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4.2.5. Divisão fundiária e ocupação 

Com base nas áreas de projeção das edificações é possível identificar, por região da cidade, as 

formas de ocupação. Os mapas 4.2.5a até 4.2.5m mostram por meio de gradações de cor as 

faixas de dimensões das projeções das edificações sugerindo que as maiores dimensões 

correspondam a lotes também maiores e as menores dimensões correspondam a lotes de 

dimensões menores. Observa-se que grande parte da cidade apresenta edificações cujas áreas 

de projeção variam entre 30 m² e 200 m² indicando que a divisão fundiária predominante é a 

de lotes de pequenas e médias dimensões e que a ocupação do território, tanto formal quanto 

informal, se deu preponderantemente de forma extensiva e predominantemente horizontal, 

embora descontínua e segmentada.  

As edificações cujas projeções situam-se na faixa média entre 200 m² e 500 m² situam-se na 

vertente da Baia de Todos os Santos, ao longo de bairros como Graça, Vitória, Canela, 

Garcia, Centro, Nazaré, com edificações horizontais mais antigas e ocupações verticalizadas 

que vão se consolidando a partir dos anos de 1970. Esse mesmo intervalo de projeção 

edificada se repete na Cidade Baixa nos bairros do Comércio – preponderantemente 

verticalizada - e da Calçada, com ocupação bastante heterogênea. Edificações de maiores 

projeções (acima de 500 m²) podem ser observadas ainda nas proximidades de Mares, Roma e 

Boa Viagem, espaços de antigas ocupações com fins de moradia, equipamentos institucionais 

e edificações desativadas como antigas construções industriais. O padrão se altera em bairros 

na direção da BR-324 e do Subúrbio Ferroviário, quando as projeções de edificações de 

menores dimensões (até 45 m²) têm maior representação, refletindo o processo histórico de 

ocupação da cidade, intensificado pela necessidade do acesso à moradia pelas camadas mais 

populares. . 

Na vertente da Orla Atlântica, observa-se que a porção mais próxima da Barra, bairro bastante 

heterogêneo quanto aos padrões de ocupação, estendendo-se na direção de Ondina, Rio 

Vermelho e Federação onde predominam as áreas de projeção da ordem de até 200 m². 

Constrastam com essas situação o Acupe, Engenho Velho da Federação e Nordeste de 

Amaralina onde as edificações de pequenas dimensões são largamente predominantes nesses 

bairros tradicionalmente ocupado pelas camadas de média e baixa renda. Nas imediações de 

Pituba, Costa Azul e Boca do Rio, os padrões de projeções de médias a maiores dimensões se 
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alternam, refletindo os diversos padrões de ocupação gerados pelas diversas faixas de renda. 

Esta característica de alternância de padrões se repete à medida que se desloca em direção ao 

extremo norte da Orla Atlântica onde as regiões de Pituaçu e Piatã se diferenciam claramente 

da ocupação ao longo da Av. Dorival Caymmi. As áreas mais próximas à borda marítima de 

Itapuã também mostram projeções maiores, com ocupações de padrão horizontalizado e 

alguns exemplos de edificações até quatro andares.  

Nas faixas lindeiras à Av. Luís Viana (Av. Paralela) predominam as projeções de maiores 

dimensões (acima de 500 m²) refletindo as formas mais recentes de utilização e ocupação do 

solo, que visam a implantação de grandes equipamentos empresariais e de serviços, além de 

condomínios residenciais voltados para as classes de média e alta rendas. Na região do Miolo 

os padrões também se alternam, mas de forma diferente: a porção central se caracteriza pelo 

forte predomínio de edificações de menores áreas de projeção, denotando uma forma de 

microparcelamento do solo, intensificada pela produção de moradias fora do circuito do 

mercado formal de provisão habitacional. As áreas onde se pode notar projeções de maiores 

dimensões correspondem em sua maior parte, a conjuntos de edifícios de baixa altura, mas de 

implantação mais recente. 
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A seguir, o mapa 4.2.5n ilustra as taxas de ocupação, as áreas de proteção ambiental, a rede 

hídrica e complementa a leitura dos mapas de projeção das edificações a partir de uma leitura 

geral da cidade que mostra a maior intensidade de ocupação na vertente da Baía de Todos os 

Santos, desde a sua confluência com a Orla Atlântica até o Subúrbio Ferroviário e no trecho 

da Orla Atlântica que vai da Barra até a Pituba. 

Já o mapa 4.2.5o traz a sobreposição de áreas de ocupação mais antiga, os assentamentos 

precários, as áreas de proteção ambiental e áreas de ocupação mais recente revelando as 

poucas áreas ainda vazias que se localizam, em sua maior parte, na porção norte da região do 

Miolo e entre a Av. Luís Viana e aos bairro de Patamares, Piatã e Itapuã, áreas atualmente em 

processo de expansão de usos e ocupações. Estas áreas ainda livres não podem ser 

consideradas, em princípio, plenamente ocupáveis, devendo-se avaliar aspectos como 

topografia, declividade, restrições ambientais e oferta de infraestrutura geral. 

Observe-se que em Salvador, do ponto de vista da legislação, predomina a taxa de ocupação 

de cinquenta por cento do lote, o que dá origem às projeções horizontais especificadas nesse 

estudo pelo conjunto das edificações. Diante dos dados apresentados acima, isso significa que 

em termos gerais, o parcelamento fundiário médio se situa entre 400m² e 1000 m², 

consideradas as construções produzidas dentro do circuito formal imobiliário. Quanto às 

projeções entre 30m² e 50m², pode-se supor que tenham sido viabilizadas através da produção 

informal de moradias, em parcelamentos clandestinos ou irregulares, situados em áreas 

periféricas, nos interstícios do Miolo e no Subúrbio Ferroviário. 
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4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verifica-se a existência de desequilíbrios na distribuição de usos, equipamentos públicos e 

privados, nas densidades populacionais e da oferta de ocupação e empregos que são 

acentuados tanto pela carência de sistemas estruturados e interligados de circulação que 

promovam fluxos de trocas mais equilibrados e inclusivos, como pela ocupação concentrada e 

segregada do solo urbano, e pelos usos pouco diversificados que se expressam tanto em áreas 

de renda mais alta como de renda mais baixa. Como mencionado por Pereira e Carvalho 

(2015) configuram “enclaves”, abrangendo condomínios fechados, loteamentos populares, 

"invasões" e empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida. 

A reestruturação do sistema viário, articulado a um sistema qualificado para pedestres viria a 

promover uma melhor dinâmica urbana ao estabelecer a articulação entre todas as escalas, 

desde as macroregiões aos bairros, pois tornaria clara e visível uma hierarquia de funções dos 

espaços urbanos além de favorecer uma melhor apreensão e compreensão do espaço urbano, 

sobretudo nas áreas periféricas. Ao mesmo tempo, a aplicação de instrumentos de política 

urbana que promovam a função social da cidade e da propriedade urbana, pode desconcentrar, 

diversificar e democratizar as oportunidades de acesso aos diversos usos e bens produzidos na 

escala urbana, reduzindo a descontinuidade, a segregação e a homogeneidade.   Como 

salientado por Carvalho (2015), a segregação das oportunidades e benefícios gerados no 

território incidem diretamente sobre as condições sociais, acentuando as desigualdades e 

impossibilitando a acumulação do capital social expresso na ampliação das oportunidades 

econômicas, educacionais, culturais e relacionais.  

A tessitura aberta da rede de vias coletoras e sua baixa conectividade com o sistema principal 

impede que os bairros mais desprovidos – sobretudo os do Subúrbio Ferroviário e do Miolo 

de Salvador tirem proveito da dinâmica urbana que se instalou e se mantem com vigor numa 

extensa faixa da cidade baixa junto à orla da Baia de Todos os Santos desde o centro até as 

proximidades da Ribeira e ao longo da Av. Luís Viana e da BR-324.  

Por outro lado, grande parte dos equipamentos existentes ao longo da Av. Luís Viana (Av. 

Paralela) não empresta sua potencialidade às ruas dos bairros vizinhos por estarem 

implantados de frente para a via principal sem considerar as extensas áreas em sua retaguarda.  
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Como resultado, a frágil dinâmica urbana das áreas periféricas não encontra condições de se 

afirmar, tampouco de se desenvolver de forma a aumentar e equilibrar a oferta de 

oportunidades de acesso aos serviços urbanos. Nas macroregiões do Centro Antigo e em parte 

da Orla Atlântica, se estabeleceram e consolidaram várias centralidades de diversos portes e 

funções que se alinham como um colar e estabelecem entre si uma relação de 

interdependência e constante retroalimentação que conformam verdadeiras redes. Já nas 

macroregiões do Miolo e Subúrbio Ferroviário, as polaridades existentes se configuram como 

linhas desconectadas entre si, de pequenas extensões e com baixa conectividade ao sistema 

estrutural, abrigando serviços essenciais à população moradora nas vizinhanças, mas 

demandando ações que possibilitem sua consolidação. São áreas que não estabelecem 

relações de interdependência com as áreas vizinhas e, a partir destas, com as principais 

centralidades da cidade. Estão fora, portanto, da cadeia de retroalimentação e mútua 

dinamização que se se estabeleceu nas regiões de melhor qualidade urbanística. 

 A cidade cresceu sobre uma estrutura fundiária onde predominam largamente os lotes de 

pequenas dimensões, com ocupação extensiva, precária do ponto de vista urbanístico e 

predominantemente horizontal. Essa configuração espacial produzida pelos diversos agentes, 

aliada à carência de sistemas de circulação entre bairros e a consequente dificuldade de fazer 

florescer centralidades secundárias, reforçou o papel das centralidades de maior porte que 

concentram e polarizam os serviços urbanos, localizados nas porções mais estreitas da cidade, 

para onde converge o sistema viário expresso e o maior número de destinos de viagens, 

reduzindo as possiblidades de uma vida urbana dinâmica, produzindo e reproduzindo a 

segregação socioespacial. 

A Orla Atlântica apesar de seus atributos naturais, carece de dinâmica urbana capaz de torná-

la mais atraente. Espaços de grande valor paisagístico como o Parque de Pituaçu e o Parque 

do Abaeté, além das praias, se ressentem da falta de dinamismo no entorno e se caracterizam 

subutilizados no dia a dia. A densidade populacional baixa não atrai, nem justifica a presença 

de equipamentos de uso público capazes de conferir algum dinamismo à região colocando-a 

num círculo vicioso. As intervenções de requalificação em curso e programadas ao longo da 

orla têm o mérito incontestável de recuperar os espaços de uso público, mas podem ter seu 

alcance e potencial limitados se não forem tomadas medidas estruturais que permitam a sua 

sustentabilidade. A ampliação do sistema viário das avenidas Pinto de Aguiar (já executado) e 
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Orlando Gomes – partes dos arcos viários transversais da cidade, poderão propiciar as 

condições para o desenvolvimento deste trecho da orla e para o surgimento de centralidades 

secundárias pontuais nos entroncamentos com a Av. Otávio Mangabeira, que tirem partido da 

melhoria de conexão com a Av. Luís Viana (Av.Paralela) e da proximidade com o Aeroporto 

Deputado Luís Eduardo Magalhães.  

A orla da Baía de Todos os Santos, por sua vez, possui dinâmica urbana acentuada e tem 

condições de conformar uma grande centralidade linear desde o bairro do Comércio até a 

Ribeira devendo para tanto equacionar os problemas de circulação entre esses extremos. A 

abertura da frente marítima, pela potencialidade que oferece, é outra condição para a plena 

conformação desta centralidade. 

A rede viária estrutural proposta no PDDU atualmente em vigor, tem o papel fundamental de 

implantar os anéis transversais que atravessam o Miolo de Salvador ligando-o às duas orlas 

marítimas e conectando a BR-324 à Av. Luís Viana (Av. Paralela). Mais que vias de longo 

percurso que interliguem as duas orlas, estas avenidas transversais poderão ter o papel de 

articular bairros criando as condições para que as polaridades em formação possam se 

transformar em centralidades secundárias, interligadas umas às outras. Por outro lado, essas 

intervenções abrem novas perspectivas de ocupação do espaço infraestruturado que irá 

requerer uma definição de políticas urbanas voltadas a aplicação de instrumentos de regulação 

do uso e ocupação do solo que possibilitem de fato conciliar o desenvolvimento urbano com a 

redução das desigualdades socioespaciais em Salvador. 

4.4. TENDÊNCIAS 

O cenário tendencial para o uso do solo leva em consideração as projeções de crescimento 

populacional, a fim de avaliar o incremento do número de famílias em 2023 (prazo de revisão 

do PDDU) e 2049, quando a Cidade de Salvador completará 500 anos de fundação. Também, 

associada a essas projeções, considera as categorias de análise utilizadas no diagnóstico: 

densidade populacional, desequilíbrios de uso e dinâmica, oferta de equipamentos de uso 

público, sistema viário e divisão fundiária e ocupação. Esse conjunto de categorias de análises 

traduz o que aqui se denomina grau de atratividade que podem condicionar a distribuição 

espacial das diversas atividades (usos residenciais e não residenciais) no território da cidade. 
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O cenário de incremento populacional por faixa de renda é mostrado na figura 4a. 

Figura 4a – Projeção das famílias de Salvador por faixa de renda familiar 

 

Segundo essa projeção, o número de famílias pertencentes à denominada Classe D (faixa de 

renda entre zero e 03 salários mínimos) passará de 662.905 para 646.842, no período de 2015 a 

2023, podendo ter uma redução de 16.063 famílias nessa faixa de renda. Na denominada Classe 

C (faixa de renda entre 03 e 06 salários mínimos) o incremento de famílias poderá atingir os 

27.025 para o mesmo período. A Classe B (faixa de renda entre 06 e 10 salários mínimos) 

poderá passar de 81.235 para 92.699, no período entre 2015 e 2023, representando um 

acréscimo de 11.464 famílias nesta faixa de renda. Para a denominada Classe A (faixa de renda 

acima de 10 salários mínimos) o incremento de famílias poderá atingir os 15.101 para o mesmo 

período. 

Observa-se que a maior parte das áreas ainda vazias ou com lotes de maiores dimensões que 

seriam atrativas para a faixa de renda da denominada classe A e a faixa situada no limite 

superior de classe B (mais próxima dos 10 salários mínimos), se situa nas proximidades da 

Av. Luís Viana (Av. Parelala), na vertente entre esta última e o Orla Atlântica, na região dos 

bairros de Patamares, Pituaçu, Jaguaribe e Piatã. Estas regiões apresentam baixa 

conectividade viária, ausência de rede de vias coletoras que sirvam de alternativa ao viário 

principal – Av. Luís Viana e Av. Otávio Mangabeira e baixa concentração de equipamentos 

de uso público. É possível, portanto que eventuais futuros moradores dessa região se utilizem 

principalmente do modo individual de transporte para acessar as áreas de maior oferta de 

serviços e empregos situadas nas principais centralidades. 

Entretanto, conforme já evidenciado no diagnóstico, as avenidas transversais atualmente 

propostas e que ligam as duas orlas marítimas da cidade, conectando a BR-324 e a Av. 

Paralela, poderão modificar a situação descrita acima, ao articular bairros e polaridades e 

promover novas atrações e fluxos. Por outro lado, as melhorias já implantadas e previstas para 

Classe D Classe C Classe B Classe A

0-3 sm 3-6 sm 6-10 sm > 10 sm

0 - R$ 2.034 2.034 - R$ 4.068 4.068 - R$ 6.780 mais de R$ 6.780

2010 659.962 193.231 72.040 82.394 1.007.626

2015 662.905 210.542 81.235 114.881 1.069.562

2023 646.842 237.567 92.699 129.982 1.107.090

2035 627.314 265.086 104.404 145.370 1.142.175

2049 590.353 278.925 110.569 153.204 1.133.051

Total
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o sistema viário formado pelas Avenidas Pinto de Aguiar e Orlando Gomes, onde serão 

implantados corredores de transporte de média capacidade, associada à implantação da Linha 

1 do Metrô ao longo da Av. Luís Viana, melhorarão substancialmente as condições de 

deslocamento por modos coletivos provocando a valorização e procura ainda maiores da 

região. Também aqui, importante repetir o que já foi salientado, o aumento da disputa pelo 

solo a partir dessas novas fronteiras de ocupação da cidade. 

Em vista disso, se não forem utilizados instrumentos urbanísticos específicos que associem o 

adensamento construtivo ao adensamento populacional e o balanceamento entre usos 

residenciais e não residenciais, incentivando a diversificação da oferta de produtos 

imobiliários voltados a diversas faixas de renda e equilíbrio de usos, a região tende a ser 

ocupada preponderantemente por empreendimentos residenciais voltados aos limites 

superiores das faixas de renda (próximas e acima da faixa de 10 salários mínimo). Este fato 

tenderá a aprofundar os padrões de segregação socioespacial já identificados. Observa-se 

também que caso não haja melhorias perceptíveis no sistema de transporte público ou 

políticas específicas que incentivem a migração do modo individual, a infraestrutura de 

transporte instalada poderá não ser plenamente utilizada, criando deseconomias urbanas.  

Outras áreas que possuem atributos capazes de despertar o interesse dessas faixas de renda 

são aquelas localizadas nas áreas mais estruturadas, na porção sul da cidade, abrangendo 

regiões da Orla da Baía de Todos os Santos e da Orla Atlântica, a meia distância entre estas e 

o grande sistema viário estruturador composto pela BR-324 e a Av. Luís Viana. Nesta porção, 

desde o Centro até as proximidades da Pituba se dá a concentração mais expressiva de 

equipamentos de uso público, atividades econômicas formais e é onde o sistema viário 

conforma sucessivos anéis que se interconectam. Não havendo grande incidência de áreas 

vazias nesta porção do território, a atuação do mercado imobiliário formal poderá se dar no 

sentido de transformar os imóveis residenciais de ocupação horizontal atualmente existentes, 

provocando mais procura sobre áreas já valorizadas. Apesar de positiva do ponto de vista de 

melhor aproveitamento da infraestrutura já instalada, essa dinâmica poderá estar reservada 

apenas à faixa de renda superior da denominada classe A (possivelmente na faixa acima dos 

15 salários mínimos).  

As dificuldades de operacionalização do remembramento de lotes somadas aos custos de 

aquisição desses imóveis para conformar áreas incorporáveis permitem supor que seus preços 
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de venda serão altos, sendo acessíveis a uma diminuta parcela da população. O número de 

famílias com renda superior a 10 salários mínimo equivalerá apenas a cerca de 13,5% do total 

em 2049, segundo as projeções, sendo que possivelmente apenas parte destas famílias 

conseguirão ter acesso a unidades localizadas nessas porções mais estruturadas. 

O desafio que se coloca é o atendimento pelo chamado “mercado formal” e em boas 

condições de acesso a serviços e empregos, às faixas de renda no entorno dos 06 até os 10 

salários mínimos, aproximadamente, além, evidentemente, das faixas de renda inferiores a 

essas onde a atuação dos poderes públicos se mostra indispensável. 

Há outras regiões onde se verificam tanto a concentração de equipamentos de uso público, 

quanto de polos e núcleos de estabelecimentos formais e sistema viário bem articulado. Uma 

delas se situa entre o Centro e a Península de Itapagipe compreendendo os bairros da Calçada, 

Mares, Roma, Caminho de Areia, Boa Viagem, Massaranduba, Mangueira, Ribeira, Lobato, 

Capelinha, Liberdade e Uruguai (esta duas últimas com densidades demográficas já bastante 

elevadas). Chamam a atenção a relativa proximidade com a região do centro (bairros do 

Comércio, Centro, Centro Histórico), a topografia plana – facilitadora da utilização de modos 

não motorizados de deslocamento, a presença significativa de estabelecimentos formais, a 

diversidade de faixas de renda – perímetros de ZEIS ali localizados, os atributos naturais 

como a Baia de Todos os Santos e a previsão de requalificação do sistema ferroviário. Em 

suma, essas áreas apresentam condições futuras de aliar adensamento populacional, dinâmica 

urbana e deslocamentos por modo coletivo de transportes, além de aproveitar a infraestrutura 

já instalada. 

Um tipo de reestruturação desses bairros baseada em planos urbanísticos específicos e com 

regras de uso e ocupação também específicas, que induzam à mescla de usos e de faixas de 

renda, aliadas à combinação de índices, parâmetros urbanísticos e com a identificação dos 

modos de vida ali praticados, poderiam resultar em tipologias urbanísticas e construtivas 

adequadas que gerem oportunidades a faixas de renda até 10 S.M. Essas propostas de 

reestruturação deverão valorizar tanto a frente da orla da Baía de Todos os Santos, quanto a 

presença da falha geológica na parte posterior, reconhecidos elementos estruturantes da 

paisagem da cidade, produzindo como resultado uma maior oferta de produtos imobiliários, 

espaços e equipamentos de uso de público voltados também para faixas de renda mais 

diversificadas até 10 salários mínimos.  
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Outras áreas da cidade também apresentam potencial para absorver parte do incremento 

populacional de faixas de renda média. A região de Pernambués, Barreiras, Beiru-Tancredo 

Neves e Cabula VI já apresentam concentrações expressivas de estabelecimentos formais.  

Pernambués se destaca por sua proximidade com o Caminho das Árvores (uma das 

localidades com maior concentração de estabelecimentos formais segundo a RAIS 2013), 

havendo, no entanto, a necessidade de melhorar as condições de interligação entre esses dois 

locais, já que a Av. Luís Viana e o complexo de viadutos ali localizados se configuram como 

fortes barreiras físicas. Já os núcleos de Barreiras, Beiru-Tancredo Neves e Cabula VI 

também apresentam concentrações importantes de estabelecimentos formais, mas baixa 

concentração de equipamentos educacionais. Quanto à conectividade do sistema viário esta 

área parece se ressentir da falta de articulação que caracteriza praticamente toda a região do 

Miolo de Salvador.  

Os núcleos de São Rafael e São Marcos se situam nas proximidades da Av. Gal Costa e se 

conectam com a Av. Pinto de Aguiar representeando um grande potencial de conformação de 

um polo concentrador de moradias e atividades econômicas, que vai ao encontro da 

necessidade de otimização da ocupação junto às ligações transversais entre as orlas e que, 

segundo os estudos de mobilidade mostram baixas demandas projetadas. No entanto, a baixa 

conectividade viária, em parte provocada pela topografia, é um entrave a ser superado, bem 

como a divisão fundiária que se caracteriza por lotes de pequenas dimensões, como sugerem 

os mapas de projeções das edificações expostos no diagnóstico. 

Importante salientar que estas últimas localidades mencionadas estão situadas na porção mais 

ao sul do Miolo, próximas ao vértice formado pela confluência da BR-324 e Av. Luís Viana 

por onde passará o sistema de transporte coletivo de alta capacidade (Metrô). Essa posição 

favorável em termos de mobilidade é um forte atrativo para a implantação dos usos 

residenciais. Dessa forma, um eventual processo de reocupação baseado na melhoria da oferta 

de transportes para essa região deve vir acompanhada da aplicação de instrumentos da política 

urbana20 que possibilitem a permanência de quem já mora nessas localidades. Ao mesmo 

tempo, induzir à oferta de produtos imobiliários para as diversas faixas de renda, inclusive 

aqueles segmentos mais vulneráveis, sob risco de excluir parte significativa da população 

                                                           
20 Instrumentos da Política Urbana conforme estabelece o Estatuto das Cidades, Lei 10.257/2001 e suas atualizações. 
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atual e futura do usufruto das melhorias. Essa questão se torna particularmente importante 

quando se é reportado aos estudos básicos, onde já foi identificada a superação da fronteira da 

Av. Paralela pela ação imobiliária em direção ao Miolo. 

A indução ao balanceamento de usos residenciais e não residenciais também é fundamental 

para a heterogeneidade dos usos, para a consolidação, fortalecimento e ampliação dos núcleos 

e polos já existentes, promovendo assim uma diversidade de centralidades. Aproximar a Av. 

Gal Costa das polaridades lineares existentes na Av. São Marcos e Av. São Rafael, seja 

através de novas ligações viárias ou equipamentos que auxiliem a superação de barreiras de 

topografia também é um aspecto importante. 

Com relação ao eixo que se conformará ao longo das Avenidas Orlando Gomes e 29 de 

Março, importante salientar que, sobretudo ao longo da Av. 29 de Março, são poucas e 

esparsas as nucleações de atividades existentes, assim como a oferta de equipamentos de uso 

público e a conectividade do sistema viário. Caso a abertura da Av. 29 de Março não venha 

acompanhada da implantação de um sistema de vias secundárias e sistemas de circulação que 

superem barreiras topográficas, a intervenção viária poderá representar mais um elemento 

segregador do território, sem realizar a plenitude de seu potencial. 

Em síntese, Salvador não deverá ter, segundo as projeções aqui apresentadas, um crescimento 

populacional expressivo até o ano de 2049. No entanto, as projeções indicam que cerca de 

10% das futuras famílias estarão situadas na faixa de renda entre 06 e 10 salários mínimo, 

13,5 % na faixa acima de 10 salários mínimos e praticamente 75% do total de futuras famílias 

se situarão na faixa até 06 salários mínimos. 

