O ELEVADOR LACERDA LIGANDO OS EXTREMOS DE SALVADOR
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O processo de mobilização urbana da cidade de Salvador-BA passou por várias
transformações ao longo dos anos. Contudo, mesmo com o incremento de novos meios
de transporte na Cidade, a exemplo do metrô, o Elevador Lacerda localizado na Praça
Tomé de Souza, no centro de Salvador, continua sendo bastante utilizado por turistas e,
principalmente, pelos soteropolitanos, por conta da questão custo benefício. Nesse
contexto, esse trabalho tem por objetivo mostrar a importância histórica do Elevador
Lacerda para a cidade de Salvador e no cotidiano dos frequentadores. O Elevador
Lacerda foi idealizado pelos irmãos Antônio de Lacerda e Augusto Frederico de
Lacerda, que tinha como objetivo facilitar o transporte de mercadorias, que antes eram
feitos através de guindastes, e também para o deslocamento da população, e com isso
acelerar o progresso que acontecia ao sul da cidade. O elevador possui atualmente 72
metros de altura, e foi inicialmente inaugurado em 1873, com apenas uma torre e dois
elevadores, e com capacidade para 32 pessoas no total, e, hoje em dia tem 4 cabines
com capacidade para 128 pessoas ao todo. O método aqui utilizado foi a pesquisa de
campo seguido de entrevistas realizadas aos usuários do Elevador Lacerda. Durante a
pesquisa de campo, observou-se que cada cabine de elevador só comporta 28 pessoas a
depender do peso, e que em média, passam cerca de 10.800.000 pessoas por ano por ali,
no qual o fluxo de transeuntes pode se intensificar, principalmente, durante épocas
festivas, e também quando desembarcam navios naquela área, o que favorece uma
grande diversidade cultural nos seus arredores, a exemplo de capoeiristas, pequenas
bandas, pintores, escultores, dançarinos, artesãos e mulheres com roupas típicas de
baiana. O Elevador tem uma vista panorâmica do Forte São Marcelo e do Mercado
Modelo, que também são pontos turísticos, por conta da sua história. Ainda como o
resultado das entrevistas, constatou-se que mais de 80% dos entrevistados utilizam o
elevador mais de três vezes na semana, mas que ainda assim utilizam-se do transporte
rodoviário para complementar o seu percurso diário. Após todas as pesquisas e
entrevistas chegamos à conclusão que as pessoas utilizam muito o Elevador Lacerda
para se deslocarem de um extremo a outro na cidade, estando assim o mesmo presente
no dia a dia de uma grande parcela da população. Entretanto, essas pessoas não
conhecem a importância histórica do Elevador Lacerda para a cidade de Salvador.
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