Bonocô): terá circulação livre em ambos os sentidos
> Dique do Tororó (sentido Barris): o tráfego será totalmente interditado até a saída do
Jardim Baiano, sendo permitida a passagem apenas de veículos credenciados.
> Ladeira da Fonte das Pedras: interdição total
> Ladeira dos Galés (parte baixa): desvio do tráfego para Rua Djalma Dutra e Ladeira de
Nazaré.

> Rua Portão da Piedade / Center Lapa: desvio de veículos não autorizados para a Av.
Sete, devendo seguir apenas os veículos credenciados, de moradores e transporte público
> Av. Joana Angélica / Rua da Mangueira: desvio do tráfego para Rua Mouraria e Rua
do Paraíso
> Campo da Pólvora: desvio do tráfego, no sentido Nazaré, para as Ruas do Tinguí e
Santa Clara, que irá circular no contra fluxo, retornando para Av. Joana Angélica, em
frente ao Supermercado Walmart
> Campo da Pólvora: será canalizada uma faixa e meia da Av. Joana Angélica, trecho
entre a Rua do Tingui e o acesso ao Jd. Baiano, para viabilizar o deslocamento dos
veículos à localidade e direcionar o fluxo de pedestres oriundo da estação do metrô para
Arena Fonte Nova e vice-versa
> Ladeira de Santana: o tráfego funcionará apenas no sentido para Rua Santa Clara
(Desterro), no contra fluxo, seguindo para Nazaré.
> Av. Joana Angélica, após o Desterro: o tráfego funcionará no sentido Nazaré. No
sentido oposto, será permitido apenas para veículos de moradores desse trecho e táxi até
o ponto
> Rua Professora Anfrísia Santiago: o tráfego funcionará em sentido duplo, com acesso
e saída pela Rua Prof. Hugo Baltazar da Silveira

O trânsito na Av. Vasco da Gama, no trecho do Dique do Tororó no sentido Av. Bonocô,
será estreitado quatro horas antes do início das partidas, e será completamente bloqueado
para o tráfego duas horas antes do apito inicial. A via será novamente liberada até 1h após
o término do jogo.

PEDESTRES – Para facilitar a chegada dos pedestres à Arena, serão montadas rotas
especiais para quem utilizar ônibus ou metrô.

Dos pontos de ônibus para a Arena:
> Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô) / Codesal - para portão sul
> Av. Pres. Castelo Branco para portão sul – acesso ao Dique, contornando a Arena.
> Dique para portão sul – Av, Vasco da Gama.
> Dique para portão Norte – acesso pelo Jardim Baiano.
> Da estação do metrô Campo da pólvora para arena portão norte – Av. Joana Angélica.

Estação do Metrô Campo da Pólvora
> Portão Sul – acesso pelo Jardim Baiano
> Portão Norte – acesso pela Av. Joana Angélica

MORADORES - Os moradores da região terão acesso a suas residências mediante
apresentação de comprovante de residência original, não havendo restrição de horário,
exceto aquelas localizadas na Ladeira da Fonte das Pedras por conta do fluxo de
pedestres, dependendo das condições de segurança da via. Veja as opções:

> Rua Santa Clara (Desterro) e transversais e Rua do Carro: o acesso deverá ser
realizado pela Av. J.J. Seabra (Baixa dos Sapateiros) ou Av. Joana Angélica / Piedade;
> Jardim Baiano: o acesso será realizado normalmente pela Av. Joana, mediante a
apresentação do comprovante de residência original.
> Ladeira da Fonte das Pedras e Rua da Cova da Onça - o acesso de veículos fica
condicionado a movimentação de pedestres, porém sempre pela parte baixa;
> Av. Joana Angélica, trecho entre a Rua Santa Clara (Desterro) e a Travessa
Marquês de Barbacena (SESC) - acesso preferencialmente pela Baixa dos Sapateiros e
Ladeira de Santana. O acesso não será possível através da Ladeira da Fonte das Pedras;
> Av. Joana Angélica, trecho entre a Piedade e o Campo da Pólvora - o acesso deverá
ocorrer pela Piedade;
> Dique do Tororó, sentido Bonocô – o tráfego será interditado para veículos
particulares, a partir do intervalo de cada jogo - o acesso de moradores da área será
realizado mediante apresentação de comprovante de residência.
> Rua do Carro – o acesso e saída serão pela Tv. Antônio Borja / Ladeira de Santana.

*BARREIRAS* – Barreiras móveis e fixas serão instaladas quatro horas antes das partidas
e começam a ser retiradas uma hora após os jogos. Esses bloqueadores delimitarão o
perímetro, conforme orientação do Comitê Organizador Local (COL).

>> Barreiras Móveis
BM 01 Viaduto dos Engenheiros x alça de ligação para o Dique
BM 02 Av. Vasco da Gama (Dique) x Restaurante A Porteira
BM 03 Campo da Pólvora x Rua do Tinguí
BM 04 Rua Prof. Hugo Baltazar da Silveira x Rua Professora Anfrísia Santiago
BM 05 Av. Joana Angélica x Ladeira da Fonte das Pedras (sentido Nazaré);
BM 06 Ladeira da Fonte das Pedras x Parte Baixa;
BM 07 Ladeira da Fonte das Pedras x Av. Vasco da Gama/Lad. dos Galés;
BM 08 Rua do Carro x Tv. Antônio Borja;
BM 09 Rua Santa Clara x Ladeira do Desterro;
BM 10 Av. Joana Angélica x Rua da Poeira (só material desviando o tráfego para Nazaré)
BM 11 Av. Joana Angélica x Rua da Jaqueira (só material desviando o tráfego para
Nazaré);
BM 12 Av. Joana Angélica x Tv. Marques de Barbacena – desvio do tráfego para Nazaré);
BM 13 Av. Joana Angélica x Rua da Mangueira - desvio do tráfego para Mouraria;
BM 14 Rua da Mouraria x Rua do Paraíso - desvio do tráfego para Av. Sete de Setembro;
BM 15 Av. Joana Angélica x Rua Américo Simas;
BM 16 Rua Portão da Piedade (Center Lapa) x Av. Joana Angélica - desvio do tráfego para
Av. Sete de Setembro. Só permitir acesso de morador e veículos credenciados.

>> Barreiras Fixas
BF 01 Av. Castelo Branco x acesso ao Dique
BF 02 Ladeira da Fonte das Pedras (sentido Bonocô) x Acesso ao Dique do Tororó;
BF 03 Av. Joana Angélica x Ladeira da Fonte das Pedras (sentido Dique);
BF 04 Rua Professora Anfrísia Santiago X Ladeira da Fonte das Pedras
BF 05 Rua do Carro x Fórum Rui Barbosa
BF 06 Ladeira de Santana x Tv. Antônio Borja, sentido Campo da Pólvora.
BF 07 Rua do Tinguí x Rua Junqueira Freire;
BF 08 Rua Jogo do Carneiro