Ao mesmo tempo a cidade se prepara para importantes intervenções de complementação do 

sistema viário e de implementação de um sistema de transporte coletivo de média e alta 

capacidade que deverão melhorar sensivelmente as condições de circulação e terão reflexos 

na disputa pelas melhores localizações.  O desafio principal que se coloca é construir um novo 

sistema de regramento urbanístico através da revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano e da Lei de Ordenamento, Uso e Ocupação do Solo que induza à diversidade de usos 

e de renda. Ao mesmo tempo, forneça condições efetivas para o fortalecimento de núcleos e 

polos de atividades já existentes e que se ressentem de um tipo de qualificação da 

infraestrutura que lhes permita desenvolver e reforçar relações de interdependência e 
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retroalimentação não só com as centralidades principais existentes, mas também com a 

viabilização e ou consolidação de centralidades e práticas locais. É necessário criar as 

condições para que o conjunto de moradores possa usufruir das melhorias previstas 

assegurando que as faixas de renda mais baixa sejam contempladas por um conjunto de 

instrumentos e políticas que lhes assegure o direito à cidade e seus benefícios. 
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Mobilidade e Acessibilidade 

 

 

Este capítulo do relatório traz uma análise da situação atual e das tendências da mobilidade e 

acessibilidade na cidade de Salvador, com foco na avaliação da infraestrutura, oferta e 

demanda de transporte identificadas que se refletem na movimentação de bens e pessoas.  

Para a representação da situação atual e das tendências que será apresentada, bem como para 

as  próximas etapas dos estudos e proposições para Plano Salvador 500 e para o novo PDDU, 

está sendo utilizado um modelo estratégico de simulação, baseado no software VISUM, da 

empresa alemã PTV, com o objetivo de auxiliar tanto na avaliação da situação atual, com base 

nos dados de mobilidade (Pesquisa de OD 2012), como na avaliação dos efeitos esperados 

com as intervenções planejadas (situação futura). 

A utilização do modelo de simulação  traz uma abordagem estratégica, com a preparação de 

um acervo de dados relativos à mobilidade, incluindo dados de infraestrutura de transportes 

(individual e coletivo e eixos logísticos) e dados da demanda da pesquisa Origem e Destino, a 

partir do qual poderão ser gerados mapas de cada área analisada.  

A presente análise, baseou-se na identificação dos motivos das viagens realizadas na cidade 

em um dia típico útil, com base nos dados da Pesquisa Domiciliar de Origem e Destino da 

Região Metropolitana de Salvador 2012 (OD 2012)21. Procurou-se evidenciar os principais 

eixos de movimentação e divisão modal, em comparação aos principais sistemas de transporte 

vigentes e alguns sistemas já previstos para o futuro. No que diz respeito ao transporte de 

carga, por não se dispor de uma pesquisa específica para cargas, são feitas as considerações 

sobre o sistema viário e sobre o volume de veículos comerciais identificados nas contagens 

classificadas da pesquisa OD 2012 (screen line). 

Embora o foco de análise seja o município de Salvador, foram feitas considerações relevantes 

acerca da Região Metropolitana de Salvador (RMS), sempre com base nos dados da pesquisa 

OD 2012.  
                                                           
21 BAHIA. Secretaria de Infraestrutura. Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia – DERBA. Pesquisa de 

Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador. Salvador, 2012. 
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Como a análise da demanda foi feita com base nas viagens de um típico dia útil, não foram 

feitos acréscimos adicionais de demanda relativa aos meses de alta temporada do turismo, em 

função do porte dessa demanda em relação às viagens típicas de um dia útil. 

5.1. DIAGNÓSTICO ATUAL DA MOBILIDADE 

A cidade de Salvador, "epicentro" da Região Metropolitana na qual se insere, já reflete a 

tendência de periferização que ocorre com o crescimento da população das grandes cidades 

brasileiras. No caso de Salvador, há uma característica socioespacial específica de seu 

território, que vem sendo segmentado longitudinalmente entre as porções noroeste e sudeste, 

conforme ilustra a figura 5.1a. A porção noroeste do território (próxima à Baía de Todos os 

Santos) é ocupada pela população de renda mais baixa; a porção sudeste (junto à Orla 

Atlântica), por sua vez, é caracterizada por regiões de desenvolvimento urbano mais recente e 

consolidação de novas centralidades, as quais, juntamente com a área do Centro Antigo, são 

os principais polos atratores de viagens na hora pico da manhã.  

 
Figura 5.1.a - Município de Salvador, principais vias de acesso e segmentação do território entre as 

porções Noroeste e Sudeste da cidade. 

 
Fonte: elaboração própria (2015) 
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Dessa segmentação do território decorrem os principais eixos de deslocamento de pessoas, 

representados na figura 5.1b, a seguir. A partir da análise dos dados de viagens da pesquisa 

origem e destino 2012 é possível observar a predominância do uso do transporte coletivo na 

porção noroeste e do uso do transporte individual na porção sudeste. Pode-se afirmar ainda 

que não existem movimentações transversais significativas, conectando essas duas porções do 

território. 

 
Figura 5.1b - Município de Salvador, principais eixos de viagens motorizadas de pessoas, por modo 

de transporte. 

 
Fonte: elaboração própria, com base na OD2012 da RMS (2015) 
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A demanda de passageiros da Região Metropolitana de Salvador (RMS), segundo dados da 

pesquisa OD2012, compõe-se de cerca de 6 milhões de viagens dia, realizadas por 3,6 

milhões de habitantes, o que leva a uma taxa de mobilidade média de 1,65 

viagens/habitante/dia, que pode ser considerada baixa em relação a outras metrópoles do país 

(na Região Metropolitana de São Paulo, a taxa de mobilidade 2012 é de 2,18 

viagens/habitante/dia). 

 Segundo a OD2012, Salvador é origem e ou destino de cerca de 80% dessas viagens da RMS 

(totalizando cerca de 4,8 milhões de viagens dia, considerando-se as 4,6 milhões de viagens 

geradas em domicílios de Salvador somadas as 200 mil viagens de domicílios dos demais 

municípios e que se destinam a Salvador). A taxa de mobilidade média do município é de 

1,70 viagens/habitante/dia. 

A divisão modal identificada na RMS na OD2012 é de: 

 41% por transporte coletivo; 

 23% por transporte individual;  

 36% por transporte não motorizado (a pé e bicicleta).  

Segundo essa mesma pesquisa, em Salvador a escolha modal é similar à da RMS, entretanto, 

com a participação do transporte coletivo levemente superior à média da RMS, sendo esses 

percentuais iguais a: 

  44% por transporte coletivo; 

 22% por transporte individual; 

 33% por transporte não motorizado (a pé e bicicleta).  

A condição de renda predominante da população (média baixa) pode ser um importante fator 

que justifique a baixa taxa de mobilidade e a baixa participação do transporte individual e, um 

desejado aumento futuro da renda per capita da população poderá conduzir ao aumento da 

taxa de mobilidade e ao aumento da participação do transporte individual. A participação do 

transporte coletivo em Salvador, superior à média da RMS, pode ser em parte explicada pela 

maior distância percorrida das viagens de Salvador, condição na qual o transporte individual 

perde competitividade em relação ao transporte coletivo em função do custo da viagem. 



 

194 
 

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

SALVADOR HOJE E SUAS TENDÊNCIAS 
Plano Salvador 500 

Em termos de transporte coletivo para atender aos deslocamentos, o município conta 

atualmente com um reduzido sistema de alta capacidade, composto pela pequena extensão da 

Linha 1 do Metrô. A linha vigente de trem em operação não pode ser considerada de alta 

capacidade, dadas suas precárias condições operacionais atuais e baixa atratividade. A figura 

5.1c ilustra a abrangência desses dois serviços sobre trilhos no território do município de 

Salvador. 

 
Figura 5.1c – Traçado dos sistemas vigentes de transporte sobre trilhos no município de Salvador 

Fonte: elaboração própria a partir de informações da Companhia de Transporte do Estado da Bahia (CTB) e pela CCR Metrô 

Bahia (2015) 

Olhando para o futuro, o município de Salvador já conta com projetos para ampliação do 

sistema de alta e média capacidade, com ampliação da rede de Metrô (concessão da CCR e 

eventuais extensões) e com os sistemas BRT e VLT (este em substituição ao trem atualmente 
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em operação). Além disso, já são previstos eixos viários transversais que podem acomodar 

sistemas de transporte de média capacidade para mitigar a citada segmentação longitudinal do 

território (parte desses eixos transversais são as importantes ligações viárias transversais - 

Corredores I e II / Conder). A figura 5.1d ilustra a evolução dos sistemas de transportes 

previstos para Salvador, os quais ainda não foram implantados, mas foram considerados como 

referência para a elaboração deste diagnóstico. 

 

Figura 5.1d - Traçado dos sistemas vigentes e previstos de transportes de média e alta capacidade 
do município de Salvador 

 
Fonte: elaboração própria própria a partir das análises e informações coletadas (2015) 
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Fazendo-se uma análise do sistema viário em adição aos eixos dos sistemas de transporte 

coletivos vigentes e previstos, para dar suporte a um sistema de transporte estruturado e 

integrado, foi identificada a existência de outros eixos viários que podem compor uma rede 

articulada estruturante. Destacam-se os eixos transversais principais que têm vocação para a 

consolidação de centralidades locais ou lineares, dada sua dinâmica de usos atual identificada 

em campo. A figura 5.1e, apresenta esses eixos viários adicionais, os quais foram 

selecionados devido ao seu potencial de melhoria da articulação da rede viária como um todo 

e à sua potencial vocação para acomodar as citadas centralidades. 

Figura 5.1.e - Eixos viários identificados como potenciais articuladores da rede de transportes do 
município de Salvador 

 
Fonte: elaboração própria a partir das análises e informações coletadas (2015) 
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Em relação aos sistemas voltados ao transporte de cargas, esses foram mencionados no PDDU 

2008 com a identificação de corredores principais e secundários, rodoviários e ferroviários, 

existentes até 2008 ou previstos àquela época, os quais estão indicados na figura 5.1f, a 

seguir. É importante ressaltar que alguns dos corredores previstos à época do PDDU 2008, 

hoje se encontram consolidados, como é o caso do acesso à região portuária. 

Figura 5.1.f - Corredores voltados para transporte de cargas no município de Salvador 

 

Fonte: elaboração própria a partir das análises e informações coletadas (2015) 

 

Dentre os sistemas identificados, vigentes ou futuros, alguns se destacam por sua menção no 

Convênio de Cooperação Intrafederativo, firmado em 2012, entre o Estado da Bahia, o 

município de Salvador e o município de Lauro de Freitas. Tratam-se dos sistemas que, em 

conjunto, formam o Sistema Integrado de Transporte Público Intermunicipal de Caráter 

Urbano, composto por: 
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i. Sistema Intermunicipal de Caráter Urbano Estruturador, composto pelas linhas 

do Metrô 1 e 2, e demais linhas estruturantes a serem definidas no âmbito do 

convênio; 

ii. Sistema Auxiliar de Alimentação, composto por linhas de transporte coletivo, de 

extensão máxima de 5 km, que servirão à alimentação do Sistema Intermunicipal de 

Caráter Urbano Estruturador; 

iii. Sistema Municipal de Salvador e de Lauro de Freitas, composto pelas demais 

linhas urbanas de transporte coletivo desses municípios, a serem gradativamente 

integradas ao Sistema Intermunicipal de Caráter Urbano Estruturador; 

iv. Sistema Rodoviário Intermunicipal de Caráter Urbano, composto pelo conjunto 

de linhas de transporte coletivo de passageiros entre os municípios de Salvador e 

Lauro de Freitas. 

Entre outras atribuições, o objeto desse convênio, operacionalizado por meio de uma 

comissão de mobilidade (CM), visa o planejamento associado para a regulação, planejamento 

e controle dos serviços públicos de transporte coletivo contemplados nesse acordo 

(racionalização, dimensionamento, parâmetros técnicos e sugestão de política tarifária), 

delegando a gestão dos elementos a cada um dos entes de acordo com sua competência legal 

ou cessão de direitos.  

Em 2013, com a preparação do início da operação do Metrô, foi então celebrado entre esses 

mesmos entes (governo do Estado da Bahia, Municípios de Salvador e de Lauro de Freitas) o 

Contrato de Programa, com vistas a disciplinar a prestação de serviço do transporte público 

metroviário, incluindo a consolidação da integração ao metrô, das linhas de transporte 

coletivo do Sistema Auxiliar de Alimentação de Salvador e Lauro de Freitas. Além disso, pelo 

Contrato de Programa ficam definidas as cessões de competência legal ao Estado da Bahia, 

por parte dos municípios, dos elementos necessários à implementação do serviço do metrô, 

como linhas alimentadoras e terminais de integração. Ficam também definidas as regras 

operacionais (física e tarifária) para o sistema integrado, além da indicação de 

desenvolvimento de estudos complementares acerca da integração. 
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Em 2014, foram assinados os novos contratos de concessão dos sistemas de ônibus de 

Salvador, visando à reestruturação/otimização do sistema urbano de transporte coletivo sobre 

pneus, em três fases: (i) reorganização das bacias de concessão, (ii) consolidação dos sistema 

alimentador integrado ao metrô, e (iii) consolidação final do sistema para sua adequação ao 

sistema integrado. 

Demais estudos específicos, como diagnóstico e análise de adequação dos sistemas de ônibus 

de Salvador (STCO), análise de cenários evolutivos, estudos dos BRTs e VLT e corredores 

progressivos, Plano de Mobilidade da Copa, projeto RIT da rede integrada, pesquisas de 

demanda e de desempenho do sistema de transporte coletivo, e pesquisa OD da RMS 2012, 

caracterizam-se como elementos referenciais para este diagnóstico, que considera como ponto 

de partida, os resultados e as proposições constantes em tais estudos.  

Neste ano de 2015 começará o desenvolvimento do Plano de Mobilidade de Salvador, com 

foco voltado à articulação das diversas ações promovidas por diferentes esferas 

governamentais, no âmbito da mobilidade. A articulação de diretrizes do Plano Salvador 500 

com os desdobramentos em projetos específicos do Plano de Mobilidade de Salvador será 

fundamental para a potencialização dos benefícios em termos de mobilidade e acessibilidade 

de Salvador e sua inserção na RMS. 

Para a elaboração deste diagnóstico foram consideradas as seguintes abordagens: 

i. a primeira, e importante para o esclarecimento do que aqui se apresenta, refere-se à 

natureza estratégica desta análise,  que visa a um diagnóstico da demanda em relação à 

estrutura do sistema de transportes vigente e previsto, não contemplando, portanto, a 

análise do dimensionamento dos sistemas (a qual é objeto de outros estudos 

específicos, alguns dos quais foram referência para este próprio diagnóstico); 

ii. como resultado do diagnóstico e prognóstico, serão identificadas, sugeridas e 

discutidas as propostas para a construção de diretrizes para a mobilidade e 

acessibilidade no Plano Salvador 500 e na revisão do PDDU e da LOUOS. Essas 

propostas terão em vista a integração das políticas de mobilidade e acessibilidade com 

as demais políticas públicas para que possam gerar benefícios para a dinâmica e a 

(re)estrutura da cidade.  
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Nesse contexto, para analisara adequação da infraestrutura e oferta de transporte vigente e 

prevista, em relação à demanda atual, foi feita uma simulação da alocação da matriz de 

viagens motorizadas na hora pico da manhã, identificada na pesquisa OD da RMS (2012) 

sobre uma rede composta pelos links viários representativos desse sistema viário existente. 

Essa simulação foi feita no software VISUM, apenas para ilustrar as linhas de desejo da 

demanda, sem restrição de capacidade e sem diferenciação de atributos de velocidade e 

capacidade nos links (todos os links têm características similares, exceto sua distância que é a 

real). 

Em adição ao resultado da alocação nessa rede viária, foi superposta a imagem dos sistemas 

de transportes coletivos vigentes e previstos (eliminando-se apenas a extensão da Linha 1 do 

Metrô ao longo da BR324, já que esta extensão ainda não tem previsão de implantação 

definida). As imagens das figuras 5.1g e 5.1h ilustram esses resultados. 

 
Figura 5.1g- Resultado no VISUM da alocação das matrizes de viagens motorizadas na hora pico da 

manhã (modo de transporte coletivo e modo de transporte individual) 

 
Fonte: elaboração própria (2015) 
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Figura 5.1h – Resultado, por modo de transporte, da alocação, no VISUM, das matrizes de viagens 
motorizadas na hora pico da manhã - transporte coletivo (a) e transporte individual (b). 

 
Fonte: elaboração própria (2015) 

Pelas imagens das figuras a seguir é possível constatar: 

 a predominância das viagens por transporte coletivo em toda a área simulada e sua maior 

intensidade na porção noroeste do município; 

 o desequilíbrio das viagens por sentido na hora pico da manhã (movimentos pendulares 

que geram ociosidade dos serviços no contra fluxo); 
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 o porte da participação das viagens dos demais municípios da RMS que têm origem ou 

destino no município de Salvador - intenso fluxo de Lauro de Freitas (1) e carregamento 

importante no acesso pela BR-324 (2); 

 

 o potencial de demanda para o VLT (1) e linha 1 do metrô (2), inclusive na eventual 

extensão pela BR-324 até o limite do município de Salvador; 

 



 

203 
 

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

SALVADOR HOJE E SUAS TENDÊNCIAS 
Plano Salvador 500 

 o potencial, menos intenso, porém não menos importante, da demanda para a linha 2 do 

metrô e, também, a importância da necessidade de captação dos atuais usuários do 

transporte individual para o carregamento da linha 2 do metrô; 

 

 a importância dos BRTs como serviços estruturantes para o transporte coletivo na região 

sul (1) onde se concentram atualmente a maioria das atividades e também ao longo da 

orla (2); 
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 a não expressiva quantidade de deslocamentos nas transversais no município; 

 

Com base nos resultados da pesquisa OD2012, os tempos de viagem de transporte motorizado 

são, em sua maioria, maiores do que 1 hora para o transporte coletivo e menores do que 1 

hora para o transporte individual. Por outro lado, pelos resultados dos modelos de alocação da 

demanda na rede viária, os caminhos mais curtos para as viagens desses modos indicam que 

as viagens de transporte individual, embora mais rápidas, são cerca de 30% mais longas do 

que as de transporte coletivo. Essa situação retrata não só o desequilíbrio da oferta no 

atendimento aos passageiros, mas também o desequilíbrio da ocupação do território. 

O transporte não motorizado em Salvador merece atenção especial não só pela sua importante 

participação na divisão modal, mas também pela condição de relevo de Salvador e das 

distâncias de caminhadas impostas antes do embarque e depois do desembarque do transporte 

coletivo.  

Pela pesquisa OD 2012, a maioria das viagens de transporte não motorizado são realizadas 

internamente nas zonas de tráfego22, e destinam-se aos motivos educação e trabalho.  

                                                           
22 As zonas de tráfego ou zonas de pesquisa  é a unidade territorial básica para o levantamento da origem e destino das 

viagens. É a menor unidade para a qual está garantida a validade estatística das informações. Os principais critérios 
para definição do zoneamento de 2012 foram a compatibilidade com os limites de municípios e consideração dos 
limites de setores censitários de 2010 do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foram ainda 
considerados no zoneamento o sistema de transporte, os equipamentos urbanos, as barreiras físicas e as áreas vazias.  
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Apesar das dificuldades impostas aos deslocamentos a pé, conforme a  pesquisa OD 2012, as 

viagens exclusivamente não motorizadas duram em sua quase totalidade  menos do que uma 

hora, sendo que 80% dura até 30 minutos. Quanto aos deslocamentos a pé para acessar o 

transporte coletivo, esses totalizam no máximo 30 minutos, contabilizando os tempos antes do 

embarque e depois do desembarque no transporte coletivo. 

Fazendo-se o exercício de alocação das viagens diárias, não motorizadas, na rede de 

simulação estratégica (VISUM), é possível a observar a distribuição espacial dessas viagens 

(somente nos casos de uma mesma zona de tráfego), conforme ilustra a figura 5.1i. 

 
Figura 5.1i - Resultado da alocação, no VISUM, das matrizes de viagens diárias não motorizadas 

 
Fonte: elaboração própria (2015) 

Os planos e projetos de transporte e mobilidade previstos,  podem de fato contribuir para a 

consolidação de um sistema de transporte estruturado melhorando a condição de 

deslocamento da população. Além de criar oportunidades para o desenvolvimento urbano 

equilibrado, há que se destacar a necessidade de equacionamento da articulação física, 

operacional e institucional de todos os elementos de um sistema de transporte.  
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Sem a integração de serviços e sem elementos funcionais estratégicos de articulação nas 

principais intersecções do sistema, como estacionamentos, centros logísticos e centralidades 

nodais, ou sem sistemas alimentadores locais adequados ao relevo e eixos viários locais; o 

sistema de transporte e mobilidade planejado não irá se consolidar numa rede integrada e 

perderá a sua função intermodal potencial reduzindo sua atratividade. 

5.2. OS PRINCIPAIS FLUXOS INTRAURBANOS E INTERURBANOS 

A análise da demanda foi feita sob três óticas, relativas a (i) quantificação do volume de 

passageiros com base na pesquisa OD domiciliar 2012 da RMS, com foco nos modos 

motorizados e não motorizados, (ii) quantificação do volume de veículos no sistema viário 

com bases nas contagens volumétricas das pesquisa da screen line e cordon line (inseridas no 

conjunto dos levantamentos da pesquisa OD 2012 da RMS) e (iii) análise da distribuição 

espacial das viagens de passageiros, por motivo e faixa de renda da população. Os itens 5.2.1, 

5.2.2 e 5.2.3, apresentados a seguir, detalham cada uma dessas análises, respectivamente. 

5.2.1. Volume de passageiros  

A principal referência da demanda de passageiros baseia-se na pesquisa domiciliar de origem 

e destino (OD 2012). Os levantamentos utilizados referem-se às entrevistas domiciliares, às 

contagens volumétricas classificadas da screen line (veículos de passageiros e de carga) 

associadas a pesquisas de ocupação visual em seções estratégicas da rede, além das matrizes 

OD de veículos, nas entradas da Região Metropolitana de Salvador (cordon line - veículos de 

passageiros e de carga). 

A Região Metropolitana de Salvador (RMS) foi segmentada em 232 zonas de tráfego, 

distribuídas dentre os 13 municípios que a compõem. Ver tabela 5.2.1a e figura 5.2.1a. 
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Tabela 5.2.1a - Relação dos municípios da RMS e da quantidade de zonas consideradas na pesquisa 
OD 2012. 

 

MUNICÍPIO TOTAL DE ZONAS 

Camaçari 13 

Candeias 5 

Dias d'Ávila 4 

Itaparica 5 

Lauro de Freitas 15 

Madre de Deus 1 

Mata de São João 5 

Pojuca 3 

Salvador 153 

São Francisco do Conde 3 

São Sebastião do Passé 5 

Simões Filho 9 

Vera Cruz 11 

Total geral 232 

 

Figura 5.2.1a - Zoneamento adotado na pesquisa OD 2012 para a RMS 

 
            Fonte: elaboração própria (2015) 
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Em termos de viagens diárias da RMS, os quase 6 milhões de deslocamentos diários 

identificados na pesquisa OD 2012 (5.937.620 viagens) constatam o uso predominante do 

transporte coletivo, seguido pelo transporte não motorizado, conforme os dados apresentados 

na tabela 5.2.1b. O gráfico 5.2.1a indica que a proporção de utilização desses modos é 

coerente com a distribuição por faixa de renda da população (A=renda mais alta, E=renda 

mais baixa), composta naquele ano por cerca de 3,6 milhões de habitantes.  

 

Tabela 5.2.1b – Viagens diárias na RMS, por modo de transporte (dados da OD 2012) 
 

Modo Viagens dia na RMS (milhões) 

coletivo 2,46 

individual 1,33 

não motorizado 2,15 

Total 5.94 
Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 

 

Gráfico 5.2.1a - Viagens diárias na RMS, por modo de transporte e classe de renda (dados da OD 
2012) 

 
Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 
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No contexto das viagens por transporte coletivo, também foram disponibilizadas os dados  

relativos ao uso dos ascensores, atracadores, ferry boat e terminais marítimos, cujas 

localizações estão ilustradas na figura 5.2.1b. A tabela 5.2.1c apresenta o volume de 

passageiros usando esses serviços nos períodos de pico da manhã e da tarde, totalizando 

apenas cerca de 1% no universo das 2,46 milhões de viagens diárias no transporte coletivo. 

Vale ressaltar que a quantidade de viagens nos modos de transporte mencionados podem se 

referir a viagens completas, mas são predominantemente viagens integradas a outros modos. 

 

Tabela 5.2.1c  – Volume de passageiros que utilizam os serviços de ascensores, atracadores, ferry 
boat e terminais marítimos nos horários de pico da manhã e da tarde 

 

Serviço 
Volume de passageiros [pico da manhã 
(06h30 - 09h30) + pico da tarde (16h00 - 

19h00)] 

Ascensor - Elevador Lacerda 7,011(1) 

Ascensor - Plano Inclinado Liberdade 1,107 

Atracadouro Botelho 228 

Atracadouro Ilha Maria Guarda 130 

Atracadouro Jesus dos Passos 627 

Atracadouro Madre de Deus - BOM JESUS 901 

Atracadouro Madre de Deus - MARIA GUARDA 378 

Atracadouro Madre de Deus - PARAMANA 277 

Atracadouro Paramana 152 

Atracadouro Plataforma 366 

Atracadouro Ponta do Farol - 

Atracadouro Praia da Costa - 

Atracadouro Praia de Itamoabo - 

Atracadouro Praia Grande 427 

Atracadouro Ribeira 228 

Atracadouro Santana 238 

Atracadouro São Tomé de Paripe 314 

Terminal Ferry-Boat 3,903 

Terminal Marítimo Comércio 2,866 

Terminal Marítimo Vera Cruz 3,625 

Total geral (picos manhã + tarde) 22,778 
(1)

 a título de referência, a demanda identificada do Elevador Lacerda nos períodos de pico manhã + tarde 
refere-se à cerca de 25% da sua demanda diária média (28 mil pessoas, conforme dados divulgados pela 
Transalvador) 
Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 
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Figura 5.2.1b – Localização dos postos de contagem de passageiros em pontos de embarque dos 
demais modos de transporte coletivo que não ônibus, metrô ou trem 

 

 
Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 

A taxa de mobilidade23 média na RMS, identificada na pesquisa OD 2012, é de 1.65 

viagens/dia/habitante. Esse valor é inferior ao registrado, por exemplo, na grande Região 

Metropolitana de São Paulo, com cerca de 2.18 viagens/dia/habitante em 2012. Essa diferença 

de taxa de mobilidade pode ser explicada em parte pela diferença da renda média dos 

habitantes dessas duas metrópoles. 

A tabela 5.2.1d contém os dados da pesquisa OD 2012 relativos ao total de viagens geradas 

por município de domicílio das pessoas entrevistadas na RMS. Também são apresentadas as 

                                                           
23 Taxa de mobilidade: relação entre o número de viagens e o número de habitantes de uma determinada área. 
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taxas de mobilidade calculadas para cada um dos municípios considerados. Observa-se a 

predominância das viagens da população residente em Salvador. Quanto a taxa de mobilidade, 

Salvador apresenta um índice superior em relação à média dos demais municípios.  

 

Tabela 5.2.1d – Total de viagens diárias geradas e taxa de mobilidade, por município da RMS 
(dados da OD 2012) 

Município de domicílio 
Total de 
viagens 

Taxa de Mobilidade 

SALVADOR 4,604,518 1.70 

CAMAÇARI 386,412 1.55 

CANDEIAS 103,284 1.35 

DIAS D'ÁVILA 94,406 1.33 

ITAPARICA 30,211 1.35 

LAURO DE FREITAS 290,633 1.67 

MADRE DE DEUS 30,853 1.57 

MATA DE SÃO JOÃO 49,399 1.59 

POJUCA 53,253 1.79 

SÃO FRANCISCO DO CONDE 32,963 1.14 

SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ 33,012 1.03 

SIMÕES FILHO 183,821 1.65 

VERA CRUZ 44,855 1.27 

Total geral 5,937,620 1.65 

       Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 

 

Com base na análise dos dados da OD 2012 é possível concluir que Salvador é origem e ou 

destino de cerca de 80% das viagens da RMS totalizando cerca de 4,8 milhões de viagens 

dia com ao menos uma das extremidades no município - ou seja, cerca de 200 mil viagens de 

pessoas domiciliadas fora de Salvador se somam às 4,6 milhões de viagens geradas por 

pessoas que moram em Salvador). Nesse contexto, percebe-se que o impacto em Salvador, 

das viagens geradas em domicílios dos demais municípios é pequena (cerca de 4% das 

viagens tem origem ou destino em Salvador). 

A tabela 5.2.1e, a seguir, apresenta as viagens de toda a RMS, identificadas na pesquisa OD 

2012, tabuladas no formato de matriz origem destino entre municípios. Dessa maneira é 

possível destacar a quantidade de viagens internas no município de Salvador (74%) em 

relação ao total de viagens dessa matriz. Destaca-se também a interação de Salvador com os 

municípios vizinhos de Camaçari, Simões Filho, Candeias e Lauro de Freitas. 
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Tabela 5.2.1e – Viagens diárias por município de origem e de destino da RMS (dados da OD 2012) 

 

 

Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 
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Da tabela 5.2.1e, extrai-se o percentual de viagens intraurbanas de cada município, ou seja, 

aquelas viagens com origem e destino em um mesmo município. Esta análise foi feita para: 

toda a RMS, ou seja, de todas as viagens intraurbanas (diagonal da matriz) em relação a todas 

as viagens da OD 2012; 

o município de Salvador, ou seja, quantidade de viagens intraurbanas de Salvador em relação 

às viagens com origem em Salvador; 

os demais municípios em conjunto, ou seja, diagonal da matriz OD exceto Salvador, em 

relação à soma das viagens geradas nos demais municípios. 

Os resultados são exibidos na tabela 5.2.1f, a seguir. 

 
Tabela 5.2.1f – Porcentagem de viagens intraurbanas (OD 2012) 

Área 
Todos os modos de 

transporte 
Modos de transporte 

motorizados  

RMS 92% 88% 
Salvador 96% 94% 
Demais Municípios 79% 62% 

                              Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 

A partir desses indicadores, constata-se que os passageiros dos demais municípios da RMS 

fazem mais viagens interurbanas do que os passageiros do município de Salvador. Essa 

característica reflete a conhecida concentração de oportunidades em Salvador, o que leva a 

seus moradores por lá ficarem, enquanto os moradores das demais cidades da RMS procuram 

proporcionalmente mais empregos e serviços em outros municípios, que não nos seus 

próprios.  

Complementando a análise do volume de passageiros na RMS e no município de Salvador, 

vale comentar alguns detalhes sobre a ocorrência significativa por transporte não 

motorizado e sobre os motivos dessas viagens.  

Cerca de 1/3 das viagens diárias da RMS são realizadas por transporte não motorizado, sendo 

que 51% dessas viagens referem-se ao motivo Educação e 25% ao motivo Trabalho, 

conforme o gráfico 5.2.1b. No caso dos modos motorizados de transportes o motivo 

predominante das viagens não é a educação mas sim o trabalho. Cerca de 66% dessas viagens 

na RMS ocorre dentro de uma mesma zona de tráfego (intrazonais). 
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Gráfico 5.2.1b – Distribuição (%) das viagens, por motivo e por modo de transporte, no município 
de Salvador e nos demais municípios da RMS (OD 2012) 

 
Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 

Apenas 2,5% das viagens não motorizadas na RMS são de pessoas utilizando bicicleta, o que 

ocorre, provavelmente, em viagens um pouco mais longas (e mais demoradas) onde caminhar 

é mais penoso. Segmentando-se essa análise entre Salvador e demais municípios da RMS, 

nota-se que em Salvador esse percentual é menor ainda, conforme ilustra o gráfico 5.2.1c a 

seguir. 

 

Gráfico 5.2.1c – Distribuição (%) das viagens não motorizadas, por sub modo, na RMS (OD 2012) 

 
Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RM (2015) 

Em termos de tempo de viagem, o gráfico 5.2.1d ilustra a distribuição das viagens da RMS, 

não motorizadas por faixa de tempo, indicando maior percentual de viagens de maior duração 

no caso do uso da bicicleta. 
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Gráfico 5.2.1d – Distribuição (%) das viagens não motorizadas, por faixa de tempo, na RMS (OD 2012) 

 
Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 

 

Ainda em termos de passageiros na RMS, foram analisadas as viagens de condutores e 

passageiros de veículos de transporte individual, coletivo e de carga, nas entrevistas nos 

postos da cordon line24, localizados nos acessos aos municípios da RMS. O objetivo foi 

identificar o volume de pessoas de fora da RMS mas que acessam os municípios da RMS e 

identificar qual a parcela dessas viagens que se destina ao município de Salvador. Também foi 

feita a análise no sentido inverso dessas viagens, ou seja, identificar o número de pessoas 

saindo da RMS.  

Os totais de passageiros identificados nessa análise são exibidos na tabela 5.2.1g, a seguir.  

 

Tabela 5.2.1g - Demanda de passageiros na cordon line, por modo de transporte,  
nos dois sentidos (OD 2012) 

Modo de 
transporte 

Passageiros  
expandidos  

nos períodos de pico  

% de viagens nos períodos 
de pico em relação ao dia 

todo identificada nas 
contagens 

Passageiros  
estimados  

por dia   

Individual 25,415 40% 63,815 

Coletivo 20,143 34% 58,819 

Carga 11,327 34% 33,202 

          Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 

 

                                                           
24 Cordon Line – Linha de Contorno para efeito da pesquisa de OD. Na Cordon Line se entrevista, através de um sistema de 

postos de contagem, todos os motoristas que entram e saem de uma zona de tráfego delimitada para determinar 
origem e destino de tráfego. 
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As tabelas 5.2.1h, 5.2.1i, 5.2.1j  a seguir, detalham os volumes diários de passageiros na 

cordon line, em termos de origens e destinos regionais das viagens. Em termos de origens e 

destinos das viagens de passageiros, é possível identificar a interação da RMS com o restante 

do estado da Bahia e do território nacional. 

 

Tabela 5.2.1h – Passageiros em transporte individual na cordon line da RMS, por local de origem e 
de destino, nos períodos de pico (OD 2012) 

 
Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 

Tabela 5.2.1h – Passageiros em transporte coletivo (ônibus) na cordon line da RMS, por local de 
origem e de destino, nos períodos de pico (OD 2012) 

 
Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 

Tabela 5.2.1j – Passageiros em veículos de carga na cordon line da RMS, por local de origem e de 
destino, nos períodos de pico (OD 2012) 

 
Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 

 RMS  Externo Bahia 

 Externo 

Outros 

Estados 

 RMS                          -                   11,455                       583         12,038 

 Externo Bahia                 12,768                          -                            -           12,768 

 Externo Outros Estados                       609                          -                            -                 609 

                13,377                 11,455                       583         25,415 

O
R

IG
EM

DESTINO

 Total 

geral 

 Total geral 

 PASSAGEIROS EM  TRANSPORTE INDIVIDUAL NA CORDON LINE (HP)

 RMS  Externo Bahia 

 Externo 

Outros 

Estados 

 RMS                          -                     8,191                   1,040           9,230 

 Externo Bahia                   9,560                          -                            -             9,560 

 Externo Outros Estados                   1,353                          -                            -             1,353 

                10,913                   8,191                   1,040         20,143 

 PASSAGEIROS  EM  ÔNIBUS NA CORDON LINE (HP)

DESTINO

 Total 

geral 

O
R

IG
EM

 Total geral 

 RMS  Externo Bahia 

 Externo 

Outros 

Estados 

 RMS                          -                     4,693                   1,528           6,220 

 Externo Bahia                   3,861                          -                            -             3,861 

 Externo Outros Estados                   1,246                          -                            -             1,246 

                  5,107                   4,693                   1,528         11,327  Total geral 

 PASSAGEIROS EM VEÍCULOS DE CARGA NA CORDON LINE (HP)

DESTINO

 Total 

geral 

O
R

IG
EM
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Percebe-se que para os três tipos de fluxos, a interação de outros municípios baianos com a 

RMS é o movimento que mais se destaca (item “Externo Bahia”). A interação de viagens com 

outros Estados é mais intensa no caso de viagens em veículos de carga, seguida pelas viagens 

em veículos de transporte coletivo.  

O município de Salvador é a origem ou destino predominante nas viagens que interceptam a 

cordon line, 69% no caso de transporte individual, 95% no caso de transporte coletivo, 52% 

no caso de transporte de carga. 

Pelos dados da pesquisa cordon line 2012 da RMS, o município de Feira de Santana é o 

responsável por 22%, 19% e 31% das viagens que chegam à RMS em veículos, de transporte 

individual, coletivo e de carga, respectivamente. Os municípios de Santo Amaro (no trajeto 

para Feira de Santana), Catu e Alagoinhas (ao norte da RMS) contribuem também 

significativamente para esse fluxo regional com origem ou destino na RMS, porém com 

menos intensidade do que Feira de Santana. 

A figura 5.2.1c, apresenta os principais vetores de movimentação intermunicipal no sentido 

de Salvador. São considerados os movimentos de passageiros que acessam Salvador, obtidos 

a partir dos dados da pesquisa OD 2012, considerando as entrevistas tanto nos domicílios 

quanto nos postos da cordon line. 
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Figura 5.2.1c - Principais vetores intermunicipais de movimentação de passageiros que acessam o 
município de Salvador (OD 2012) 

  
Fonte: elaboração própria, com base na OD2012 RMS (2015) 

 

No item 5.2.3, serão comentadas as características da distribuição espacial das viagens de 

passageiros, com dados desagregados por zona de tráfego e com alguns comentários sobre o 

tempo das viagens, o que reflete não só a distribuição espacial das viagens, mas também a 

divisão modal. 

5.2.2 Volume de veículos 

Com base nas análises da pesquisa OD 2012, foram realizadas contagens classificadas de 

veículos nos 62 pontos da screen line25 e também nos 9 postos da pesquisa OD da cordon line 

da RMS, identificando-se assim os volumes de veículos de passageiros e de carga na área de 

estudo (RMS). 

No caso das contagens nos pontos da screen line, foi feita a contagem classificada de veículos 

acrescida de uma pesquisa visual de ocupação de automóveis e de ônibus para servir de 

                                                           
25 Screen Line – Linha de Contagem para efeito da pesquisa OD. Sistema de investigação que se entrevista apenas alguns 

motoristas, e não todos os que entram e saem de uma zona de tráfego delimitada. 
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referência para a estimativa do volume de passageiros por modo nas seções da rede 

pesquisada da screen line. 

No caso da pesquisa na cordon line, foram feitas entrevistas origem destino com os 

condutores dos veículos (autos, motos, ônibus e veículos de carga) e com passageiros de 

ônibus em uma amostra dos veículos, e foi feita também a contagem de veículos para a 

expansão dessa amostra.  

Nos municípios internos da RMS, de acordo com as informações apresentadas no gráfico 

5.2.2a a seguir, é possível identificar a composição do fluxo total de veículos (soma dos 

veículos em todos os postos) das contagens na screen line nos períodos de pico da manhã e da 

tarde, em ambos os sentidos do tráfego nas vias pesquisadas.  

 
Gráfico 5.2.2a – Contagens volumétricas de veículos na screen line, por tipo e por faixa horária nos 

picos da manhã e da tarde (OD 2012) 

 
 Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 

Embora a demanda de passageiros seja predominantemente por transporte coletivo, tanto na 

RMS como no município de Salvador, em termos de número de veículos identificados nas 

seções da screen line o transporte individual supera significativamente o número de veículos 

de transporte coletivo, o que destaca o desequilíbrio do uso da rede pelos diversos modais.  

Ao circular por Salvador, percebe-se que o congestionamento provocado pelos automóveis 

particulares é visivelmente mais intenso do que a interferência dos ônibus do transporte 
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coletivo no tráfego. Já o fluxo de caminhões nos pontos da screen line é pouco significativo 

em termos de valores absolutos comparados com o fluxo de automóveis e de ônibus, porém os 

veículos de carga causam grande impacto na capacidade das vias congestionadas pelos 

automóveis. 

Com base nos dados dessas contagens da screen line (todos os pontos da RMS), vale um 

exercício simplificado para analisar o espaço ocupado pelos veículos em movimento 

identificados. Estima-se que cerca de 80% do espaço viário, por onde estavam circulando 

esses veículos por ocasião das contagens, seja ocupado por automóveis (base para o cálculo: 

54m2/ônibus, 33m2/automóvel, ocupação média de ônibus = 20 passageiros, ocupação média 

de automóvel = 1.5 passageiros). Esse mesmo cálculo aplicado aos resultados da pesquisa OD 

2007 de São Paulo conduz a estimativa de que, naquela região metropolitana, cerca de 90% 

do espaço viário é utilizado por automóveis. 

Os resultados de uma simulação no VISUM permitem visualizar essa diferença na ocupação 

do viário (figura 5.2.2a). Os volumes de automóveis e de ônibus foram estimados a partir dos 

volumes de pessoas que utilizam os sistemas de transportes coletivo e individual, 

apresentados na figura 5.1h (conforme os dados das matrizes de viagens motorizadas na hora 

pico da manhã). 

 
Figura 5.2.2a – Resultado da alocação, no VISUM, dos volumes de veículos na hora pico da manhã, 

transporte coletivo/ônibus (a) e transporte individual/automóveis (b) 

 
Fonte: elaboração própria (2015) 
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Nos acessos à RMS, com base nas informações apresentadas no gráfico 5.2.2b a seguir, é 

possível identificar a composição do fluxo de veículos das contagens na cordon line nos 

períodos de pico da manhã e da tarde em ambos os sentidos do tráfego nos acessos à RMS 

pesquisados, ou seja fluxo de veículos entrando e saindo da RMS. 

 

 

Gráfico 5.2.2b – Contagens volumétricas de veículos na cordon line, por tipo e por faixa horária nos 
picos da manhã e da tarde, entrando e saindo da RMS (OD 2012) 

 
Fonte: elaboração própria, com base na OD2012 RMS (2015) 

 

No caso da cordon line se verifica o desequilíbrio no uso das vias de acesso à RMS, com a 

predominância do fluxo de automóveis. Também se destaca a ocorrência relativa a presença 

de veículos de carga cruzando as fronteiras da RMS.  

O mapa da figura 5.2.2b mostra as localizações dos postos de pesquisa da screen line. 
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Figura 5.2.2b – Localização dos postos de contagem da screen line (OD 2012) 

 
        Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 

5.2.3 Distribuição espacial das viagens de passageiros, por motivo e faixa de renda da 

população. 

Focando na análise das viagens dentro do município de Salvador, a distribuição espacial das 

viagens, identificadas na pesquisa OD domiciliar 2012 da RMS, foi analisada com base nos 

motivos nos destinos das viagens. Por exemplo, uma zona com predomínio de viagens diárias 

com motivo no destino igual a "volta à residência", ou seja, uma zona que atrai muita viagem 

de volta às residências pode ser considerada uma zona predominantemente residencial. 

Dessa maneira, o diagnóstico de mobilidade pode ser associado a uma análise  do uso do solo, 

buscando identificar a diversidade de atividades num determinado lugar, com base nos 

motivos das viagens para esses locais (residência, trabalho, compras, lazer, etc.).  



 

223 
 

SALVADOR HOJE E SUAS TENDÊNCIAS 
Plano Salvador 500 

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

No mapa da figura 5.2.3a  a seguir, o diâmetro dos círculos refere-se ao total de viagens 

atraídas por zona por dia, e a divisão em cores refere-se ao motivo dessas viagens nas zonas 

de destino: 

 a predominância do amarelo indica zonas residenciais;  

 a predominância do azul escuro, regiões com mais empregos;  

 demais cores, regiões onde a população vai consumir comércio e serviços diversos. 

De forma análoga, foi feita a tabulação das viagens por zona de destino e modo de transporte 

para realização da viagem, conforme ilustrado no mapa da figura 5.2.3b. 

 

Figura 5.2.3a  - Total de viagens diárias, por motivo na zona de destino 

  

Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 
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Figura 5.2.3b - Total de viagens diárias, por modo de transporte e zona de destino 

 
Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 

 

A natureza dessa distribuição das atividades caracteriza os movimentos pendulares que podem 

ser constatados nas vias de Salvador na hora pico, e são típicos do desenvolvimento 

tendencial de grandes cidades, com a população indo morar cada vez mais longe dos locais de 

emprego e de serviços, na busca de oportunidades de moradias mais baratas, causando 

deslocamentos cada vez mais longos na hora de ir trabalhar ou consumir determinados 

serviços e comércio. 

Os desequilíbrios são percebidos nas relações entre as atividades diárias que requerem 

deslocamentos de longas distâncias e movimentos pendulares e a localização das residências 

das famílias em função de sua classe de renda, sendo mais evidente no caso dos segmentos de 

renda mais baixa que em maior concentração ocupam as regiões periféricas da cidade. 

No gráfico 5.2.3a abaixo, é possível concluir, com base nas informações da pesquisa OD 

2012, que as viagens de transporte coletivo têm duração em média maior, do que as viagens 

por transporte individual, já que mais da metade das viagens de coletivo dura mais de 1 hora, 

enquanto que a grande maioria das viagens de automóvel dura menos de 1 hora. 
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Gráfico 5.2.3a – Total de viagens diárias, por modo e duração em minutos (OD 2012) 

 
Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 

 

Essa constatação é muito importante se comparada com uma estimativa de distância média 

das viagens, identificada no modelo de simulação estratégica no VISUM. Pelo resultado da 

simulação, as linhas de desejo das viagens de transporte individual têm distância média cerca 

de 30% maior do que as distâncias das linhas de desejo de transporte coletivo. Mesmo com 

distâncias maiores, os passageiros de transporte individual gastam menos tempo do que os 

passageiros de transporte coletivo. 

Em termos de distribuição espacial das moradias por classe de renda familiar, a qual justifica 

a escolha modal no território, os desequilíbrios de ocupação também são evidentes. No mapa 

da figura 5.2.3c, o diâmetro dos círculos refere-se ao total de viagens atraídas por zona por 

dia, apenas com o motivo de retorno à residência. A divisão em cores refere-se a classe de 

renda familiar associada às pessoas que realizaram as viagens: 

 a predominância do verde e amarelo indica zonas com moradores de rendas média e 

baixa; 

 a predominância do vermelho indica zonas com moradores de rendas mais altas. 

 

  

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

coletivo individual não motorizado

V
ia

g
e

n
s 

D
IA

 (x
 M

ilh
õ

e
s)

Quantidade de viagens DIA por modo 
e duração (minutos)

OD2012 - RMS

mais de 120

de 90 até 120

de 60 até 90

de 30 até 60

de 0 até 30



 

226 
 

SALVADOR HOJE E SUAS TENDÊNCIAS 
Plano Salvador 500 

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

Figura 5.2.3c - Total de viagens diárias por motivo “retorno a residência” na zona de destino, 
segmentado por classe de renda familiar 

 

Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 

 

Cabe aqui, ainda neste item sobre a distribuição espacial das viagens em Salvador, fazer 

referência ao sistema de transporte não motorizado, no que se refere a quantidade e densidade 

por área dessas viagens por zona de tráfego.  

A distribuição das viagens de transporte não motorizado, segundo as zonas de tráfego de 

origem podem ser vistas no mapa da figura 5.2.3c, que ilustra as zonas com maior ou menor 

ocorrência dessas viagens, em termos de valor absoluto de viagens dia, com base nos dados da 

pesquisa OD 2012. 
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Figura 5.2.3c - Total de viagens diárias, por modo não motorizado, produzidas por zona de tráfego 
(OD 2012) 

 
 Fonte: elaboração própria, com base na OD2012 RMS (2015) 

 

Com o foco em Salvador e incluindo o mapa das densidades de viagem por transporte não 

motorizado em relação à área de cada zona de tráfego, percebe-se pelo mapa da figura 5.2.3d 

que nas áreas do centro antigo, cidade baixa e subúrbio ferroviário essa densidade de 

pedestres se destaca em relação às demais partes do município. 
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Figura 5.2.3d - Total de viagens, por modo não motorizado, produzidas por zona de tráfego e 
densidade de viagens não motorizadas por área das zonas (OD 2012) 

  

Fonte: elaboração própria, com base na OD 2012 RMS (2015) 

 

A identificação das áreas com  maior deslocamento de pedestres feita com base no modelo de 

simulação, a partir dos dados da pesquisa OD 2012, permite orientar uma política de 

mobilidade urbana baseada no pedestre por áreas prioritárias da cidade. 

5.3. INFRAESTRUTURA E OFERTA: MALHA VIÁRIA E SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO 

A análise da malha viária e dos sistemas de transporte coletivo foi dividida de acordo com os 

seguintes tópicos: (i) Sistema viário, descrito no item 5.3.1, o qual aborda questões 

relacionadas ao tráfego geral e ao sistema para suporte à movimentação de cargas, e (ii) a 

descrição dos sistemas vigentes e algumas proposições futuras para os sistemas de transporte 

coletivo, considerada no item 5.3.2 adiante. 
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5.3.1  Sistema Viário 

Tráfego geral 

Neste item a análise está restringida ao diagnóstico da existência de (ou possibilidade de) uma 

rede viária estratégica que possa servir de suporte à consolidação de um modelo integrado 

multimodal de transportes, para conseguinte sugestão de intervenções em cada sistema que 

iria utilizar ou complementar esse viário. As análises detalhadas acerca da densidade do 

sistema viário nas diversas áreas do território de Salvador foram apresentadas no capítulo que 

tratou do Uso do Solo neste relatório. 

A malha viária da cidade de Salvador é caracterizada em razão das condições do relevo da 

cidade, marcado por barreiras físicas, resultando por um conjunto de ruas que não seguem um 

padrão de geometria planejada, mas sim da criação de soluções adaptadas a essas 

condicionantes associadas ao gradual desenvolvimento e expansão do tecido urbano. Uma vez 

atingidas as proporções de "cidade grande" e atração de pessoas em busca de oportunidades 

de trabalho e de serviços na área do centro antigo, a criação de vias de para acesso rápido foi 

inevitável, rasgando o território nas únicas travessias de longa distância, possíveis para a 

conexão com a área de maior concentração de atividades, ou seja, a BR-324 e a Avenida Luis 

Viana (Av. Paralela). 

Os levantamentos realizados referentes ao uso do sistema viário consistiram nas bases 

georreferenciadas do PDDU 2008, associados a outras pesquisas, inclusive na internet. As 

bases foram convertidas para o sistema de informações georreferenciadas e começaram a ser 

tratadas no VISUM, objetivando a identificação de uma Rede de Referência para análise no 

modelo estratégico de simulação utilizado neste estudo. Esta atividade consistiu na seleção 

das vias principais de hierarquia estruturante e das demais vias por onde passam linhas de 

ônibus do sistema de transporte convencional do município.  

Para se fazer um filtro seletivo dessas vias identificadas, foram necessárias outras análises 

complementares com base em alguns aspectos relacionados ao uso do solo e também à 

articulação física e ambrangencia das rede de vias no município de Salvador. O objetivo de 

fazer esse filtro e identificar essa rede foi verificar as linhas de desejo da demanda sobre o 

sistema viário principal e compará-las aos eixos dos serviços de transporte coletivo vigentes e 

previstos. 
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A partir daí é possível avaliar os eixos de circulação com vocação para consolidar 

centralidades locais ou lineares, dando suporte ao planejamento de uso e ocupação do solo na 

cidade. Como visto no capítulo sobre Uso do Solo neste relatório,  estas centralidades 

poderiam melhor atender a demanda por serviços das pessoas nessas regiões e eixos que, por 

sua vez, poderiam melhor suportar as viagens de veículos de carga para a distribuição local 

dos bens e ainda melhor suportar serviços de transporte coletivo. 

Os eixos, vistos aqui como centralidades lineares, podem evidenciar a estrutura necessária 

para a malha viária em termos de funcionalidade, independentemente da hierarquia das vias 

definidas ou pretendidas em leis e planos funcionais já disponíveis no município. Durante o 

levantamento de dados para esses estudos de mobilidade, foi destacada a necessidade de 

adequação entre os critérios para uso e ocupação do solo e hierarquia viária. Entende-se que o 

Plano Salvador 500 deve considerar em sua versão final as diretrizes para essa adequação, 

seja por meio de propostas urbanísticas, seja por meio de ajustes no sistema viário, seja ainda 

pela reclassificação do sistema viário. 

A partir de dados levantados e análises  necessidade de adequação entre a ocupação da cidade 

de fato e a hierarquia das vias definidas nos tais planos funcionais. Entende-se que o 

desenvolvimento deste Plano Salvador 500 deve considerar em sua versão final as diretrizes 

para essa adequação, seja por meio de propostas urbanísticas, seja por meio de ajustes no 

sistema viário, seja ainda pela reclassificação do sistema viário. 

Consolidando as análises do sistema viário e sua potencial função no território, foram então 

identificadas as vias expressas e principais acessos viários ao município e, adicionalmente, 

foram identificadas vias que em termos de geometria em planta, poderiam assumir um papel 

de complementação da articulação da rede viária. 
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A figura 5.3.1a, ilustra a rede viária de simulação estratégica adotada para a realização deste 

estudo. 

 

Figura 5.3.1a - Rede viária de simulação estratégica adotada para o diagnóstico 

 
Fonte: elaboração própria (2015) 

 

Nas áreas mais próximas do centro antigo, os polígonos delimitados pelas vias selecionadas 

têm cerca de 1 km de raio médio.Nas áreas mais ao norte do município de Salvador, região do 

miolo, esse raio médio supera os 3 km.  Essas dimensões servem como referência preliminar 

para avaliar os condicionantes de acesso a pé aos eixos viários mais importantes. Quanto 

maior o raio médio desses polígonos, maior a necessidade de sistemas locais motorizados de 

acesso. 

Esse sistema viário identificado não serve hoje o município com essa função de articulação 

totalmente reconhecida pelos habitantes, e também não serve hoje como suporte para um 

sistema estruturado de transporte coletivo sobre pneus, de média capacidade. Entretanto, essa 
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rede de vias selecionadas tem forte potencial para ser pensada como tal, com os devidos 

ajustes com base nas possibilidades locais de circulação. 

Cabe aqui ainda destacar que, nos levantamentos realizados para este diagnóstico, foram 

identificadas informações sobre previsão de sistemas cicloviários, em associação com o 

sistema viário, havendo forte coincidência com essa rede viária estratégica identificada neste 

diagnóstico. 

Seguindo a tendência de vários municípios, Salvador também apresenta iniciativas no sentido 

de promover o uso das bicicletas, conforme desenvolvimento do plano específico 

"Movimento Salvador vai de bike". No âmbito desse movimento, vários programas estão 

sendo estabelecidos, dentre eles a parceria com o Banco Itaú (com serviços pagos, nas áreas 

centrais e gratuitos, na periferia), a ciclovia no Parque do Pituaçu e as ciclofaixas sazonais. 

Além disso, os projetos dos corredores transversais I e II preveem a implantação de ciclovias 

ao longo de toda a extensão desses sistemas. Foi também identificado o programa "Cidade 

Bicicleta" elaborado pelo governo do Estado (CONDER), com a identificação de uma rede 

desse modal, ilustrada no mapa da figura 5.3.1b. 

Foi também identificado o programa "eu curto meu passeio", voltado à consolidação de um 

sistema de circulação de pedestres, com foco em 120 km de passeios públicos, associado ao 

sistema viário a ser implementado em etapas. É fundamental, portanto, a integração desse 

programa aos diversos elementos referenciais de um modelo de mobilidade para o Plano 

Salvador 500 e para o novo PDDU. 
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Figura 5.3.1b - Sistema cicloviário do governo do Estado da Bahia 

 
Fonte: CONDER - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (2015) 

De maneira geral nas pesquisas realizadas, várias são as regiões precárias de Salvador nas 

quais as calçadas também são precárias e onde há uso intenso de pedestres, seja pela viagem 

exclusivamente não motorizada, seja pelo deslocamento a pé para o acesso ao transporte 

coletivo. Nas áreas do centro antigo, embora essa oferta seja melhor em termos de quantidade 

e qualidade, a interferência entre veículos e pedestres é muito grande e não apresenta 

condições ideais de conforto e segurança. 

Logística de Cargas 

Sobre o mesmo sistema viário analisado, foram identificados os principais eixos logísticos 

para o fluxo de cargas (conforme PDDU 2008). Existe uma coincidência significante desses 

eixos para o transporte de cargas com o potencial sistema viário articulador e estratégico 

descrito anteriormente. Nos registros do PDDU 2008, foram também identificados polos de 

geração e atração de carga, como as pedreiras ao norte do município e polos de 

abastecimento/centros de distribuição ao sul (figura 5.3.1c).  
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O sistema de vias expressas e rodovias funciona como espinha dorsal desse acesso ou 

passagem de veículos de carga pelo território de Salvador. As demais vias articuladoras 

coincidem com os eixos de fluxo secundário de cargas, para suprimento ou escoamento de 

produção. Com relação aos eixos viários, destaca-se a região do subúrbio ferroviário voltada 

para a Baía de Todos os Santos, o eixo ferroviário (Ferrovia Centro Atlântica) com vocação 

para o atendimento ao fluxo de cargas, particularmente pela sua articulação com a região 

portuária de Salvador. 

O caso particular do Porto de Salvador, inserido no meio urbano, como é o caso de outras 

metrópoles, deverá ser retomado na definição dos projetos para o Plano Salvador 500 e no 

novo PDDU, de forma a avaliar seu potencial, sua vocação no contexto urbano e face à outras 

alternativas, seja de operação por meio de outros portos, seja por meio de mecanismos de 

operação com centros logísticos remotos; já que há uma indisponibilidade de áreas no entorno 

do porto para as atividades logísticas ligadas ao tráfego de caminhões e manejo das cargas. 

O mapa da figura 5.3.1c mostra a localização dos eixos para o transporte de carga, sobre a 

rede viária identificada como estratégica. 

 

Figura 5.3.1c - Eixos principais e secundários para o transporte de cargas em Salvador 

 
Fonte: elaboração própria acrescida de informações sobre logística de carga do PDDU 2008 (2015) 
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Além das informações sobre os eixos de carga viários e ferroviários, foram identificadas, a 

partir de dados disponibilizados pela Transalvador, a zona e as vias restritas à circulação de 

caminhões e às operações de carga e descarga no município Salvador, apresentados na figura 

5.3.1d.  

 

 

Figura 5.3.1d – Localização da zona e das áreas restritas à circulação e operação de carga e 
descarga no município de Salvador 

 
Fonte: elaboração própria e Transalvador (2015) 

 

Além do fluxo de carga de passagem pelo território do município, compartilhando vias com o 

tráfego geral, a logística de distribuição de carga para o comércio e serviços locais em 

Salvador, não só na área central, mas também nos eixos de circulação da periferia, caracteriza 

uma situação complicada para a circulação de veículos, mesmo havendo os eixos e polígonos 

de restrição de circulação de veículos pesados. Um caminhão mal estacionado, por falta de 

estrutura para tanto, ou uma fila de caminhões ao redor do porto ou centros logísticos, causa 

grande impacto no intenso trânsito de Salvador. 
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Cabe ressaltar que tanto para o tráfego geral, quanto para o transporte e logística de cargas, 

não foram identificadas políticas de estacionamento associadas a uma rede viária estrutural e 

a um sistema de transporte intermodal integrado. Foram identificadas as menções ao sistema 

de estacionamento rotativo (Zona Azul +Zona Verde) e a uma manifestação de interesse 

acerca de operação de sistema do estacionamento pelo setor privado (estacionamento rotativo 

e algumas áreas adicionais de estacionamentos). 

5.3.2. Sistemas de transporte coletivo 

A cidade de Salvador conta hoje basicamente com um sistema de transporte coletivo não 

estruturante, que não cria uma identidade para a população. Além da pequena extensão da 

Linha 1 do METRÔ e da linha de TREM existentes, a população conta principalmente com o 

sistema de ônibus que, embora tenha uma classificação hierárquica (interurbanos, 

metropolitanos, convencionais, complementares, barcas, elevadores, etc.) é composto por 

linhas cujo itinerário atende a demanda de forma não estruturada, não evidenciando os 

principais eixos de atendimento, não caracterizando um sistema tronco alimentado.  

Contudo, existe um projeto em curso (parte já está em implantação) de uma rede de média e 

alta capacidade, composta por linhas de Metrô, BRTs (convencionais de imediato ou 

progressivos ao longo do tempo) e VLT (em substituição ao atual Trem de passageiros do 

Subúrbio). 

O resumo apresentado na tabela 5.3.2a a seguir, é a consolidação de informações levantadas 

em outras fontes com a demanda total identificada na pesquisa OD 2012 da RMS, em termos 

das viagens diárias por tipo de serviço. Essa comparação foi necessária para validar a análise 

da distribuição das viagens pelos modos de transporte coletivo, no modelo de simulação 

estratégica utilizado neste estudo, já que as simulações estão sempre feitas com as matrizes da 

pesquisa OD 2012 da RMS. 
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Tabela 5.3.2a – Comparação das demandas dos sistemas de transportes coletivos 

Sistema de Transporte 
Média de 

passageiros  
Ano 
ref. 

fonte 

Ônibus Municipal 
1600 mil/dia 2014 

Website 
Transalvador 

1800 mil/dia 2012 OD2012 

Demais sistemas Municipais 400 mil/dia 2012 OD2012 

Metropolitano e semiurbano 
8.8milhões/mês 2015 Website Agerba 

200 mil 2012 OD2012 

Intermunicipais 
4.2milhões/mês 2015 Website Agerba 

6 mil 2012 OD2012 

TREM 
13 mil 2014 Website 

2 mil 2012 OD 2012 

METRÔ 15 mil 2014 Website 
 

TOTAL website (ou pesquisa OD 2012 quando não disponível em outra 
fonte) 

2234 mil 

TOTAL somente com dados da Pesquisa OD2012 2455 mil 
Fonte: elaboração própria (2015) 

O sistema de ônibus de Salvador é composto pelos serviços: municipal, metropolitano e 

semiurbano e intermunicipal. 

O sistema municipal, gerenciado pela Transalvador26, opera por meio de concessão dos 

serviços principais (STCO), distribuídos em 3 bacias de concessão (A, B e C) e 

adicionalmente por linhas em micro-ônibus e por serviço complementar (STEC). O sistema 

oferece também os serviços de transporte seletivo, com 3 linhas especiais 

(Iguatemi/Comércio, Iguatemi/Sé e Imbui/Sé.  

Esse sistema convencional de ônibus operado pelo município está sendo reestruturado em 3 

etapas. A primeira etapa que contemplou a modificação das quatro bacias de operação (A, B, 

C e D) passando para três bacias (A, B, C+D) já promoveu a redistribuição das linhas de 

ônibus da bacia D entre as 3 empresas concessionárias das bacias A, B e C. Na segunda etapa 

algumas linhas de ônibus estão sendo redefinidas, de forma que seus itinerários possam 

considerar a integração física com a linha 1 do Metrô, considerando sua extensão em 

implantação. A terceira fase será relativa a integração operacional, física e tarifária, cujo 

conceito será rediscutido, considerando o contexto dos contratos existentes e a configuração 

prevista para os diversos modos de transporte coletivo. 

                                                           
26 TRANSALVADOR – Superintendência de Trânsito de Salvador.  
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Nas figuras 5.3.2a e 5.3.2b, disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Transportes 

Urbanos e Infraestrutura, estão ilustradas as áreas de abrangência do serviço convencional 

(STCO), assim como a divisão geográfica que limita as bacias de concessão (A, B e C).  

 

Figura 5.3.2a – Áreas de abrangência das bacias de concessão (A, B, C) dos ônibus urbanos que 
atendem Salvador e divisão das regiões administrativas do município 

  

Fonte: Secretaria Municipal de Transportes Urbanos e Infraestrutura 

(http://www.infraestrutura.salvador.ba.gov.br/consultapublica/arquivos/Anexo_1.pdf) 

 

  

http://www.infraestrutura.salvador.ba.gov.br/consultapublica/arquivos/Anexo_1.pdf
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Figura 5.3.2b – Vias por onde passam as linhas de transporte coletivo dos ônibus urbanos de 
Salvador 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Transportes Urbanos e Infraestrutura 
(http://www.infraestrutura.salvador.ba.gov.br/consultapublica/arquivos/Anexo_1.pdf) 

 

Até o final de 2014, o sistema municipal operava com cerca de 500 linhas, transportando em 

média cerca de 1,6 milhões passageiros por dia (e segundo a pesquisa OD 2012 essa demanda 

identificada foi de 1.8 milhões de passageiros / dia, e cerca de 25% de passageiros adicionais 

sobre essa demanda da STCO são transportados pelos demais sistemas municipais). A tabela 

5.3.2b contém os indicadores do sistema de transporte de ônibus para o ano de 2014, 

disponibilizados pela Transalvador, e ilustra a evolução dessa demanda e dos principais 

indicadores desse sistema STCO.  
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Tabela 5.3.2b – Indicadores do sistema de transporte coletivo (por ônibus) de Salvador 

SISTEMA DE ÔNIBUS DE SALVADOR – STCO: INDICADORES  2014 

Mês Frota Linhas KM Viagens PT PE IPK IMF PMM 

Jan 

Fevereiro 
2,446 495 15,459.789 381.540 33.611.094 26.085.281 1,69 4,62 6.320 

Fev 2,446 449 13.846.314 343.200 32.422.761 24.889.107 1,80 4,61 5.660 

Mar 2,428 471 14.782.157 367.294 33.805.088 26.038.339 1,76 4,63 6.088 

Abr 2,421 492 13.455.634 331.537 31.268.778 24.045.780 1,79 4,61 5.557 

Mai 2,416 492 13.790.017 339.951 33.074.106 25.260.652 1,83 4,67 5.707 

Jun 2,264 504 12.763.925 317.113 29.348.389 22.635.692 1,77 4,83 5.637 

Jul 2,350 511 14.056.675 348.145 34.037.484 26.297.723 1.87 4,76 5.981 

Ago 2,391 525 13.494.574 332.626 35.071.128 26.635.553 1,97 4,69 5.643 

Set 2,389 525 14.068.236 345.860 37.094.351 28.055.674 1,99 4,72 5.888 

Out 2,419 525 14.822.668 363.889 38.051.749 28.955.501 1,95 4,79 6.127 

Nov 2,424 525 13.884.496 340.412 35.882.132 27.086.303 1,95 4,81 5.727 

Dez 2,426 509 14.211.439 347.909 34.715.767 27.027.230 1,90 4,54 5.857 

 

Legenda: 

PT: Passageiros Total IPK: Índice de passageiros por Quilômetro 

PE: Passageiros Equivalente IMF: Idade Média da Frota 

PMM: Percurso Médio Mensal (km)  

Fonte: Transalvador -  http://www.transalvador.salvador.ba.gov.br/?pagina=onibus/onibus#  (2014) 

 

Já a demanda entre municípios, fica a cargo do Estado da Bahia, através da AGERBA - 

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e 

Comunicações da Bahia. A AGERBA é o órgão responsável pela operação dos serviços de 

transporte de passageiros que envolvem a ligação entre municípios da RMS, no caso, os 

sistemas de transporte Metropolitano Semi Urbano, e pela operação dos serviços de transporte 

de passageiros que envolvem a ligação entre municípios do estado da Bahia (fora da  RMS), 

ou seja, os serviços de transporte Intermunicipal.  

http://www.transalvador.salvador.ba.gov.br/?pagina=onibus/onibus
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A demanda desses sistemas pode ser assim resumida, segundo a pesquisa OD 2012: 

 Metropolitano e Semi Urbano: cerca de 200 mil passageiros dia (OD 2012) 

 Intermunicipal: cerca de 6mil passageiros dia (OD 2012) 

Para a comparação com os resultados da pesquisa OD 2012, foram investigados os dados 

oficiais27. As informações a seguir resumem a demanda divulgada desses sistemas no ano de 

2015, assim como a quantidade das linhas operadas:  

 Metropolitano Semiurbano: 115 linhas e 8.8 milhões de passageiros/mês  

 Intermunicipal: 1.153 linhas e 4.2 milhões de passageiros/mês  

A demanda do sistema Metropolitano Semi Urbano se aproxima das viagens identificadas na 

pesquisa OD. Os dados oficiais dos ônibus intermunicipais referem-se a todo o Estado da 

Bahia e, por essa razão, são superiores aos identificados na pesquisa OD 2012, já que a 

abrangência desta pesquisa é somente a RMS. 

Os principais pontos de conexão / terminais desses sistemas de transporte coletivo são: 

 Lapa 

 Aquidabã 

 Barroquinha 

 Iguatemi 

 Mussurunga 

 Pirajá 

 Estação Rodoviária 

 
 

A figura 5.3.2c a seguir, identifica a localização desses terminais no município de Salvador. 

 
 

  

                                                           
27 Agerba -Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia 
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Figura 5.3.2c – Localização dos terminais do sistema de transporte coletivo 

 
Fonte: Transalvador e Google Maps (2015) 

 

Sobre o sistema de transporte coletivo sobre trilhos, o serviço de TREM Urbano, conta com 

10 estações e é operado pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB. Esse 

serviço será substituído e ampliado, com a implantação do VLT no mesmo leito hoje utilizado 

pelo trem. O sistema opera hoje com uma linha que transporta até 13 mil passageiros por 

DIA28. 

O METRÔ de Salvador é um serviço estadual também sob a gestão da CTB, operado pelo 

grupo privado CCR. Atualmente conta com uma linha em operação assistida, entre as estações 

Lapa e Retiro (total 5 estações), com uma primeira fase em expansão (com mais 2 estações até 

Pirajá) e mais duas estações até a estação Águas Claras.  

Uma segunda linha do Metrô (Linha 2), também no âmbito da mesma concessão à CCR, será 

construída ao longo do eixo da Avenida Luís Viana (Av. Paralela) até o Aeroporto 

Internacional Deputado Luis Eduardo Magalhães, na divisa com o município de Lauro de 

Freitas. 

                                                           
28 Observou-se que na base expandida da pesquisa OD 2012 foram identificadas apenas 2 mil viagens dia. 
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Existem ainda discussões acerca do traçado de uma futura extensão norte da Linha 1 (até 

Águas Claras), originalmente cortando o território em um novo eixo paralelo BR-324 que dá 

acesso ao município. Discussões mais recentes consideram o uso do próprio eixo da rodovia 

como diretriz principal para essa extensão. 

O Metrô, inaugurado em 2014, transporta atualmente cerca de 15 mil passageiros por DIA e 

apresenta demanda crescente desde o início de sua operação. Com a extensão até Pirajá essa 

demanda deve crescer mais ainda. Contudo, como os serviços ainda não estão sendo cobrados 

(período de operação assistida), isso pode neutralizar parte do crescimento dessa demanda 

esperada. 

Os BRTs serão gerenciados pela Prefeitura de Salvador e deverão percorrer os corredores 

viários de transporte de média capacidade em desenvolvimento, alguns em construção e 

outros progressivos - inicialmente somente com faixas exclusivas para posterior segregação 

em pista exclusiva.  

Identificou-se a previsão de dois tipos de serviço:  

 os principais, conectando as áreas de maior atividade econômica de Salvador (centro 

antigo e região do Iguatemi), à região mais ao norte da cidade, com a previsão de 3 

linhas: T.França/Iguatemi, Iguatemi/Lapa, Pituba/Aeroporto. Observa-se que a Linha 

2 do metrô, prevista para o futuro no eixo da Av. Paralela, substituiu uma antiga 

previsão do BRT Lapa/Aeroporto; 

 os transversais, garantindo a alimentação dos sistemas de alta capacidade, 

provavelmente irão operar nos eixos transversais (Corredores I e II, e demais eixos 

transversais identificados). 

A figura 5.3.2d apresentada, ilustra o traçado desses sistemas sobre trilhos vigentes e 

previstos, além dos BRTs principais, para o município de Salvador. 
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Figura 5.3.2d – Traçado dos sistemas de transporte sobre trilhos e BRTs do município de Salvador 

 
Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

Atualmente, o sistema de BRT refere muito mais à infraestrutura viária. Entretanto, é preciso 

conceber o modelo operacional para o sistema BRT no âmbito do sistema de transporte do 

município como um todo. Conforme já recomendado, as diretrizes para esse modelo de 

operação, tais como a especificação de serviços e políticas de integração física e tarifária, 

podem ser propostas no âmbito do Plano Salvador 500 e do novo PDDU.  

Em relação à política tarifária, o que se pode constatar, com base nos levantamentos, é que os 

mecanismos atuais referem-se ao uso independente de cada modal, não integrado, mesmo 

porque não existe um sistema multimodal e integrado vigente. Porém, conforme já citado, o 

Convênio Intrafederativo e o Contrato de Programa constituem-se em importantes 

documentos de referência para o estabelecimento da operação conjunta e integrada do Metrô 

com os demais sistemas urbanos e metropolitanos. 
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O sistema de ônibus conta com tarifas temporais que dão direito a descontos em viagens com 

transferências entre duas linhas. O metrô funciona em operação assistida, não cobrando ainda 

tarifa dos usuários, por enquanto, mas na iminência de iniciar essa cobrança. Os demais 

serviços de trem, barcas, ascensores e de ônibus intermunicipais, cobram cada um sua tarifa 

específica, e não integrada. 

O contrato de concessão do serviço do Metrô para a CCR já prevê um valor preliminar da 

tarifa integrada entre metrô e ônibus municipal, porém ainda existem questionamentos sobre 

alguns critérios especificados para o caso de algumas viagens com mais de uma transferência. 

Com a implantação da extensão da Linha 1 do Metrô, esse serviço deverá passar a ser cobrado 

em regime de integração com os serviços de ônibus municipais.  

A integração tarifária entre serviços de ônibus metropolitanos e municipais está sendo 

discutida em alguns fóruns. Na realidade essas discussões acontecem de acordo com várias 

iniciativas que tratam desse assunto, porém o Convênio Interfederativo e o Contrato de 

Programa estabeleceram as principais diretrizes para essa integração, à época. Mudanças nos 

traçados do BRT, a criação da Linha 2, por exemplo, são iniciativas que justificam agora uma 

atualização dessas diretrizes. 

A política tarifária precisa ser concebida considerando os usuários, operadores e a 

sustentabilidade dos sistemas. Numa cidade onde se projeta a expansão do sistema de 

transporte coletivo, visando uma rede multimodal integrada, um modelo de gestão da 

arrecadação e remuneração dos serviços prestados (pelo setor público ou privado), é 

fundamental para o equilíbrio e atratividade dos sistemas por parte de investidores. A cada 

mudança da estrutura operacional dos sistemas esse sistema tarifário precisa ser revalidado. 

 

5.4. ACESSIBILIDADE 

Apesar de existirem várias definições para o termo acessibilidade, neste diagnóstico foi 

considerado como referência as seguintes definições: 

 Mobilidade é a capacidade de gerar viagens. 

 Acessibilidade qualifica a dificuldade em se deslocar. 
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De maneira geral, não foram identificados nos sistemas vigentes, infraestrutura ou oferta, à 

demonstração explícita e intensa da condição de "acessibilidade universal" nos sistemas de 

transportes.  

Nesse contexto, analisar a acessibilidade não se restringe a avaliar se pessoas com mobilidade 

pessoal reduzida (com deficiências físicas, por exemplo) estão ou não sendo bem servidas 

pelos sistemas de transportes. Analisar a acessibilidade num plano estratégico inclui garantir 

acessibilidade a todos em qualquer território. No caso de Salvador por exemplo, o relevo com 

muitos desníveis muitas vezes torna alguns deslocamentos totalmente inacessíveis, inibindo a 

realização de algumas viagens (reduzindo a mobilidade) mesmo para pessoas sem mobilidade 

pessoal reduzida. Deve-se, portanto, considerar todas as dificuldades que se apresentam para o 

deslocamento das pessoas e de bens (tempo, custo, qualidade, pessoas com maior ou menor 

facilidade pessoal para se locomover). 

O equacionamento da questão da acessibilidade não está presente na grande maioria dos 

elementos dos sistemas de transportes vigentes, seja pela não articulação física e tarifária dos 

sistemas de transporte coletivo e intermodalidade com o transporte individual, seja pela falta 

de sistemas locais adequados para se realizarem os deslocamentos. Por essa razão, iniciativas 

como o programa "eu curto meu passeio", referente à adequação de 120 km de passeios 

públicos, são importantes ações já em andamento para a "universalização" dessa prática em 

Salvador. 

5.5. TÊNDENCIAS 

Neste item são apresentadas as análises que levam a construção de um cenário tendencial da 

demanda por transporte e seu atendimento pela oferta, previstos até horizonte do ano de 2049. 

Não serão consideradas ações ou intervenções adicionais, exceto as que já estão previstas ou 

em desenvolvimento, conforme identificado nos estudos sobre a situação vigente, 

apresentados nos itens anteriores. 

As análises tendenciais devem contribuir para a avaliação das políticas vigentes através da 

identificação de pontos críticos que podem redirecionar essas políticas e também gerar 

subsídios para as proposições e diretrizes do Plano Salvador 500 e do novo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano - PDDU. 
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Ao longo das análises buscou-se considerar as perspectivas diante da situação vigente, 

acrescida de uma avaliação qualitativa de sensibilidade, caso as perspectivas sofram 

interferências das variantes ao longo do tempo.  

Com esta abordagem é possível ter referências para a identificação de diretrizes e proposições 

robustas, válidas para um cenário evolutivo mais flexível, reduzindo assim o risco das 

medidas propostas não serem adequadas. Essa abordagem pode servir de referência e ser 

reproduzida para um monitoramento em nível estratégico do Plano Salvador 500, atualizando-

se sempre com base em novos cenários evolutivos. 

5.5.1 Análise da evolução tendencial dos fluxos (Oferta e Demanda) 

5.5.1.1 Metodologia 

A análise evolutiva da demanda foi aqui desenvolvida para a identificação do porte da 

demanda futura no horizonte deste estudo e quanto esse crescimento está aderente à evolução 

da oferta prevista. O estudo de demanda não visa, portanto, o dimensionamento de sistemas 

de transportes futuros, mas sim a avaliação da estrutura e hierarquia dos sistemas necessários. 

Tradicionalmente, modelos de demanda seguem metodologias como (i) o modelo de 4 etapas 

(geração, distribuição, divisão modal e alocação); ou (ii) os modelos de cadeias de atividades 

seguidos de transformação de fluxos em viagens e alocação; ou ainda (iii) os modelos 

integrados de uso do solo e transportes que incorporam ao modelo de atividades a oferta 

imobiliária e disponibilidade de solo para novas ocupações ou transformações de uso.  

Em todos esses modelos, as projeções socioeconômicas para o futuro são utilizadas para a 

aplicação de funções calibradas e estimativa da demanda futura. Assim, a principal referência 

para a evolução da demanda aqui estimada baseia-se nessas projeções.  

Neste trabalho não está sendo desenvolvido e calibrado um modelo de demanda, por não ser o 

objeto específico deste estudo, mas sim assumidas algumas hipóteses que possam dar 

referências para a evolução da demanda e sua análise de compatibilização com a estrutura da 

oferta. 
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Assim, a metodologia adotada pode ser assim resumida: 

 Adoção de modelo de geração de viagens motorizadas já desenvolvido por ocasião da 

realização da pesquisa OD 2012. 

 Análise da evolução dos dados socioeconômicos no horizonte do estudo. 

 Aplicação dos modelos de geração de viagens no ano base do estudo (2015) e 

horizontes até 2050, de 5 em 5 anos, e identificação dos anos intermediários relevantes 

para o estudo de demanda. 

 Avaliação do porte da evolução da geração de viagens nos horizontes selecionados 

para a identificação do grau de detalhamento necessário para as demais etapas dos 

modelos de demanda. Nesta avaliação foi identificada uma evolução moderada da 

geração de viagens, optando-se, portanto por prosseguir os estudos apenas com base 

em fatores de crescimento aplicados nas entrevistas da pesquisa OD. Não foi feita a 

projeção da demanda por transporte não motorizado, admitindo-se pequena oscilação 

da mesma no período. Estas hipóteses puderam ser adotadas apenas pelo fato deste 

estudo ser de natureza estratégica, sendo que em planos setoriais esses modelos devem 

ser mais detalhados. 

 Determinação dos fatores de crescimento da produção e atração de viagens, por 

segmento de demanda e aplicação desses fatores nos registros das entrevistas OD, 

gerando as matrizes de viagens futuras por modo de transporte. 

 Alocação das matrizes futuras de viagens motorizadas no modelo estratégico de 

simulação e avaliação do percentual de variação dos fluxos nos links da rede 

estratégica. 

 Avaliação da adequação da estrutura da oferta prevista para o atendimento da demanda 

futura. 

 

O esquema da figura 5.5.1.1a, a seguir, ilustra esses procedimentos. 
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Figura 5.5.1.1a - Metodologia de projeção da demanda - esquema de procedimentos 

 
Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

 

5.5.1.2 Modelo de geração de viagens 

 

Os modelos de geração de viagens foram desenvolvidos por ocasião da realização, tabulação e 

análise da pesquisa OD 2012 realizada na RMS. Tais modelos foram disponibilizados para 

este estudo juntamente com as bases de dados da pesquisa OD (entrevistas domiciliares e na 

cordon line, e contagens de tráfego na screen line e na cordon line). 
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As equações foram calibradas separadamente para 4 segmentos de demanda de acordo com os 

motivos de viagem: 

 Base domiciliar motivo trabalho, classe de renda alta - BDT - A, B. 

 Base domiciliar motivo trabalho, classe de renda média e baixa - BDT - C, D, E. 

 Base domiciliar motivo educação – BDE. 

 Base domiciliar outros motivos e base não domiciliar – BDO + BND.  

 

Os coeficientes para cada uma das variáveis consideradas, utilizados no modelo de geração de 

viagens adotado por este estudo estão apresentados na tabela 5.5.1.2a. 

 

Tabela 5.5.1.2a - Coeficientes do modelo de geração de viagens 

Modelo Motivo População Emprego Matrícula Frota Dummy 

Produção 

BDE 0,00815 
  

0,2299 4 

BDT-AB 0,18020 
  

0,2781 3 

BDT-CDE 0,11790 
   

5 

BDO+BND 0,23440 0,0331 
  

2 

Atração 

BDE -0,03500 0,0185 0,23172 0,2299 3 

BDT-AB 
 

0,1547 -0,05054 0,2781 3 

BDT-CDE 
 

0,2746 
  

3 

BDO+BND 
 

0,0914 
  

3 

           Fonte: Tabulação de resultados da pesquisa OD 2012 / modelos de transporte 
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5.5.1.3 Cenários socioeconômicos tendenciais e hipóteses adotadas 

Para a aplicação dos modelos de geração de viagens e determinação dos fatores de 

crescimento foram primeiramente analisadas as projeções socioeconômicas desenvolvidas 

para o cenário tendencial, conforme o apresentado neste relatório. Tais projeções foram 

resumidamente determinadas assim: 

Projeção da POPULAÇÃO por faixa etária e zona OD (originalmente disponíveis por setor 

censitário e agregados por zona OD para este estudo), a partir de dados de natalidade, 

mortalidade e fluxos migratórios, para toda a RMS. 

Projeção dos EMPREGOS totais por município e espacialização desses empregos por zona 

OD, com base na distribuição percentual das viagens diárias motivo trabalho no destino da 

pesquisa OD 2012. 

O gráfico 5.5.1.3a ilustra a evolução prevista para essas duas variáveis, de 2015 até 2050, 

agregadas para RMS. 

Gráfico 5.5.1.3a - Evolução da população e emprego para a RMS 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBGE e projeções deste estudo (2015) 

Avaliando a evolução da população agora segmentada por município (ver gráfico 5.5.1.3b), 

percebe-se a tendência de crescimento a taxas decrescentes, com Salvador sempre crescendo a 

taxas inferiores aos demais municípios e com população decrescente a partir de 2040. 
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Embora, pelos censos de 2000 e 2010, cidades vizinhas de Salvador, tivessem apresentado 

intenso crescimento populacional, as projeções deste estudo mantiveram tais municípios com 

taxas de crescimento superiores a Salvador, porém mais moderadas do que na década anterior. 

 

Gráfico 5.5.1.3b - Evolução da taxa de crescimento populacional por município da RMS 

 
Fonte: elaboração própria (2015) 

 

No caso da projeção de empregos, a taxa de crescimento para os demais municípios da RMS 

foi adotada igual à taxa estimada para Salvador, conforme apresenta o gráfico 5.5.1.3c. 

 

Gráfico 5.5.1.3c - Projeção da taxa de variação dos empregos de Salvador por período 

 
Fonte: Elaboração própria (2015) 
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Para efeito deste estudo, considerando que a variação da população é muito pequena no 

horizonte de análise e que a perspectiva é que haja redução da taxa de emprego/habitante, 

optou-se por não avaliar a evolução da distribuição por faixa de renda por se tratar de uma 

segmentação sobre um montante de população que vai variar muito pouco e, portanto, deve 

impactar pouco no resultado final da geração de viagens por classe de renda.  

Para a variável MATRÍCULA considerou-se como estimativa de referência que o número de 

matrículas é igual ao número de viagens diárias por motivo educação no destino, conforme 

resultados da pesquisa OD 2012. A partir desse resultado determinou-se a taxa de matrícula 

por habitante por zona e manteve-se esse índice constante no horizonte de análise. 

Por fim, para a estimativa de FROTA, foi adotada para todo o horizonte a taxa de motorização 

por habitante, identificada na pesquisa OD 2012, por município. O gráfico 5.5.1.3d apresenta 

os índices detectados na pesquisa. 

 

Gráfico 5.5.1.3d - Taxa de motorização por mil habitantes e por município da RMS 

 
                  Fonte: Pesquisa OD 2012  

 

No caso das variáveis matrícula e frota foi adotada taxa de crescimento igual à taxa de 

crescimento populacional. 
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5.5.1.4 Projeção da demanda 

A partir das projeções socioeconômicas, as funções de geração de viagens foram carregadas 

e processadas no modelo de simulação e identificou-se que a geração máxima de viagens em 

Salvador ocorreria em torno do ano de 2025, quando a relação de emprego/habitante deve 

atingir o valor máximo dentro do horizonte em análise e a população de Salvador ainda estará 

crescendo.  

Com base nos resultados da produção e atração de viagens por zona e por segmento de 

demanda (BDT AB, BDT CDE, BDE, BDO+BND) foi possível determinar fatores de 

crescimento da produção e atração de viagens e estimar as projeções de crescimento das 

viagens. Admitiu-se nesse processo de projeção a mesma divisão modal vigente.  

No gráfico 5.5.1.4a, são apresentados os resultados relativos aos totais de viagens estimadas 

pelas projeções. 

 

Gráfico 5.5.1.4a- Estimativa da geração de viagens motorizadas  
(Salvador e demais municípios da RMS) 

 
Fonte: Elaboração própria (2015) 

Nota-se pelo método de projeção que a variação da demanda é muito pouco significativa no 
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Esta grandeza de variação da demanda não indica a possibilidade de haver uma mudança 

significativa das viagens no período de análise, nem em termos de estrutura espacial nem em 

termos de quantidade de viagens. 

Individualizando-se os fatores de crescimento por zona, os fatores máximos e mínimos são os 

exibidos na tabela 5.5.1.4a.  

 
Tabela 5.5.1.4a - Fatores máximos e mínimos de crescimento das viagens 

Fator Mínimo Máximo 

Produção 2012 -> 2025 0,92 1.18 

Atração 2012 -> 2025 0.94 2.21 

Produção 2012 -> 2050 0.70 1.52 

Atração 2012 -> 2050 0.48 1.47 

Fonte: Elaboração própria (2015) 

 

As regiões onde houve redução e aumento da demanda poderão ser visualizadas nos 

resultados da alocação nos modelos de simulação, mas de forma geral, as zonas localizadas na 

região do centro antigo de Salvador são aquelas onde potencialmente haverá redução de 

demanda. 

De forma qualitativa também é possível admitir que não ocorra uma variação significativa da 

demanda por transporte não motorizado. 

Tabulando-se os resultados das 3 simulações (situação vigente, estimativa 2025, estimativa 

2050) foram calculadas as variações de volume alocado (passageiros de transporte coletivo + 

transporte individual) e totalizadas as extensões dos links da rede de simulação por variação 

percentual do volume alocado (alocação de 2025 x alocação da situação vigente e alocação 

2050 x alocação da situação vigente). Os gráficos 5.5.1.4b e 5.5.1.4c a seguir, apresentam 

esses resultados a partir dos quais pode-se observar que: 

Em ambas as comparações, a extensão da rede que não sofre alteração de volume alocado é 

elevada (0), sendo que em 2050 essa extensão sem alteração é maior do que em 2025, já que 

2050 apresenta-se com demanda menor do que em 2025. 

Na simulação de 2025, a maioria dos links que deve apresentar aumento de volume de 

passageiros apresenta alteração de volume entre 5 e 8%. 



 

256 
 

SALVADOR HOJE E SUAS TENDÊNCIAS 
Plano Salvador 500 

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

Mesmo se analisados separadamente os modos de transporte coletivo e individual, as 

diferenças dos volumes alocados na rede são predominantemente inferiores a 10%. 

 

Gráfico 5.5.1.4b - Variação do volume de passageiros alocado nos cenários futuros, em termos de 
extensão da rede por faixa de variação. 

 
Fonte: elaboração própria (2015) 

 

Gráfico 5.5.1.4c - Comparação resumida da variação do volume de passageiros alocado nos 
cenários futuros 

 
Fonte: elaboração própria (2015) 
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O volume de carga transportada resultante da economia produtiva de Salvador ou necessário 

ao abastecimento de Salvador não deve evoluir significativamente já que tanto a população 

como os empregos previstos para o horizonte do estudo não vão evoluir significativamente. 

O volume de carga decorrente da movimentação do Porto de Salvador pode ter um 

crescimento mais impactante, conforme estudos que previram o crescimento mais intenso de 

sua movimentação (da ordem de 33% entre 2010-2020 e 36% entre 2020-203029), muito 

embora esses estudos tenham sido desenvolvidos em 2012, ou seja, um período em que o 

Brasil apresentava outra perspectiva de crescimento.  

5.5.2. Cenário tendencial 

Com base nas informações apresentadas, destacam-se: 

Sobre a Demanda: 

 A demanda não deve evoluir significativamente ao longo do tempo no horizonte deste 

estudo, em termos de viagens totais a serem geradas.  

 Em termos de distribuição espacial, a variação da demanda pode apresentar diferenças 

entre o centro antigo de Salvador (onde a demanda tende a não variar ou até reduzir 

moderadamente) e o restante do município (onde a demanda deve crescer, porém não 

significativamente). 

 Não existem perspectivas de incremento nos deslocamentos transversais a menos que haja 

alguma política de uso do solo que venha reverter essa condição. 

Sobre a Oferta: 

 A oferta evolutiva prevista certamente contribuirá para melhor atender a demanda por 

transportes, melhorando o nível de serviço em relação ao atendimento de uma demanda 

futura que terá a mesma estrutura da demanda vigente. 

Essas conclusões decorrem de uma pequena variação da demanda, comparada com um grande 

aumento da oferta, concluindo-se ainda que: 

                                                           
29 Fonte: Pesquisas e Estudos para a Logística Portuária e Desenvolvimento de Instrumentos de Apoio ao Planejamento 

Portuário. Plano Mestre - Porto De Salvador, Universidade Federal De Santa Catarina. 
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 O potencial de captação da demanda dos sistemas de transportes coletivos, já previstos 

para o futuro, tende a restringir à migração dos atuais passageiros de ônibus para os novos 

serviços, cujos novos itinerários devem substituir parte dos serviços de ônibus vigentes. 

 Perpetuam-se, entretanto, os mesmos movimentos pendulares e o padrão de distâncias tal 

qual acontecem hoje no carregamento das vias e dos serviços de transporte coletivo, ou 

seja, viagens em transporte individual com distâncias médias mais longas do que as 

viagens de transporte coletivo. 

 Os sistemas de média e alta capacidade deverão operar com parte da oferta ociosa no 

contra fluxo nos períodos de pico, devido à manutenção dos movimentos pendulares na 

hora pico, já que a estrutura da demanda não tende a se alterar.  

 Haverá melhoria do serviço prestado principalmente nas viagens de transporte coletivo, as 

quais devem passar a serem atendidas por serviços de média e alta capacidade, em 

substituição aos serviços de ônibus, em parte ou em todo itinerário das viagens. 

 Potencialmente, o desempenho dos veículos de transporte individual também será 

beneficiado, já que o sistema viário será aliviado com uma potencial racionalização das 

rotas de ônibus, em decorrência da evolução da rede de média e alta capacidade e, 

também, com a expansão do sistema viário, através das melhorias no viário existente e da 

implantação dos corredores transversais e da Linha Viva. 

 Em termos de duração das viagens, existe a perspectiva de redução dos tempos de 

deslocamento, devido a potencial melhoria de velocidade média dos transportes: 

o Para o transporte individual, em decorrência do aumento da capacidade da rede para o 

tráfego de automóveis, seja pela racionalização do sistema de transporte coletivo, seja 

pela expansão da malha viária. 

o Para o transporte coletivo, em decorrência da implantação de sistemas troncais mais 

velozes e assumindo que as transferências entre os modos de transporte coletivo sejam 

bem concebidas. 

 Não há perspectiva de mudanças significativas na divisão modal, exceto se houver 

instrumentos de gestão da demanda para: 
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o Inibir o uso do automóvel ou para reprimir o aumento da participação desse modal na 

circulação viária. 

o Incentivar a migração modal para o transporte coletivo. 

o Incentivar a prática do park and ride, onde os passageiros usam automóveis para 

chegar até o sistema de transporte coletivo, lá estacionam os veículos e mudam de 

modo de transporte. 

o Não há perspectivas de mudança do padrão de viagens não motorizadas e não há a 

necessidade de se reduzir essa participação do transporte não motorizado. Visando a 

sustentabilidade, o transporte não motorizado deveria sempre ter a maior participação 

dentre os modos de transporte. Entretanto, existe a necessidade de melhoria da 

qualidade da infraestrutura de apoio a esse modal (pedestres e ciclistas). 

 A produção de transportes (passageiro x km) deverá aumentar em decorrência de dois 

fatores: 

o Aumento moderado da demanda. 

o Aumento moderado das distâncias das viagens, induzido pela melhoria dos sistemas 

de transportes de longa distância. 

 Na confirmação de aumento das distâncias de viagem, o desempenho dos diversos 

sistemas tende a ser prejudicado: 

o Com o aumento da participação do tráfego de passagem nas vias, em relação ao 

tráfego lindeiro local (tendência de redução do IPK30). 

o Com a neutralização dos ganhos de tempo de viagem. 

o Com a tendência de aumento de emissões de poluentes e risco de acidentes, com o 

aumento da produção de transportes (veículos). 

 A melhoria de indicadores de desempenho depende do incentivo de políticas de uso do 

solo e de medidas para a redução do uso do transporte individual. 

 

                                                           
30 IPK - Índice de Passageiros por Quilômetro.  
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Habitação 

 

 

6.1 SITUAÇÃO HABITACIONAL NA CIDADE DO SALVADOR 

A habitação é um dos principais desafios urbanos a ser enfrentado quando se tem a 

perspectiva de planejar uma cidade menos desigual para 2049 e com o horizonte temporal do 

PDDU para 2023.  Além do que, a habitação desempenha papel fundamental na estruturação 

do espaço urbano, nas estratégias para a gestão de cidades, na relação com a infraestrutura 

instalada e necessária para promovê-la e na disponibilidade da terra urbana.  Historicamente 

em Salvador a produção de habitação para as camadas de renda mais baixa foi bastante 

segmentada em termos espaciais e basicamente foram concentradas na região do Miolo e do 

Subúrbio Ferroviário, seja pela via formal, na construção dos conjuntos habitacionais, seja 

pelas ocupações espontâneas, irregulares, loteamentos clandestinos etc., como já demonstrado 

na análise do “ambiente construído e estruturas socioespaciais” apresentada no segundo 

capítulo deste relatório.   

Mais recentemente, os projetos do Programa Minha Casa, Minha Vida, foram implantados 

nas áreas periféricas, distanciando mais ainda a população pobre das áreas geradoras de 

empregos e serviços da cidade, promovendo ao mesmo tempo a expansão do território para 

áreas afastadas e sem qualquer articulação com o planejamento urbano.  Em Salvador, há 

décadas, órgãos governamentais se ocupam do planejamento urbano, estudando o uso e a 

ocupação do espaço urbano, planejando formas de ocupação ordenada das cidades, dentro de 

parâmetros formais de ocupação e de estudos para o enfrentamento dos problemas 

habitacionais. Contudo, embora se sucedam estudos e planos, a questão ainda permanece sem 

solução; pelo contrário, a realidade demonstra o problema sempre mais abrangente e 

complexo. Esta incapacidade do poder público em oferecer unidades habitacionais no mesmo 

ritmo demandado pelo crescimento vegetativo ou pela migração levou a população pobre a 

resolver espontaneamente as suas necessidades, abrindo, por sua vez, espaços para os 

assentamentos precários. Trabalhadores que não tinham renda para acessar o mercado formal 

6 
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de habitação – e desejavam morar mais perto do trabalho – deram uma solução à falta de 

moradia, à sua forma. Estas ocupações, além de se localizar em áreas periféricas de difícil 

acesso, ocupam, em grande parte, áreas do entorno de loteamentos e conjuntos habitacionais, 

áreas de fragilidade ambiental, áreas alagadiças e encostas íngremes e se caracterizam pela 

precariedade de infraestrutura e urbanística. Estas áreas são hoje classificadas no PDDU/ 2008 

como Zonas de Especial Interesse Social – ZEIS.  

Com o processo de democratização do país foram garantidos direitos a essas famílias, 

tornando possível a implementação de programas de urbanização e regularização fundiária em 

assentamentos precários e loteamentos irregulares. Diversas experiências no Brasil 

caminharam no sentido de consolidar esses assentamentos, sendo esta a orientação atual da 

política urbana brasileira e especificamente da política de habitação de interesse social que 

hoje encontra lastro legal nos âmbitos federal, do estado da Bahia e do município do Salvador. 

O conjunto da legislação vigente traz o amparo legal para a implementação da política 

habitacional, para a regularização fundiária, para a produção de habitação e melhoria dos 

assentamentos precários, como segue: O Estatuto da Cidade "(...) estabelece normas de ordem 

pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 

da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental". Este 

instrumento dá amparo legal para a regularização fundiária-urbanística e jurídico-legal – 

valorizando, desde que tecnicamente seguro e ambientalmente justificável, o investimento 

realizado ao longo de décadas pelos próprios moradores, ao construírem seus domicílios e 

bairros.  

Em 2005, a Lei Federal nº 11.124/05 instituiu o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social (SNHIS), criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e também 

instituiu o Conselho Gestor do FNHIS. A atuação do SNHIS deve observar os seguintes 

princípios: a) compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, estadual, do 

Distrito Federal e municipal, bem como das demais políticas setoriais de desenvolvimento 

urbano, ambientais e de inclusão social; b) moradia digna como direito e vetor de inclusão 

social; c) democratização, descentralização, controle social e transparência dos procedimentos 

decisórios; d) função social da propriedade urbana visando a garantir atuação direcionada a 

coibir a especulação imobiliária e permitir o acesso à terra urbana e ao pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade. E orientar-se a partir das diretrizes: a) 
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prioridade para planos, programas e projetos habitacionais para a população de menor renda, 

articulados no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal; b) utilização 

prioritária de incentivo ao aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura não utilizadas ou 

subutilizadas, inseridas na malha urbana; c) utilização prioritária de terrenos de propriedade 

do Poder Público para a implantação de projetos habitacionais de interesse social; d) 

sustentabilidade econômica, financeira e social dos programas e projetos implementados; e) 

incentivo à implementação dos diversos institutos jurídicos que regulamentam o acesso à 

moradia; f) incentivo à pesquisa, incorporação de desenvolvimento tecnológico e de formas 

alternativas de produção habitacional; g) adoção de mecanismos de acompanhamento e 

avaliação e de indicadores de impacto social das políticas, planos e programas; h) estabelecer 

mecanismos de quotas para idosos, deficientes e famílias chefiadas por mulheres dentre o 

grupo identificado como o de menor renda.  

No âmbito do Município, o Plano Municipal de Habitação de Salvador (PMH Salvador) foi 

elaborado com vistas a estabelecer as especificidades do local e da demanda, atendendo as 

Diretrizes da Política Nacional de Habitação e habilitando o Município para acessar recursos do 

FNHIS. Da mesma forma, em 2007 foi instituída a Política Estadual de Habitação de Interesse 

Social, criado o Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social (SEHIS) e o Fundo Estadual 

de Habitação de Interesse Social por meio da Lei 11.041 de 07 de maio de 2008. 

6.2 O PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SALVADOR (PMH SALVADOR) 

A elaboração do PMH Salvador foi finalizada em 2008, tendo como horizonte o ano de 2025, 

e os números utilizados para a avaliação do déficit e da inadequação tinham como base o 

Censo Demográfico 2000 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

e suas projeções elaboradas por outros órgãos. A população total da cidade estimada à época 

(2007), a partir do Censo Demográfico IBGE 2000, era de 2,8 milhões de habitantes. A 

elaboração do PMH Salvador tomou como referência o diagnóstico elaborado para o PHIS-

Salvador 2001-2006; o estudo elaborado pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEM), que 

fazia a extrapolação os dados do Censo Demográfico IBGE 2000 para os setores censitários 

caracterizados como subnormais; e, finalmente, a tese de doutorado da Professora Doutora 

Angela Gordilho, defendida em 1999. Para efeito deste diagnóstico serão utilizados os dados 

do Plano Municipal de Habitação (PMH). 
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Para o calculo das necessidades habitacionais em Salvador que se constituem do déficit e da 

inadequação habitacional utilizou-se o trabalho da Fundação João Pinheiro (FJP / PMH 

Salvador) com base nos dados do Censo Demográfico IBGE 2000, referência nacional. A 

metodologia distingue o déficit quantitativo – ou déficit habitacional básico – do déficit 

qualitativo, também conhecido por inadequação habitacional. 

Segundo os cálculos da FJP, o déficit habitacional básico em Salvador, em 2000, era de 

81.429 novas moradias, de um total de 651.008 domicílios particulares existentes, quando a 

cidade apresentava um crescimento na década de 1991/2000 de 1.8%a.a com uma população 

de 2.443.107 habitantes. O déficit31 contabilizou: a) domicílios rústicos (entendidos como 

aqueles construídos com materiais inadequados, madeira, lona, etc.); b) domicílios 

improvisados (que englobam todos os locais destinados a fins não residenciais que sirvam de 

moradia); c) as unidades habitacionais identificadas como coabitação (famílias conviventes 

secundárias que vivem junto à outra família em um mesmo domicílio, ou em cômodos 

cedidos ou alugados).  

O PMH Salvador fez uma ressalva sobre os números classificados como coabitação familiar, 

posto que era o componente de maior peso no déficit habitacional básico do município do 

Salvador. Segundo a FJP32, somando-se as famílias conviventes mais as que vivem em 

cômodos, seriam 73.495 delas vivendo em coabitação, o que representa 90,1% do total do 

déficit habitacional básico do Município.  

A tabela e o gráfico a seguir, extraídos do PMH Salvador, mostram os números do déficit, 

conforme a pesquisa FJP de 2000, e destacam a participação dos conviventes no total do 

déficit. O PMH Salvador alertou para o fato da participação das famílias conviventes na 

composição do déficit em Salvador (79%) ser bem superior à média encontrada no Brasil 

(55,1%) à época.  

 

  

                                                           
31 Plano Municipal de Habitação de Salvador, 2008.  
32 idem  
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Tabela 6.2a – Total de domicílios, déficit habitacional, participação da componente “famílias 

conviventes” do total do déficit. Brasil, Bahia, Região Metropolitana de Salvador e Salvador, 2000 

 

 

Além do déficit, foi calculada a demanda demográfica correspondente à quantidade de 

moradias que deve ser acrescida ao estoque, para atender o crescimento populacional 

projetado em dado intervalo de tempo. Foram utilizados no PMH Salvador os estudos 

elaborados pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar), da 

Universidade Federal de Minas Ferais (UFMG), Tab.6.2b. Como o estudo da Cedeplar foi 

feito para o país e para as unidades da federação, o PMH Salvador utilizou os dados para o 

estado da Bahia, o que pode ter acarretado desvios em relação ao Município, considerando os 

cenários de desenvolvimento econômico e social da cidade. Além disso, os índices utilizados 

para o intervalo 2020-2025 foram os mesmos projetados para o intervalo 2015-2020, que 

podem ter resultado em novos desvios, tendo em vista as especificidades da cidade do 

Salvador e da Região Metropolitana que ela polariza. 

Em linhas gerais, para resolver o déficit habitacional acumulado para o período 2000-2025 

com a produção de novas moradias e acrescidas as novas necessidades pela demanda do 

crescimento vegetativo, o PMH Salvador considerou ser necessária, em média, cerca de 10 

mil novas moradias ao ano, sendo cerca de 7 mil moradias destas para famílias cuja renda está 

entre 0 e 5 salários mínimos, totalizando a necessidade de produção de cerca de 180.000 

novas habitações, as quais são preferencialmente objeto da atuação do poder público. 
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Tabela 6.2b – População e demanda de novas moradias para suprir o crescimento demográfico, a 
partir do crescimento estimado da população e número médio de pessoas por domicílio estimado. 

Bahia e Salvador, período de referência: anos de 2005, 2010, 2015, 2020 e 2025 

 

Fonte: PMH Salvador, 2008, p. 30. 

Tabela 6.2c – Estimativa da demanda de novas moradias para suprir o crescimento demográfico, 
subdividido por faixas de renda. Bahia, Região Metropolitana de Salvador e Salvador, 2005 a 2025 

 

Para quantificar a inadequação habitacional, o PMH Salvador utilizou três referências: duas 

análises advindas dos dados do IBGE, realizadas pela FJP e pelo CEM/ Cebrap, e uma 

terceira baseada na pesquisa de Gordilho, atualizada para 2006 (Gordilho-Souza, 2008), o que 

permitiu construir uma estimativa mais próxima da realidade de Salvador. Os dados da FJP, 

calculados a partir do Censo Demográfico IBGE 2000, apontam para a seguinte distribuição 

da inadequação habitacional, dividida em suas componentes, conforme Gráfico 1 a seguir, 

extraído do PMH Salvador. 
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Gráfico 1 – Inadequação habitacional segundo suas componentes. Salvador, 2000  

 

Fonte: PMH Salvador, 2008, p. 32. 

 

Já o CEM/ Cebrap elaborou uma cartografia específica para os assentamentos precários de 

Salvador, a partir dos dados do Censo Demográfico IBGE 2000. A diferença, representada na 

Figura 1, está na inclusão de setores censitários não classificados na condição de 

‘aglomerados subnormais’, mas que apresentam semelhantes indicadores sociais, 

demográficos e de condições da moradia. O PMH Salvador adotou essa nova qualificação, 

conceituando-as como ‘assentamentos precários’ e não mais ‘aglomerados subnormais’. Os 

dados obtidos através do estudo CEM contabilizaram em Salvador 134 mil domicílios 

localizados em setores subnormais e precários, que representam cerca de 21% dos domicílios 

da do Município e 74% dos domicílios situados em assentamentos precários da Região 

Metropolitana de Salvador (RMS). A Tabela 6.2d apresentada a seguir traz a síntese dos 

resultados deste trabalho, extraída da publicação. (Ministério das Cidades, CEM/ Cebrap, 

2007).  
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Figura 1 – Distribuição espacial dos setores censitários segundo 
 tipo de assentamento na RMS  

 

Fonte: MCidades e CEM/CEBRAP, Assentamentos Precários no Brasil Urbano, 2007, p. 113 

 

Tabela 6.2d – Estimativa de domicílios em assentamentos precários na RMS (2000).  

 
Fonte: MCIDADES e CEM/CEBRAP, Assentamentos Precários no Brasil Urbano, 2007, p. 110 

Região Nome do município

Domicílios em 

Setores 

Subnormais (A)

Domicílios em 

Setores 

Precários (B)

Estimativa de Domicílios 

em Assentamentos 

Precários (A+B)

Total de Domicílios em 

todos os Tipos de 

Setores

% de 

Domicílios em 

Assentamento

Camaçari 1.797 15.209 17.006 39.412 43,15

Candeias 562 4.281 4.843 16.950 28,57

Dias d´Ávila 0 4.867 4.867 10.597 45,93

Itaparica 0 1.857 1.857 4.848 38,30

Lauro de Freitas 1.914 4.230 6.144 27.871 22,04

Madre de Deus 0 467 467 2.816 16,58

Salvador 61.059 72.937 133.996 650.868 20,59

São Francisco do Conde 0 3.081 3.081 5.117 60,21

Simões Filho 111 5.320 5.431 19.612 27,69

Vera Cruz 0 3.546 3.546 7.203 49,23

Total da RM 65.443 115.795 181.238 785.294 23,08

RM de 

Salvador
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A terceira referência utilizada no cálculo do déficit por inadequação habitacional foi o 

trabalho elaborado pela professora Angela Gordilho (1999), que caracterizou padrões de 

ocupação, utilizando dados oficiais para os loteamentos aprovados pelo Município, análise de 

aerofotos e plantas cartográficas, além de investigação de campo para checagem das 

informações. Nesse trabalho os assentamentos precários são classificados por padrões, 

estabelecidos a partir de indicadores e atributos urbanísticos, e são definidos conforme 

padrões de habitabilidade: bom, regular, precário e insuficiente (Figura 2).  

Figura 2 – Padrões de habitabilidade definidos por Gordilho-Souza 

 

      Elaboração: Fipe (2015) a partir das informações prestadas no PMH Salvador, p. 34. 

 

Tabela 6.2e – Estimativa do número de domicílios nas áreas classificadas por padrão de 
habitabilidade. Salvador, 2006 

 

                    Fonte: PMH Salvador, 2008, p. 35. 

Critérios para definição de padrão de habitabilidade na ocupação das áreas habitacionais em Salvador

Bom

Parcelamentos registrados e licenciados na PMS, com infraestrutura adequada, lotes 

acima de 125 m
2
, existência de equipamentos coletivos, áreas públicas e verdes 

suficientes e em bom estado de conservação

Regular
Mescla das categorias Bom e Precário, com algumas áreas onde há necessidade de 

intervenção do poder público

Precário

Parcelamentos com dimensionamento fora das normas gerais em vigor na PMS. 

Predominância de lotes entre 64 e 125 m
2
, insuficiência de equipamentos coletivos, 

infraestrutura, áreas públicas e verdes, conservação e condições topográficas 

desfavoráveis.

Insuficiente

Áreas ocupadas sem condições mínimas de habitabilidade, demandando intervenções 

amplas de urbanização com relocação de parte da população. Predominância de lotes 

menores que 64 m
2
, área de risco e/ou de ocupação em áreas de patrimônio 

histórico- ambiental, insuficiência de infraestrutura urbana, inexistência de 

equipamentos coletivos de apoio, de áreas livres e verdes
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Considerando os padrões adotados na pesquisa (Tabela 6.2e), mais de 72% das moradias de 

Salvador (527 mil domicílios) localizam-se em áreas que necessitam de alguma intervenção 

para sua adequação aos padrões de habitabilidade e de segurança de posse. 

Complementarmente às ações de implantação de infraestrutura, a Prefeitura de Salvador, 

considerando sua experiência anterior, adotou como parâmetro de reassentamento nas áreas 

sujeitas à urbanização, a necessária substituição, em média, de 10% das habitações. O PMH 

Salvador adotou esse critério de reassentamento apenas para as áreas categorizadas como 

‘insuficientes’, ou seja, 194 mil domicílios, representando um déficit de reposição de 19,3 mil 

moradias a serem construídas para receber as famílias que serão reassentadas quando do 

processo de urbanização das áreas. As 174 mil moradias remanescentes no processo de 

remoção demandariam a implantação da infraestrutura prevista nos processos de urbanização.  

Além dos domicílios classificados como ‘insuficientes’, para o PMH Salvador, dos 527 mil 

domicílios classificados com padrões de habitabilidade deficientes, 221 mil moradias 

classificadas como ‘precárias’ necessitam de urbanização parcial, com complementação de 

infraestrutura, e cerca de 50% das classificadas como ‘regular’ necessitam de 

complementação urbanística e de algum tipo de infraestrutura (56 mil), totalizando 451 mil 

domicílios que compõem a inadequação habitacional. A Tabela 6.2f a seguir mostra a 

quantificação das necessidades de regularização e urbanização de assentamentos precários e 

as ações a serem priorizadas. 

 
Tabela 6.2f – Quantificação das necessidades de urbanização e regularização de assentamentos 

precários. Salvador, 2006. 

 

                   Fonte: PMH Salvador, 2008, p. 37. 
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Considerando a somatória dos déficits relacionados à produção de novas moradias para 

atender o déficit acumulado até 2000, a demanda projetada para 2025 e o atendimento ao 

reassentamento no caso da inadequação, o PMH Salvador estimou ser necessária a produção 

de 275 mil novas moradias, até o ano de 2025, aí incluída apenas a faixa de atendimento de 

até 5 salários mínimos (Tabela 6.2g).  

 

Tabela 6.2g – Síntese das necessidades de novas moradias. Salvador 2000-2025. 

 

                     Fonte: PMH Salvador, 2008, p. 73. 

Desta primeira análise observa-se que o problema da habitação em Salvador tem que ser 

direcionado não apenas para a produção de novas moradias, mas sobretudo, para a melhoria 

das condições de habitabilidade das ocupações precárias.  

A produção de habitação do Programa MCMV a partir da sua implementação em 2009 e até 

então, considerando as unidades contratadas, já concluídas e entregues exclusivamente para a 

faixa 1 de renda (0-3 SM) é de 49.084 unidades. (Tabela 6.2h) Esta produção habitacional 

representa cerca de 18%  do atendimento ao déficit projetado para 2025. Mantidas estas 

mesmas condições de atendimento há de se alcançar, em 2025, cerca de 40% de atendimento 

do déficit, o que poderá não ocorrer, face às perspectivas de retração do crescimento do país.   
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Tabela 6.2h – Programa Minha Casa Minha Vida 

 

  Fonte:  

 

Em relação à disponibilidade de terrenos para a produção de unidades habitacionais, o Plano 

utiliza um levantamento de vazios aptos para habitação realizado pela Prefeitura em 2006, 

utilizando como base aerofotos de 2002, quando da elaboração do Plano Estratégico 

Municipal de Assentamentos Precários (Pemas). O trabalho classifica as áreas mapeadas em 

nove categorias, numa gradação que vai de ‘mais apto 3’ a ‘menos apto 1’. O resultado desta 

avaliação traz como conclusão a escassez de áreas livres para fins habitacionais no território 

continental de Salvador. Esta escassez se agrava quando se somam as demandas do mercado 

imobiliário. Neste sentido o PMH conclui:  

Esta constatação leva à conclusão de que o planejamento habitacional de Salvador deve ser pensado 

em conjunto com a Região Metropolitana, pois é impossível enfrentar as necessidades habitacionais da 

cidade sem levar em conta que a expansão urbana apenas poderá ocorrer nos municípios do entorno da 

capital.33 

Na análise apresentada no segundo capítulo deste relatório, item: “ambiente construído e 

estrutura socioespacial” demonstra-se que os empreendimentos imobiliários mais recentes 

(2011-2012) se afastam um pouco das áreas consideradas mais valorizadas e passam a ocupar 

o vetor do Miolo, confirmando uma nova estratégia de localização e, por conseguinte, 

empurrando os empreendimentos do MCMV mais ainda para a periferia. Com base nesta 

                                                           
33 Plano Municipal de Habitação de Salvador, p. 18. 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) - fases 1 e 2

Unidades Habitacionais Contratada Concluída Entregue

Faixa 1 19.575 12.080 8.708

Faixa 2 4.010 2.464 2.247

Faixa 3 8.753 5.246 2.534

Total 32.338 19.790 13.489

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) - fase 3

Unidades Habitacionais Contratada Concluída Entregue

Faixa 1 0 0 0

Faixa 2 35 0 0

Faixa 3 0 0 0

Total 35 0 0
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análise, esta nova configuração confirma a lógica da ocupação de áreas então periféricas que 

vão se tornar centrais a medida que o poder público vai implantando infraestrutura e 

acessibilidade e conectando, por sua vez, estas áreas às áreas centrais. Se mantidas estas 

condições a tendência é que cada vez mais os programas habitacionais de interesse social 

sejam levados para áreas mais periféricas e que se confirme a possibilidade da expansão 

metropolitana por distensão e dispersão da ocupação, o que não se configura como solução.  

Esta análise orienta para uma outra direção em que se tem nos instrumentos da política 

urbana, aplicados através do PDDU, as possibilidades de conter esse processo e garantir à 

população de baixa renda as condições de moradia digna, dentro do território de Salvador e 

em áreas mais centrais. Uma possibilidade que deve ser perseguida é a utilização de vazios 

construídos em áreas mais centrais e dotadas de infraestrutura para a produção de habitação 

de interesse social. Esta alternativa, nunca antes adotada para a realidade de Salvador, precisa 

ser considerada, sobretudo, nas áreas onde se constata a capacidade ociosa da infraestrutura e 

serviços urbanos implantados.  

6.3 OCUPAÇÕES PRECÁRIAS  

6.3.1 Inadequação Habitacional 

Como já mencionado, apesar de existir um tipo de setor censitário classificado como 

“aglomerado subnormal”, o Censo não avalia certas situações encontradas nos assentamentos 

precários, posto que seu interesse maior está relacionado ao conjunto da população e a 

utilização de instrumentos específicos para as pesquisas. Tal fato tem estimulado outros 

órgãos de pesquisa, como a FJP, a desenvolver estudos próprios e mais específicos que 

colaboram com o aperfeiçoamento do diagnóstico sobre a inadequação e o déficit 

habitacionais. 

Da mesma forma, instituições estaduais vêm realizando estudos específicos, que utilizam os 

dados do Censo e da FJP, mas analisados a partir de cortes para a realidade local, com 

destaque para os estudos das variações nas regiões metropolitanas. Esse conjunto de trabalhos 

permite aproximações sobre o objeto de estudo – a inadequação e o déficit habitacionais – e, à 

medida que os dados são detalhados na escala da região metropolitana e dos municípios, as 

políticas públicas municipais são elaboradas a partir de um conhecimento mais detalhado da 
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problemática em seu território, o que vem contribuir para a elaboração dos planos municipais 

de habitação e de ampla gama de programas habitacionais adequados às necessidades locais. 

A partir da publicação do Censo Demográfico IBGE 2010 e do recente documento Censo 

Demográfico 2010 – Aglomerados Subnormais: Primeiros Resultados é possível traçar 

panoramas gerais sobre a situação nos municípios brasileiros no que diz respeito aos domicílios 

particulares ocupados em aglomerados subnormais, sendo possível realizar recortes regionais sobre 

a distribuição e o crescimento deste tipo de situação.  

A informação relativa aos aglomerados subnormais é usualmente a mais utilizada para 

identificar os assentamentos precários existentes no território das cidades, por ser a única 

informação coletada nacionalmente de forma padronizada e com metodologia confiável. 

Entretanto, é importante assinalar que essa informação nunca foi divulgada pelo IBGE como 

sendo sinônimo de assentamento precário ou loteamento irregular ou favela, tendo ganhado essa 

condição ao ser apropriada na elaboração de políticas de habitação como uma das possíveis 

soluções para a ausência de dados. 

A metodologia utilizada pelo IBGE para o levantamento destes aglomerados subnormais foi 

composta por diversas ferramentas – imagens de satélite de alta resolução, levantamentos 

morfológicos, reuniões em comissões municipais – a fim de aprimorar o processo de 

identificação dessas áreas.  

A coleta dessas informações é, portanto, descentralizada. Além disso, o setor censitário 

abrange, geralmente, um número de domicílios superior a 50 (embora haja exceções), o que 

significa que assentamentos precários de pequeno porte tendem a ser incluídos em áreas 

urbanas mais amplas e ter os seus indicadores “diluídos” em médias socialmente 

heterogêneas. O IBGE define os setores subnormais como marcados por precariedade 

habitacional e de infraestrutura, alta densidade e ocupação de terrenos alheios.  

O Censo Demográfico IBGE 2010 constatou que aproximadamente 11 milhões de pessoas 

moravam em domicílios localizados em aglomerados subnormais, cerca de 3,2 milhões de 

domicílios, 5,6 % do Brasil. Destes, 28,7% se encontravam na Região Nordeste, sendo 9,4% 

no estado da Bahia. Isto corresponde a aproximadamente 302 mil domicílios, abrangendo uma 

população de mais de 970 mil pessoas.  
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Em Salvador, o Censo Demográfico IBGE 2010 contabilizou a existência de 275 mil 

domicílios particulares permanentes nos setores subnormais e uma população de 

aproximadamente 882 mil pessoas. (Tabela 6.3a) 

 

Tabela 6.3a – Setores Censitários em Aglomerados Subnormais de Salvador (2010) 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Ainda que os aglomerados subnormais não representem a totalidade dos assentamentos 

precários existente no território é possível a partir desta caracterização e do mapeamento de 

sua distribuição concentrada verificar padrões de segregação socioespacial, considerando a 

baixa qualidade das habitações e deficiência da infraestrutura. 

Distritos Total

Número de 

domicílios 

particulares 

ocupados

População 

residente em 

domicílios 

particulares

Área

(ha)

Densidade 

demográfica

(hab/ha)

Densidade 

de domicílios 

particulares 

ocupados

(dom/ha)

Amaralina 69 16.902 53.131 205 259 83

Brotas 118 26.838 85.066 239,2 355,6 112,2

Conceição da Praia - - - - - -

Itapoã 65 15.756 50.195 237,6 211,2 66,3

Maré - - - - - -

Mares - - - - - -

Nazaré - - - - - -

Paripe 62 14.869 49.024 360,7 135,9 41,2

Passo - - - - - -

Penha 55 12.637 41.508 124,8 332,6 101,3

Periperi 53 13.559 44.582 591,5 75,4 22,9

Pilar 1 171 471 3,8 123,1 44,7

Pirajá 226 56.411 182.037 1.341,5 135,7 42,1

Plataforma 22 6.235 20.603 117,9 174,7 52,9

Santana - - - - - -

Santo Antônio 29 5.807 18.774 44,3 423,6 131,0

São Caetano 225 60.775 190.337 682,1 279,1 89,1

São Cristovão 21 5.042 16.944 795,1 21,3 6,3

São Pedro - - - - - -

Sé - - - - - -

Valéria 74 19.783 65.077 1.075,7 60,5 18,4

Vitória 87 20.808 64.455 258,9 249,0 80,4

Salvador 1.107 275.593 882.204 6.078,1 145,1 45,3

Setores Censitários em Aglomerados Subnormais
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Para a Fundação João Pinheiro o conceito de inadequação dos domicílios reflete problemas na 

qualidade de vida dos moradores não relacionados ao dimensionamento do estoque de 

habitações e sim à especificidades internas de um estoque dado, como carência de 

infraestrutura ou adensamento excessivo de domicílios próprios. 

Como visto, há uma dificuldade metodológica para a quantificação do total de domicílios em 

situação de inadequação, visto que eles podem estar incluídos em um ou mais critérios ao 

mesmo tempo, segundo a própria Fundação João Pinheiro, quando utilizados os dados do 

IBGE. 

Conforme demonstrado pelo estudo realizado pelo CEM/ Cebrap, existem diversas outras 

áreas da cidade além dos aglomerados subnormais que apresentam características compatíveis 

com as de assentamentos precários (Mapa 6.1). Este seria o primeiro indício de que as áreas 

demarcadas como setores subnormais no Censo 2000 não são suficientes para a análise da 

questão da inadequação. A própria análise dos resultados do Censo 2000 pelo IBGE ensejou 

ajustes nos perímetros, adotando-se nova subdivisão quando da elaboração do Censo 2010, 

facilmente percebida quando são sobrepostos os perímetros dos setores subnormais de cada 

ano, a fim de comparar sua localização (Mapa 6.2).  

As áreas de localização das ZEIS (Mapa 6.3), demarcadas pelo PDDU de 2008, não 

coincidem com estes setores (Mapas 6.4) ou com o levantamento realizado pelo trabalho de 

Gordilho-Souza (Mapas 6.5 e 6.6). Embora esta demarcação possa ser motivada, em sua 

maioria, pela presença de assentamentos precários a serem urbanizados e regularizados e 

também pelo mapeamento de áreas passíveis de produção de HIS, seria esperado que as ZEIS 

coincidissem com os setores subnormais do Censo 2000, não se restringindo a eles, 

entretanto. Os mapas apresentados a seguir demonstram estas sobreposições.  

Assim, na caracterização da inadequação habitacional, como já analisado, se consideradas as 

diversas metodologias adotadas no PMH, quando mapeadas espacialmente e sobrepostas, 

verifica-se que produziram resultados diferenciados.  

Independente das diferenças apresentadas o que se verifica é que ainda persiste a 

vulnerabilidade e a pobreza em Salvador a qual está bem retratada na distribuição 

socioespacial da cidade, apesar dos avanços que se registram na primeira década deste século, 
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com o crescimento do emprego com carteira assinada, além da redução da fecundidade e da 

taxa de migração mais lenta,  

6.3.2 Considerações sobre as ZEIS de Salvador 

O primeiro reconhecimento formal das áreas de ocupação precária foi através do 

PLANDURB na década de 1980 com a criação das Áreas de Proteção Sócio-ecologica 

(APSE), quando foram estabelecidos os parâmetros urbanísticos visando à permanência da 

população de baixa renda nestes assentamentos. A APSE consiste na primeira iniciativa 

jurídica de reconhecimento da legitimidade dos assentamentos irregulares no Brasil, antes 

mesmo da instituição do instrumento da ZEIS em Recife. As poligonais traçadas no 

PDDU/2004 basicamente acompanham essa delimitação das APES. 

O PDDU/2008 delimitou 116 ZEIS que se concentram no Miolo, no Subúrbio e na Península 

de Itapagipe, marcando a nítida segregação social e especial da cidade. Este Plano estabeleceu 

ainda no seu TITULO 6, da Habitação no Capítulo 5, os procedimentos para a sua 

regulamentação ZEIS, devendo ser elaborado: O plano de regularização, plano de 

urbanização, plano de regularização fundiária, plano de ação social e gestão participativa.  

Porém, questões institucionais de ordem diversas impediram a execução do que está 

estabelecido em Lei, em relação à regulamentação e à regularização urbanística destas áreas e 

o resultado se restringiu à elaboração do Plano de Bairro/ Plano Urbanístico apenas para as 

áreas de Nova Constituinte, Baixa Fria, Mussurunga, Mata Escura e Calabetão e ainda assim, 

nenhuma delas foi regulamentada. Encontra-se hoje em elaboração o Plano de Bairro de 

Saramandaia desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Lugar Comum da Faculdade de 

Arquitetura da UFBA. Também encontra-se em andamento o Plano Urbanístico e Ambiental 

do Vetor Ipitanga com elaboração a cargo do Consórcio HYDROS/FFA contratado pela 

Secretaria de Infraestrutura Hídrica (SIHS)/ Governo do estado da Bahia que propõe novas 

ZEIS no bairro de Cassange. 

Assim, considerando a análise dos limites das ZEIS, definidos no PDDU/2008 e levando-se 

em conta os indicadores adotados neste diagnóstico, verifica-se que há um aumento na 

extensão das ocupações precárias. Porém, como não houve uma metodologia clara na 

definição destas poligonais, as diferenças encontradas podem ter sido decorrentes da própria 

leitura realizada na época. 
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Figura 3 – Evolução das Áreas Demarcadas como ZEIS em Salvador 

 

Portanto, não havendo a segurança desses limites foram estabelecidos alguns indicadores de 

caracterização destas áreas (infraestrutura, saneamento, inadequação da habitação, tipologias, 

espaços públicos, sistema viário, articulação viária, mobilidade/ transporte público, inserção 

socioespacial, renda, densidade territorial e dinâmica urbana) para a redefinição dos limites 

das ZEIS. 

Ainda importante a ser analisado nas áreas de ocupação precárias é a regularidade fundiária. 

Neste campo o Estatuto da Cidade adota como diretriz da política urbana “a regularização e 

urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante o estabelecimento 

de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo, ou edificação, levando-se em 

consideração a situação socioeconômica da população e as normas ambientais”. 

Ao inseri-la nas diretrizes e na dinâmica do planejamento urbano, o Estatuto da Cidade, 

evidencia a importância do instrumento do Plano Diretor para a implementação dos 

programas de regularização fundiária de forma que se possa garantir a função social da cidade 

e aponta instrumentos como: Solo Criado, Transferência do Direito de Construir, Direito de 

Preempção, Zonas de Especial Interesse Social e Operação Urbana Consorciada que devem 

ser aplicados associados à regularização fundiária. 

Embora os Programas de Regularização Fundiária em Salvador tenham alcançado um número 

relativamente expressivo de outorga de títulos, totalizando entre o período de 2000-2012, 
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cerca de 68.000 títulos, não tiveram o condão de articular o conjunto de medidas jurídicas, 

urbanísticas ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares 

(GORDILHO e LIMA/2013). No período de 2013-2015 foram titulados 14.102 lotes. Os 

títulos entregues por meio dos programas implementados nos dois períodos não foram, 

entretanto, registrados em cartório, o que fragiliza o objetivo maior da regularização que é a 

garantia da posse segura. 

Mais recentemente a Lei n. 11.977 de 2009 estabelece o conceito de regularização fundiária, 

viabilizando o processo nas áreas de propriedade privada ocupadas pela população de baixa 

renda, utilizando-se de um novo instrumento que é a demarcação urbanística. 

Outro ponto que também poderia merecer atenção do IBGE é a identificação das áreas de 

risco que deveriam ser incluídas como déficit habitacional. Para este diagnóstico foram 

utilizados o Plano de encosta de 2004 e o mapeamento das áreas de risco e de ocorrências de 

deslizamento ou desabamento do período de abril a junho de 2015 elaborado pela PMS.  

Porém, para ter a compreensão da escolha metodológica adotada no cálculo das necessidades 

habitacionais é necessário aqui estabelecer em que nível e abrangência a questão da habitação 

se insere em um Plano de Diretor de Desenvolvimento Urbano e em que condições se 

estabelece a habitação ao nível de plano ou política setorial, no caso o PMH e da Política de 

Habitação de Interesse Social. 

Em primeiro lugar, a habitação deve ser analisada dentro do PDDU como um dos principais 

elementos que compõem a estrutura socioespacial da cidade. Assim sendo, a produção de 

habitação, seja ela regular ou irregular, não se resume apenas ao atendimento das 

necessidades habitacionais, mas, sobretudo, como a habitação estrutura o espaço da cidade. 

Nesse sentido o Plano Diretor deve indicar os instrumentos da política urbana capazes de 

orientar esta produção (localização, expansão, estoque de terra/preço da terra, densidade); 

reduzir as desigualdades sociais e a segregação espacial (periferização, ocupação precária, 

infraestrutura, equipamentos urbanos, dinâmica urbana, mobilidade), implementar o 

planejamento urbano (controle do uso do solo, densidade, mobilidade) e garantir a função 

social da cidade através da aplicação dos instrumentos da política urbana (solo criado, 

transferência do direito de construir, direito de preempção, zonas de especial interesse social e 

operação urbana consorciada). 
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O Plano Diretor deve indicar de forma conjugada os instrumentos que assegurem a 

permanência da população residente em áreas de ZEIS orientando meios de estruturação do 

território que viabilizem condições adequadas de habilidade nessas áreas. Deve apontar 

estratégias, por meio de instrumentos de política urbana, capazes de favorecer a consolidação 

das ZEIS e evitar processos de gentrificação que vêm ocorrendo nas áreas mais valorizadas. 

Especial atenção deve ser dada às ZEIS localizadas nas áreas de influência do metrô e do 

VLT e de grandes projetos viários e às ZEIS que atualmente são tensionadas por processos de 

substituição de população e usos, a exemplo da Polêmica, Nordeste de Amaralina, 

Saramandaia, Boca do Rio, Nova Brasília, Sussuarana etc. Com o mesmo propósito deve ser 

avaliada a pertinência de criação de ZEIS em conjuntos habitacionais resultados de programas 

de habitação de interesse social, a exemplo do Programa Minha Casa, Minha Vida e PAC. 

É certo que o conjunto de ações necessárias ao enfrentamento da problemática habitacional no 

Município não será necessariamente contemplado no Plano Diretor. Cabe, no entanto, a este 

instrumento traçar as diretrizes e apontar os instrumentos necessários à diminuição das 

desigualdades socioespaciais e de fomento à produção habitacional, urbanização dos 

assentamentos precários e regularização fundiária. 
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Figura 6.5g – Sobreposição de informações para estimativa de inadequação habitacional. 
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Ambiente Urbano e 
Infraestrutura 

 

Um dos grandes desafios da integração entre planejamento urbano, planejamento ambiental e 

planejamento de recursos hídricos da atualidade reside exatamente na ausência de 

instrumentos que façam a conexão entre a gestão de cada um desses temas. Apesar do 

arcabouço legal brasileiro ser considerado bastante avançado, aspectos de governança deixam 

claro que a implementação de cada uma dessas áreas, feitas separadamente, não tem gerado 

bons resultados práticos nas cidades. Planos de bacias ignorados pelos planos diretores ou leis 

de uso e ocupação do solo, falta de enquadramento dos corpos hídricos que dê suporte às 

definições de zoneamento das cidades, monitoramento da qualidade das águas descolado do 

controle de sua quantidade ou legislação ambiental que mistura inadequadamente conceitos de 

verticalização com os de densidade construtiva e permeabilidade do solo são alguns exemplos 

desta falta de integração34. Encontra-se listado ao final deste relatório (Anexos) o conjunto de 

leis, decretos e resoluções vigentes e relevantes para a compreensão dos temas tratados nesta 

seção.  

7.1 VISÃO GERAL DOS ASPECTOS AMBIENTAIS DA CIDADE DE SALVADOR 

Para o entendimento dos aspectos ambientais da cidade de Salvador é preciso remeter à sua 

história de fundação em 1549. Fruto de uma decisão política da coroa portuguesa, a sede da 

capitania da Bahia, localizada na entrada da Baía de Todos os Santos é escolhida para ser a 

primeira capital do Brasil. Tal decisão política se devia a vários fatores e sua localização 

geográfica foi bastante decisiva. 

Situada na entrada de uma baía com águas calmas e condições portuárias adequadas para as 

embarcações da época, esta condição geográfica tinha uma função estratégica para o comércio 

internacional, já que as novas conexões marítimas entre o Oriente e o Ocidente deixaram de 

                                                           
34 A Constituição Federal de 1988 dispõe em seus artigos 20, 21, 23 e 26 sobre os temas aqui abordados, introduzindo 

princípios a serem respeitados pela legislação que nela se apoia. 

7 
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ser feitas por terra com a tomada de Constantinopla pelos Turcos e a opção marítima passou a 

ser vital para as relações comerciais internacionais. 

Localizada a cerca de 4.000 milhas do porto de Lisboa, Salvador oferecia condições bastante 

favoráveis para o abastecimento de navegações que não tinham autonomia para seguir direto 

para o oceano Índico, local onde eram adquiridos produtos asiáticos conhecidos como 

especiarias e muito desejados pelo mercado Europeu. Salvador, assim como Angola e 

Moçambique, integrava a logística do comércio marítimo internacional português e as baías 

de cada um destes lugares deram origem à colonização portuguesa nos continentes americano 

e africano. Salvador, pela imposição de uma estratégia comercial pode ser considerada como a 

primeira cidade planejada brasileira. 

Designada pela coroa portuguesa para ser a capital do Brasil, o primeiro governador geral, 

Tomé de Sousa, chega com a missão de implantar uma cidade fortaleza, capaz de proteger a 

costa brasileira contra interesses de corsários franceses e de outras nacionalidades. Chegando 

no Porto da Barra em 29 de março de 1549, Tomé de Sousa e sua frota de mais de 400 

homens, com apoio de Diogo Álvares Correa, o Caramuru, que já residia nas imediações do 

Porto da Barra, procurou um local seguro para a implantação de uma cidade com 

características defensivas, capaz de garantir a segurança de uma base administrativa política 

que iria garantir os interesses da coroa portuguesa. Inicia-se aí o processo de planejamento 

territorial da cidade.  

Por questões defensivas, a escolha do núcleo original da cidade procurou áreas seguras, 

próximas a locais com boas condições portuárias e o topo da escarpa que separa a Baía de 

Todos os Santos foi uma escolha compatível com as funções da cidade fortaleza a ser 

consolidada. As condições morfológicas e topográficas da cidade determinaram a escolha da 

localização do núcleo original e compreender as dinâmicas que sucederam a sua fundação é 

fundamental para a análise dos processos urbanos atuais e os efeitos do planejamento urbano 

nos anos subsequentes. Para fins de compreensão das implicações da escolha do local para 

implantação do núcleo original da cidade, o Mapa 7.1a fornece uma visão geral da forma e 

hipsometria do Município. 

 



 
 

291 
 

SALVADOR HOJE E SUAS TENDÊNCIAS 
Plano Salvador 500 

AMBIENTE URBANO E 
INFRAESTRUTURA 

Mapa 7.1a – Forma peninsular do território municipal 

Elaboração: FIPE (2015) 

 

A cidade apresenta uma forma peninsular (Mapa 7.1a), demarcada por uma falésia que separa 

as águas da Baía de Todos os Santos, dos terrenos em cotas de 65 metros onde foi implantado 

o seu núcleo original. O relevo escarpado tem orientação linear no sentido nordeste – 

sudoeste, controlado por estruturas geológicas que determinam uma morfologia assimétrica 

do território municipal. Formam um longo lineamento, ao longo do qual se instala um divisor 

de águas que faz com que a cidade, para se expandir, tenha de transpor o eixo de pequenas 

bacias, formadas por rios com vales com vertentes bastante inclinadas (Mapa 7.1b) 
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Mapa 7.1b – Eixo principal dos divisores de águas da cidade de Salvador 

 
Elaboração: FIPE (2015).  

 

A compreensão deste modelo físico é fundamental para avaliar os impactos dos processos de 

urbanização associados aos ciclos econômicos incidentes sobre a cidade após a sua fundação. 

A cidade foi fundada na porção extremo sul da península (Mapa 7.1c) e esta condição fez com 

que a sua expansão só pudesse acontecer para o norte, já que nas porções sul, oeste e leste, o 

mar representa um empecilho. 
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Mapa 7.1c – Núcleo original da cidade e relação com a forma peninsular do Município.  

 
Elaboração: FIPE (2015).  

 

Durante aproximadamente 400 anos, a cidade se mantém como um centro de importância para 

o comércio global, já que se constituía num ponto de parada quase obrigatório para as 

embarcações que trafegavam da Europa para o Oriente. As condições de cidade fortaleza com 

sua cidade baixa e comércio na região portuária davam sustentação a uma centralidade urbana 

de importância nacional. Para entender a dimensão e a importância desta cidade até o início 

do século XX, alguns dados comparativos entre as populações de Salvador e São Paulo em 

diferentes anos são apresentados na Figura 7.1a.  
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Figura 7.1a – População da Cidade de Salvador versus População da Cidade de São Paulo. 

  
Salvador São Paulo 

 

A partir do final do século XIX, Salvador perde importância como centro econômico global, 

deixando de ser um grande centro regional, sendo superado, inclusive, por Recife em 

importância na região do nordeste brasileiro. Entretanto, no âmbito regional a estrada de ferro 

ligando Salvador a Juazeiro vai impulsionar uma outra dinâmica à cidade do Salvador com a 

implantação de fábricas têxteis e com elas novas ocupações na região do Subúrbio.  

A implantação do trem ao longo da baía, partindo da calçada em direção ao Recôncavo contribuiu 
para o avanço das ocupações nesta região da cidade, especialmente em torno das estações de 
parada, formando e consolidando núcleos habitacionais na região. A península de Itapagipe dava 
os primeiros passos para se consolidar como o polo industrial da cidade. A proximidade com este 
novo centro e a linha férrea acabaram atraindo para a região uma das rentáveis atividades 
industrias neste período: a indústria têxtil. A fábrica conhecida como São Braz, implantada no 
final do século XIX em Plataforma responde por um dos primeiros núcleos consistentes de 
povoamento na região.  

Nas primeiras décadas do Século XX a Cia Progresso e União Fabril da Bahia, resultado da fusão 
da Cia Progresso Industrial da Bahia com a União Fabril da Bahia era proprietária de grandes 
extensões de terra no que já se chamava de Subúrbio Ferroviário. As instalações industriais 
exigiram, por sua vez, a implantação de unidades habitacionais, como pequenas vilas, para a 
ocupação dos seus funcionários, em razão da distância e do difícil acesso a esta área da cidade 
(PMS/HYDROS, 2014).  
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Até os anos 1950, a cidade se desenvolvia nas imediações da região do Comércio onde as 

instalações portuárias eram ligadas à Ferrovia que fazia a integração das áreas agrícolas do 

interior com o porto de exportação e se estendia pelo Subúrbio.  

A ferrovia representava um dos eixos de expansão do tecido urbano da cidade (Mapa 7.1d), 

mas como nos períodos pré-industriais e no primeiro ciclo industrial a economia era 

notadamente rural, a cidade atraía poucas pessoas, já que as ofertas de serviços e 

oportunidades de trabalho não eram muito representativas. 

Mapa 7.1d – Vetores de expansão urbana associados à ferrovia  
na região do Subúrbio Ferroviário/ porção oeste de Salvador. 

 
Elaboração: FIPE (2015).  

Tal situação passa a modificar-se a partir dos anos 1950, quando o petróleo é descoberto na 

região do Subúrbio Ferroviário de Salvador, no bairro de Lobato. A descoberta de petróleo e 

os campos subsequentes explorados na região do Recôncavo possibilitaram a implantação da 

Refinaria Landulpho Alves em 1949, no atual município de São Francisco do Conde, a 50 

quilômetros de Salvador. 
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A existência de petróleo em abundância e a presença de uma refinaria abrem espaço para um 

novo ciclo industrial, associado a um modelo de modernização conservadora implantado 

pelos Governos Militares, nos anos 70. A decisão política de trazer um Complexo 

Petroquímico para o município de Camaçari, 40 km ao norte de Salvador inaugura um novo 

ciclo econômico para a cidade, cujas dinâmicas urbanas interferiram fortemente nos padrões 

de uso e ocupação do solo e, consequentemente, na qualidade ambiental do território 

municipal. 

Para entender as macrodinâmicas territoriais, a implantação do Complexo Petroquímico de 

Camaçari, a partir de meados dos anos 1970 gera uma nova economia, que cria uma massa de 

trabalhadores assalariado urbanos, dinamizando os setores de serviços e da construção civil. 

Surge uma nova economia industrial nitidamente urbana que transforma as relações sociais, 

fazendo com que novos segmentos empresariais atuem na cidade do Salvador. Grandes lojas 

de departamentos, supermercados e shoppings center, dinamizam a economia urbana da 

cidade e os trabalhadores do campo chegam à cidade, atraídos pela oferta de trabalho, 

principalmente na construção civil (Mapa 7.1e). 

A população de Salvador passa de 1.007.195 habitantes em 1970 para 1.501.981 em 1980. O 

acréscimo de 500 mil habitantes é enorme. Somente como referência comparativa para 

dimensionar o fato, Feira de Santana, a segunda mais populosa cidade do Estado, contava em 

2010 com uma população de 556.642 habitantes e Vitória da Conquista, a terceira mais 

populosa, com 306.866 habitantes. Salvador em dez anos teve um aumento populacional 

quase igual ao da segunda maior cidade do Estado, durante o período registrado pelo último 

Censo. 
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Mapa 7.1e – Dinâmicas territoriais associadas à industrialização petroquímica em Camaçari. 
Migração do campo para a cidade e vetores de expansão urbana de classe média na orla e de baixa 

renda no Miolo de Salvador. 

 
Elaboração: FIPE (2015). 

Os processos urbanos desencadeados pela industrialização petroquímica alteraram as 

dinâmicas populacionais dando origem a novas demandas habitacionais que transformaram 

radicalmente a cidade de Salvador. O antigo Centro se expande para o norte em busca dos 

espaços urbanos livres para a expansão e estas novas dinâmicas criam demandas habitacionais 

que precisavam ser equacionadas. Neste momento, entra a figura o planejador urbano e, 

diferentemente do que as pessoas dizem hoje, não faltou planejamento para a cidade35. 

A cidade do Salvador foi sempre uma cidade planejada. Desde os anos 1940, existiam planos 

urbanísticos para a cidade. A partir dos anos 1970, quando a cidade precisou expandir-se por 

conta das novas dinâmicas econômicas industriais, foram elaborados outros planos e muitos 

                                                           
35 O tema do histórico de planos urbanos encontra-se abordado no relatório sobre Legislação Urbanística.  
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deles foram implantados. O primeiro plano referencial surge ainda nos anos 1970, quando se 

projeta a Av. Luís Viana (Av. Paralela) que iria expandir o Centro Antigo ao longo da zona 

costeira, já que antes o caminho de acesso à cidade se dava através da Estrada das Boiadas, 

que posteriormente deu lugar à BR-324, uma rodovia vital para a integração da capital com as 

regiões norte e sul brasileiras. 

Este novo eixo viário urbano privilegiou o interesse imobiliário. Valorizou os espaços 

litorâneos para segmentos sociais da nova classe média, reservando o espaço entre esta nova 

via e a antiga via (BR-324) para a nova classe operária industrial. Foram elaborados os planos 

do Miolo e o Plano da Orla (Mapa 7.1f), com intenções muito claras de segmentar 

socialmente a cidade, acreditando-se que tudo ia funcionar bem e que a indústria petroquímica 

continuaria gerando riquezas e empregos, que alimentariam um mercado imobiliário para 

diferentes classes sociais. 

 
Mapa 7.1f – Planejamento territorial durante a fase de industrialização petroquímica. Implantação 

do Plano da Orla Marítima e Plano do Miolo de Salvador,  
projetado para projetos habitacionais populares. 

 
Elaboração: FIPE (2015). 
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Neste período, ainda foram pensados o Plano do Distrito Industrial Urbano – DINURB e uma 

série de Parques Urbanos (Mapa 7.1g), que serviriam para amenizar os impactos de uma 

urbanização planejada. O Brasil vivia o chamado “Milagre Econômico” e ninguém imaginava 

que a crise do petróleo nos anos 1980 iria interferir com os resultados esperados dos planos. A 

crise econômica da segunda metade dos anos 1980 e anos 1990 fez com que as áreas da orla 

reservadas para o mercado imobiliário e para a classe média ficassem desocupadas e as áreas 

do Miolo, reservadas para conjuntos habitacionais de classe média baixa, tivessem suas 

encostas irregularmente ocupadas por trabalhadores menos qualificados, vindos do campo, 

que ficaram desempregados com o desaquecimento da economia em crise e não podiam 

contar com a produção habitacional pública no volume necessário. 

 

Mapa 7.1g – Complementação do planejamento territorial durante a fase inicial da industrialização 
petroquímica. Distrito industrial urbano e sistemas de parques. 

Elaboração: FIPE (2015).  

Este foi um quadro marcante da economia e processos urbanos verificados entre a segunda 

metade dos anos 1980 e primeira metade do ano 2000. Durante este intervalo de tempo, a falta 

de políticas habitacionais intensifica o processo de ocupação espontânea caótica de terrenos 
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comercialmente pouco valorizados, nas encostas dos vales onde foram anteriormente 

implantados os conjuntos habitacionais, gerando forte impacto negativo para o ambiente 

urbano. Embora a Urbanização e Habitação S/A (URBIS) tenha atuado como agente financeiro 

e promotor de um amplo programa habitacional entre 1967 e 1990 a produção vai se escasseando a 

partir da segunda metade dos anos 1980. 

Problemas relacionados a processos erosivos, em decorrência de cortes e aterros precários das 

encostas, assoreamento de cursos d´água, ocupações de áreas de risco de deslizamentos e 

inundações, além do lançamento de esgotos domésticos e resíduos sólidos nos cursos d´água, 

são exemplos dos efeitos colaterais de uma cidade que, embora planejada logrou dinâmica de 

uso e ocupação do território que tem comprometido o seu patrimônio ambiental. Mais 

recentemente, o Governo do Estado elaborou mais um plano, o do Vetor Ipitanga (Mapa 

7.1h), que propõe uma outra lógica de ocupação do território contrária ao velho modelo dos 

conjuntos habitacionais populares. Ao definir uma estratégia de ocupação do território que 

consolida os núcleos habitacionais existentes, propor a implementação do Parque Estadual do 

Ipitanga  e a desativação do Aterro Sanitário em médio prazo, orienta para um modelo de 

proteção de importante  manancial do Sistema de Abastecimento Joanes-Ipitanga, uma bacia 

hidrográfica de vital importância para o abastecimento da cidade. Entretanto, essa área vem 

sendo ocupada por conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida nas 

margens das represas, o que encetou ação do Ministério Público Estadual no sentido de 

impedir novos projetos habitacionais na área, até o Plano ser concluído e incorporado ao 

ordenamento jurídico municipal. Quanto ao aterro sanitário, o Plano propõe a sua desativação 

por tratar-se de uso não conforme a partir de 2008, quando a área foi incorporada à zona 

urbana de Salvador. 
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Mapa 7.1h – Planejamento de novos conjuntos habitacionais em áreas de proteção e mananciais 
(Plano Urbanístico do Vetor Ipitanga). 

 
Elaboração: FIPE (2015).  

 

7.2 CLIMA 

A relação entre ocupação, atividades humanas e fatores climáticos pode ser considerada como 

bidirecional, no sentido em que fatores como temperatura, precipitação, vento, entre outros, 

determinam áreas preferenciais para o desenvolvimento de diferentes assentamentos urbanos 

e atividades econômicas/industriais, ocorrendo também o inverso. Ou seja, a estrutura urbana 

e de usos do solo condicionam o clima urbano local, podendo influenciar o regime de 

circulação de ventos e arejamento natural de espaços, potencializar a radiação solar e as 

temperaturas geradas em meio urbano e alterar o regime de escoamento pluvial natural. 

A inclusão de fatores climáticos nas ações de planejamento urbano, urbanismo e arquitetura é 

hoje um dos pilares das intervenções em meio urbano, com o fim último de assegurar o 

conforto humano/bioclimático e a mitigação de um conjunto de impactos potenciais, não só 
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sobre populações, mas também com consequências econômicas e sociais, como ilhas de calor, 

exposição a fenômenos climáticos extremos (tempestades, inundações urbanas), custos de 

gestão e reconstrução de infraestruturas em áreas de risco, elevado consumo energético, 

exposição de populações a níveis de qualidade do ar nefastos, entre outros. 

Assim, nos itens seguintes, são compilados e descritos os principais elementos e fatores 

climáticos relevantes para o planejamento territorial da cidade. 

 Temperatura; 

 Insolação; 

 Pluviosidade; 

 Umidade relativa do ar; 

 Circulação atmosférica global e regime de ventos local. 

A análise climatológica partiu da avaliação de valores médios climatológicos históricos 

compilados para um período representativo de 30 anos. O Instituto Nacional de Meteorologia 

dispõe de Normais Climatológicas publicadas para dois períodos – 1931-1960 e 1961-1990 – 

sustentadas pelas observações da Rede de Observações de Superfície do referido instituto.  

Ponderando os critérios de representatividade e relevância para a cidade de Salvador, 

recorreu-se às médias históricas do período 1961-1990 da estação meteorológica de Salvador 

(Ondina). Complementarmente, foram analisados os dados mais recentes para a mesma 

estação; embora não totalizem um período de 30 anos, os dados disponíveis permitem 

estabelecer a análise de variáveis climáticas para um período de 22 anos – 1991-2012 – 

permitindo assim aferir as tendências climáticas mais recentes. 

7.2.1 Temperatura 

A temperatura do ar é um dos principais fatores de conforto bioclimático, influenciando 

diretamente o conforto humano, quer sejam os valores extremos de temperatura ou também a 

sua amplitude diária, devendo ser os espaços urbanos e as edificações projetadas em sua 

função. Em climas quentes e de reduzida amplitude térmica, deve-se privilegiar a ventilação, 

protegendo contra a radiação solar direta, e programar espaços amplos e zonas vegetadas e de 

água para absorção térmica. Em climas mais frios, privilegia-se a estabilidade térmica interior 

nos edifícios. 
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Neste subitem, analisam-se as temperaturas médias mensais, média das máximas e média das 

mínimas, importantes na definição do clima regional. A variação da temperatura média 

mensal obtida na estação meteoro do Gráfico 7.2a. Nesta mesma figura, apresentam-se ainda 

os valores médios e absolutos das temperaturas máximas e mínimas (valores mensais e anuais 

para o período 1961-1990). 

 
Gráfico 7.2a – Valores de temperatura máxima, média e mínima (mensal/anual)  

para o período 1961-1990 na EC Salvador (Ondina).  

 
Fonte: Normais climatológicas do INMET (1961-1990). 

Da análise da figura anterior conclui-se que não se observa uma demarcação clara de estações 

fria e quente. De fato, a amplitude média mensal (diferença entre o valor da temperatura 

média do ar do mês mais quente e a temperatura média do ar do mês mais frio) máxima é 

inferior a 3ºC, variando entre um máximo de 26,6ºC em março e 23,6ºC em agosto.  

Ainda que a variabilidade de valores extremos de temperatura média seja muito reduzida, os 

meses mais quentes verificam-se entre novembro e abril (com os valores mais elevados 

ocorrendo em fevereiro e março – coincidentes com a ocorrência dos maiores valores de 

temperatura máxima absoluta). Os meses de menor temperatura média mensal correspondem 

a julho e agosto. Em termos de temperatura mínima absoluta mensal, são também evidentes 

valores muito constantes, girando entre os 19-20ºC. Estas condições justificam-se pela forte 

influência atlântica, aliadas à latitude. 
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A proximidade com o Equador aumenta a incidência solar e a constância de temperaturas 

média mais elevadas, face a outras latitudes, promovendo a baixa variação térmica. 

Cumulativamente, a proximidade imediata ao oceano intensifica o seu efeito modelador sobre 

as temperaturas. A ocorrência de temperaturas extremas é amenizada pela regulação térmica 

que a massa de água atlântica assegura (bem como a Baía de Todos os Santos para as áreas 

poentes). A conservação de energia térmica pelas massas de água (ao contrário da perda e 

ganho rápido de energia do solo, em função dos períodos diurno e noturno) influenciam o 

clima circundante, diminuindo a oscilação de temperatura nas áreas sob a sua influência e 

promovendo o equilíbrio térmico. Na Tabela 7.2a é apresentada a comparação entre os valores 

obtidos para a estação de Salvador (Ondina) nos períodos entre 1961 e 1990 e entre 1991 e 

2012, com destaque para o incremento ou decréscimo dos valores registados para 1991-2012 

face aos valores de 1961-1990. 

 

Tabela 7.2a – Valores médios de temperatura do ar (ºC) para os  
períodos 1961-1990 e 1991-2012. 

Meses 

Temperatura Média 
Mensal 

Média Temperaturas 
Máximas Mensais 

Média Temperaturas 
Mínimas Mensais 

61-90 91-12 61-90 91-12 61-90 91-12 

Jan 26.4 26.9 29.9 31.0 23.6 23.8 

Fev 26.5 27.1 30.0 31.0 23.7 24.0 

Mar 26.6 27.1 30.0 30.8 23.9 24.1 

Abr 26.2 26.4 28.6 29.5 23.7 23.5 

Mai 25.2 25.4 27.7 28.2 22.9 22.8 

Jun 24.3 24.3 26.5 27.1 22.0 21.9 

Jul 23.7 23.7 26.2 26.6 21.4 21.2 

Ago 23.6 23.6 26.4 26.7 21.2 21.0 

Set 24.3 24.4 27.2 27.7 21.7 21.5 

Out 25.1 25.4 28.1 29.1 22.5 22.5 

Nov 25.5 26.0 28.9 29.8 22.9 23.0 

Dez 25.9 26.6 29.0 30.7 23.2 23.5 

Anual 25.3 25.6 28.2 29.0 22.7 22.7 

Fonte: Normais climatológicas do INMET (1961-1990); Base de dados do INMET (1991-2012). 
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Como esperado, observa-se um ligeiro aumento dos valores médios mensais e um incremento 

dos valores médios dos máximos mensais durante todo o ano e uma diminuição dos valores 

médios dos mínimos mensais, nos meses de menor temperatura média. Espera-se a 

manutenção desta tendência, ainda que mitigada pelo efeito da litoralidade, que atenua as 

variações térmicas. 

7.2.2  Insolação 

A insolação representa uma medida da radiação solar incidente; que será apresentada como o 

número de horas de sol mensal e anual. A insolação tem influência direta nos valores de 

temperatura do ar, mas no contexto do presente diagnóstico, importando ainda referir a sua 

importância em áreas urbanas, na maximização das temperaturas urbanas sentidas em função 

dos fenômenos de reflexão em superfícies pavimentadas e edificações, cumulativamente com 

condições de menor circulação do ar – potenciando assim a formação de ilhas de calor 

urbanas. A variação da insolação total mensal obtida na estação meteorológica de Salvador 

(Ondina), de acordo com as normais climatológicas publicadas pelo INMET, consta do 

Gráfico 7.2b. 

 

Gráfico 7.2b – Insolação total (mensal/anual) para o período 1961-1990  
na EC Salvador (Ondina). 

 
Fonte: Normais climatológicas do INMET (1961-1990). 

Salvador (Ondina) - 

Valores de insolação total para o período 1961-1990

Insolação

total anual:

2496h

0

50

100

150

200

250

300

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out N ov Dez

horas



 
 

306 
 

AMBIENTE URBANO E 
INFRAESTRUTURA 

SALVADOR HOJE E SUAS TENDÊNCIAS 
Plano Salvador 500 

Dada a interdependência entre os valores de insolação e temperatura, a sua tendência é 

análoga. Olhando para os valores absolutos de insolação total mensal e considerando o 

fotoperíodo médio associado à latitude de Salvador, observa-se que se atinge em janeiro 

(valor máximo mensal de insolação) mais de 60% do fotoperíodo mensal médio disponível 

para esse mês (em torno de 400 horas de luz diária). Já em julho, este percentual desce para 

cerca de 50%. O valor anual de 2496h de insolação total corresponde a cerca de 56% do 

número de horas de sol disponíveis anualmente. 

Estes valores são coerentes com os valores disponíveis relativos à nebulosidade (Figura 7.2a), 

que se apresentam em seguida, e indicam também (sobretudo para os valores associados às 

12 UTC) que a referência anual aponta para cerca de metade do céu coberto de nuvens. 

 
Figura 7.2a – Nebulosidade decimal (mensal/anual) para o período 1961-1990  

na EC Salvador (Ondina). 

 
Fonte: Normais climatológicas do INMET (1961-1990). 
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No que se refere ao período de dados mais recente analisado – 1991-2012 – registra-se uma 

redução de cerca de 5% no valor total anual de insolação, o que corresponde a cerca de 54% 

do número de horas de sol disponíveis anualmente. (Tabela 7.2b) 

 
 Tabela 7.2b – Valores de insolação total (h) para os períodos 1961-1990 e 1991-2012 

Fonte: Normais climatológicas do INMET (1961-1990); Base de dados do INMET (1991-2012). 

7.2.3 Pluviosidade 

A precipitação varia de local para local de acordo com os diversos fatores que a condicionam. 

Entre estes fatores contabilizam-se a altitude, a distância ao oceano, a posição relativa à 

orografia (a montante ou a jusante do vento), a circulação atmosférica de larga escala e local, 

entre outros. No Gráfico 7.2c e na Tabela 7.2c seguintes, observam-se os dados referentes à 

precipitação média total e máxima diária mensal e anual para a estação meteorológica de 

Salvador (Ondina) para o período 1961-1990. 

 
Gráfico 7.2c – Valores de precipitação total média e precipitação máxima diária  

(mensal/anual) para o período 1961-1990 na EC Salvador (Ondina). 

 
               Fonte: Normais climatológicas do INMET (1961-1990). 
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Destaca-se a ocorrência de consideráveis valores de precipitação média mensal, que resultam 

num total acumulado anual de mais de 2.100 mm. Mesmo nos meses de menor precipitação – 

setembro e outubro – os valores históricos médios situam-se acima dos 100 mm de 

precipitação. Já entre abril e julho, o acumulado de precipitação deste período representa 

cerca de 50% da precipitação acumulada anual. 

A distribuição pluviométrica anual evidenciada é explicada sobretudo pela ocorrência de 

correntes de ar de leste, propagadas nos alísios de sudeste, e migração de frentes frias de sul 

(ver seção 0 para maior detalhe), transportando as massas de ar úmidas para a costa baiana e, 

em particular, para a região costeira de Salvador. No nível local, a reduzida amplitude térmica 

e valores de temperatura média elevadas alteram de forma exponencial a evaporação e 

umidade do ar, favorecendo também a ocorrência de precipitações. 

Em função do exposto, cumulativamente a fenômenos de instabilidade sazonais como El 

Niño, La Niña e variações da temperatura da superfície do Atlântico, justifica-se também a 

ocorrência de episódios de precipitação máxima diária muito significativa na generalidade dos 

meses para o período entre 1961 e 1990. Em oito dos meses (janeiro-junho e outubro-

novembro) do período de análise, registraram-se valores máximos diários superiores a 100 

mm, cujo valor mais elevado foi registrado em 1970, no mês de junho (161,1 mm). Na Tabela 

7.2c seguinte, apresentam-se as normais relativas a dias com precipitação superior a 1 mm e 

número de períodos de dias secos (3/5/10 dias consecutivos sem precipitação), 

consubstanciando as considerações anteriores. 

 
Tabela 7.2c – Valores relativos a dias com precipitação e períodos de dias secos  

(mensal/anual) para o período 1961-1990 na EC Salvador (Ondina). 

 

Fonte: Normais climatológicas do INMET (1961-1990). 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

Nº dias com P ≥ 1 mm 10 13 16 17 20 19 20 15 12 10 11 10 173 

N.º períodos 
com dias secos 

3 dias 2.6 2.1 2.0 1.9 1.2 1.2 1.1 2.2 1.9 2.9 3.2 2.8 25.1 

5 dias 1.5 1.2 1.1 0.6 0.5 0.5 0.7 0.9 1.1 1.6 1.6 1.7 13.0 

10 dias 0.5 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.4 2.4 

Legenda: 
 Valores máximos 

 Valores mínimos 
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De acordo com os dados compilados, salienta-se que: 

 quase metade dos dias do ano registram precipitação superior a 1 mm; 

 nos meses com menor número de dias com precipitação, esta nunca é inferior a 10 
dias (1/3 do mês); 

 novembro é o mês com mais períodos de 3 dias consecutivos sem chuvas – 32 
ocorrências em 10 anos –, ao passo que janeiro registra um máximo de 5 
ocorrências a cada 10 anos de 10 dias consecutivos sem chuvas; 

 o período de maio a julho é o mês mais chuvoso – a rondar os 20 dias com 
precipitação superior a 1 mm por mês; 

 o período de outubro a janeiro é o mês menos chuvoso – embora registre o maior 
número de períodos com dias consecutivos sem precipitação, o número de dias 
com precipitação a rondar os 10 dias não permite catalogar o período como seco. 

A informação supracitada não permite delimitar um período seco na região de Salvador, em 

função dos volumes e frequência de precipitação registrados. Uma das formas expeditas de 

determinar e confirmar a definição de períodos secos e úmidos para uma dada localização é 

por intermédio do diagrama ombrométrico de Gaussen (Gráfico 7.2d). O gráfico permite a 

individualização de um período do ano em que a pluviosidade mensal é menor que o dobro da 

temperatura média, denominado período Xérico, ou seja, comumente típico de meses secos.  

 
Gráfico 7.2d – Diagrama ombrométrico de Gaussen para o período 1961-1990  

na EC Salvador (Ondina). 

 
Fonte: Normais climatológicas do INMET (1961-1990). 
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Assim, o diagrama ombrométrico de Gaussen permite reiterar a ausência de um período seco 

claramente definido. A tendência para o período mais recente, delimitado entre 1991 e 2012 

(Tabela 7.2d), indica uma redução da precipitação média mensal anual, com significado 

sobretudo nos meses de novembro a fevereiro. Por outro lado, dá-se um acréscimo nos meses 

entre junho e agosto, conforme se observa a seguir. 

 
Tabela 7.2d – Valores de precipitação média mensal (mm) para  

os períodos 1961-1990 e 1991-2012. 

Fonte: Normais climatológicas do INMET (1961-1990); Base de dados do INMET (1991-2012). 

Daqui resulta uma ligeira modificação do padrão de distribuição da precipitação mensal ao 

longo do ano, mantendo-se os meses de abril a julho como os meses de maior precipitação, 

mas manifestando-se mais recentemente como os meses com menor pluviosidade os de 

dezembro e janeiro. 

 

7.2.4  Umidade relativa do ar 

A umidade do ar corresponde à quantidade de vapor de água na atmosfera resultante da 

evaporação das superfícies aquáticas e do solo, da transpiração dos seres vivos e das 

combustões, estando intimamente relacionada com a temperatura e a existência de água 

disponível na superfície. A umidade relativa do ar medida na estação meteorológica de 

Salvador (Ondina) encontra-se expressa no Gráfico 7.2e. Os dados refletem o estado 

hidrométrico do ar em três períodos distintos: 12 UTC, 18 UTC e 24 UTC. Apresenta-se ainda 

o valor médio compensado.  

 

  

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

61-90 138.0 142.0 151.6 309.7 359.9 243.7 175.0 127.4 102.0 114.9 137.1 142.8 2144.0 

91-12 79.2 111.6 147.1 299.0 293.6 246.4 198.7 134.1 98.9 95.8 109.3 53.3 1867.2 
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Gráfico 7.2e – Valores de umidade relativa (mensal/anual) para o  
período 1961-1990 na EC Salvador (Ondina). 

 
Fonte: Normais climatológicas do INMET (1961-1990). 

Reportando valores médios, verifica-se que a média anual gira em torno de 80%, variando 

entre 79% e 83%, um valor elevado que reflete o clima quente e úmido de Salvador. Os 

valores registrados para as 24 UTC fica próximo de 90%. Observando os valores de umidade 

relativa do ar média para o período 1991-2012 (Tabela 7.2e), verifica-se que a variação de 

umidade se relaciona com a variação de temperatura, uma vez que nos meses em que a 

variação de temperatura (incremento) é superior (novembro a fevereiro) que são verificados 

decréscimos de umidade relativa do ar (com exceção para fevereiro). Do balanço da variação 

da distribuição média mensal resulta um acréscimo anual médio de 0,4%. 

 
Tabela 7.2e – Valores de umidade relativa do ar média (%) para os  

períodos 1961-1990 e 1991-2012. 

Fonte: Normais climatológicas do INMET (1961-1990); Base de dados do INMET (1991-2012). 
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7.2.5 Ventos 

O conhecimento de um regime de ventos é crucial para o ordenamento territorial e a estrutura 

de ocupação do solo, dado que são eles que definem, por exemplo, a dispersão de poluentes 

atmosféricos, quer seja em função da direção, quer seja da intensidade. Ou seja, a localização 

relativa da população face a um conjunto de usos, como indústrias, redes de transportes, áreas 

logísticas, entre outros, deve atender à sua exposição a poluentes, emissões sonoras ou outros 

fatores nefastos para receptores sensíveis. A circulação de ar numa dada região deve-se a 

padrões de circulação de larga escala e a fenômenos de mesoescala. 

O regime de ventos que caracteriza Salvador é muito marcado pela posição da Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT), faixa de baixas pressões em função das elevadas 

temperaturas. Os padrões de distribuição de pressão definem assim que a norte da ZCIT os 

ventos Alísios são de nordeste e a sul da ZCIT são de sudeste (Figura 7.2b). 

 
Figura 7.2b – Modelo conceptual de circulação atmosférica global. 

 
Fonte: Tomasini (2011). 
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A ZCIT afeta o padrão dos ventos Alísios de leste conforme a sua variabilidade interanual em 

termos de latitude. Durante os meses de inverno, a ZCIT desloca-se a norte do equador, 

favorecendo a ocorrência de Alísios de sudeste. Em conjunto com os sistemas frontais, de 

maior frequência nesta altura do ano, e de maior energia, intensificam a velocidade dos 

ventos. Nos meses de verão, a ZCIT desloca-se para sul do equador, permitindo a ocorrência 

de Alísios de nordeste, ainda que possam ocorrer ventos de sudeste em função de sistemas 

frontais. 

Os sistemas frontais mais frequentes resultam de sistemas anti-ciclônicos da região do 

Hemisfério Sul e respectiva interação das massas de ar originadas: Anticiclone Semifixo do 

Atlântico Sul, que origina a Massa Tropical Atlântica, e o Anticiclone Migratório Polar, que 

origina a Massa Polar Atlântica. Nos meses de inverno, o Anticiclone Migratório Polar tende 

a localizar-se em latitudes menores e, portanto, com maior influência sobre a região de 

Salvador (intensificando os ventos, de sudeste, e originando frentes frias que precipitam na 

região com maior intensidade). Durante o verão, o Anticiclo Semifixo do Atlântico Sul é 

responsável pela estabilidade do tempo atmosférico, conferindo características de calor e 

umidade (Figura 7.2c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

314 
 

AMBIENTE URBANO E 
INFRAESTRUTURA 

SALVADOR HOJE E SUAS TENDÊNCIAS 
Plano Salvador 500 

Figura 7.2c – Distribuição de massas de ar no Brasil. 

 
Legenda: 
MEAN: Massa Equatorial do Atlântico Norte; MEAS: Massa Equatorial do Atlântico Sul; MEC: 
Massa Equatorial Continental; MTA: Massa Tropical Atlântica; MTC: Massa Tropical Continental; 
MTP: Massa Tropical Pacífica; MPA: Massa Polar Atlântica; MPP: Massa Polar Pacífica 

 

Fonte: Tomasini (2011). 
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Os dados compilados para a estação de Salvador (Ondina) por intermédio das normais 

climatológicas para 1961-1990 ou dos dados de base do INMET para 1991-2012 refletem os 

padrões de circulação supramencionados (Gráfico 7.2f e Tabela 7.2f). 

 

Gráfico 7.2f – Perfil dos ventos predominantes (mensal/anual) para o  
período 1961-1990 na EC Salvador (Ondina). 

 
Fonte: Normais climatológicas do INMET (1961-1990). 

 

Tem-se assim a predominância de ventos Alísios de sudeste durante a grande maioria do ano, 

evidenciando-se a presença de ventos de nordeste nos meses de verão. Nos meses de inverno, 

confirmam-se valores de velocidade média do vento superiores aos meses restantes. 

Não obstante, os dados para o período 1991-2012 determinam uma redução na velocidade 

média do vento (ainda que com uma distribuição semelhante – com maior intensidade nos 

meses de inverno) e uma maior expressão de ventos de nordeste no verão. O conjunto destes 

fatos poderá indiciar uma menor incidência da influência da Massa Polar Atlântica nos meses 

de inverno, e de sistemas frontais em geral no verão, incrementando o peso dos Alísios de 

nordeste nesta época do ano. 
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Tabela 7.2f – Direção predominante e velocidade média (m/s) do vento para os  
períodos 1961-1990 e 1991-2012. 

Meses 
Direção predominante Velocidade média 

61-90 91-12 61-90 91-12 

Jan SE NE 2.0 1.6 

Fev SE NE/SE 2.0 1.5 

Mar SE SE 1.9 1.6 

Abr SE SE 2.2 1.6 

Mai SE SE 2.3 1.8 

Jun SE SE 2.4 1.9 

Jul SE SE 2.6 1.9 

Ago SE SE 2.5 1.9 

Set SE SE 2.5 1.9 

Out SE NE/SE 2.3 1.9 

Nov NE NE 2.4 1.8 

Dez NE NE 2.2 1.7 

Anual SE SE 2.3 1.8 

Fonte: Normais climatológicas do INMET (1961-1990); Base de dados do INMET (1991-2012). 

 

7.2.6 Síntese de variáveis climatológicas para Salvador (Ondina) 

Na Tabela 7.2g que se segue, são sintetizados os dados relativos à estação Salvador (Ondina) 

disponíveis pelo INMET (normais climatológicas e dados de base para os períodos 1961-1990 

e 1991-2012) para os dois períodos em análise. Para efeitos de síntese, consideraram-se os 

valores médios (ou totais) anuais, bem como a identificação dos valores máximos e mínimos e 

respetivo mês em que ocorrem. Com base no tratamento das variáveis climatológicas para o 

período 1960-1991, segundo a classificação de Thornthwaite, o clima de Salvador caracteriza-

se como megatérmico (A’), moderadamente úmido (B2), com um déficit de água nulo ou 

pequeno (R) e uma eficácia térmica no verão nula ou pequena. 
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Tabela 7.2g – Quadro-síntese de variáveis climatológicas para Salvador (Ondina). 

Fonte: Normais climatológicas do INMET (1961-1990); Base de dados do INMET (1991-2012). 

 

Variáveis 

1961-1990 1991-2012 

Média 
[Total

2
] 

Anual 

Max/ 
Mês 

Min/ Mês 
Média 
[Total

2
] 

Anual 
Max/ Mês 

Min/ 
Mês 

Temperatura Média Mensal (ºC) 25.3 26.6/ Mar 23.6/ Ago 25.6 
27.1/ Fev, 
Mar 

23.6/ Ago 

Média de Temperaturas Máximas 
Mensais (ºC) 

28.2 
30.0/ 
Fev,Mar 

26.2/ 
Jul 

29.0 
31.0/ Jan, 
Fev 

26.6/ Jul 

Média de Temperaturas Mínimas 
Mensais (ºC) 

22.7 23.9/ Mar 21.2/ Ago 22.7 24.1/ Mar 21.0/ Ago 

Precipitação Média Mensal (mm) 2144.0 
359.9/ 
Mai 

102.0/ Set 1867.2 299.0/ Abr 53.3/ Dez 

Precipitação Máxima Diária (mm) 118.9 
161.1/ 
Mai (1970) 

66.7/ 
Ago(1976) 

— — — 

N.º dias com precipitação  
≥ 1 mm 

173.0 [
1
] 

20.0/ Mai, 
Jul 

10.0/Out, 
Dez, Jan 

194.7 [
1
] 22.5/ Jun 9.4/ Dez 

N.º períodos sem precipitação em 3 
ou mais dias 

25.1 
[

1
] 

3.2/ 
Nov 

1.1/  
Jul 

— — — 

N.º períodos sem precipitação em 5 
ou mais dias 

13.0 
[

1
] 

1.7/ 
Dez 

0.5/ Mai, 
Jun 

— — — 

N.º períodos sem precipitação em 10 
ou mais dias 

2.4 
[

1
] 

0.5/  
Jan 

0.0/Abr, 
Jun-Ago 

— — — 

Umidade Relativa do ar compensada 
(%) 

80.9 83.1/ Mai 79.0/ Fev 81.2 84.4/ Mai 78.7/ Jan 

Nebulosidade  
(% céu encoberto) 

50 
60/ 
Abr-Jul 

50/ 
Ago-Mar 

— — — 

Insolação total (h) 
2495.8 
[

1
] 

245.6/ 
Jan 

167.2/ Jun 
2377.0 
[

1
] 

242.3/ Jan 
147.3/ 
Jun 

Evaporação (mm) 
923.6 
[

1
] 

84.6/ Ago 
67.1/ 
Mai 

958.3 
[

1
] 

99.5/ Jan 68.8/ Mai 

Direção predominante  
do vento 

SE — — SE — — 

Velocidade média do vento (m/s) 2.3 
2.6/ 
Jul 

1.9/ 
Mar 

1.8 
1.9/ 
Jun-Out 

1.5/ Fev 
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7.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

No caso específico do ambiente urbano de Salvador, a geologia e geomorfologia têm papel 

importante, pois estes fatores interferem na forma do Município, na topografia da cidade e nas 

feições estruturais associadas à falha de Salvador, uma feição geológica que definiu no 

passado, os espaços urbanos conhecidos como Cidade Alta e Cidade Baixa. Relacionam-se 

ainda a este aspecto, feições estruturais associadas a lineamentos transversais ao eixo 

principal da cidade, sobre os quais estão implantados os rios principais, formando uma série 

de pequenas bacias hidrográficas que servem de barreiras naturais para o processo contínuo de 

expansão do tecido urbano, para áreas a norte do núcleo original da cidade.  

Associado à geologia, os processos climáticos interferem nas formas de relevo esculpindo 

estas zonas estruturais de fraqueza e formando o modelado com vales alargados em forma de 

“U” característicos de climas úmidos, sobre os quais se implanta uma rede de drenagem com 

extensa planície de inundação, onde se depositam sedimentos lamosos, difíceis de serem 

transpostos por obras viárias. Em decorrência do clima super úmido, as rochas graníticas do 

embasamento cristalino sofrem intemperismo químico, formando solos com espessuras de até 

15 metros, que quando saturados por picos de chuvas intensas se liquefazem produzindo 

movimentos de massa (deslizamentos) nas vertentes mais inclinadas dos vales. 

Nestas áreas susceptíveis a movimentos de massa, a ocupação desordenada é potencialmente 

perigosa para os seus moradores, já que as habitações implantadas nestas áreas não foram 

preparadas para resistir aos processos de deslizamentos naturais. A compreensão destes 

processos ajuda na adoção de ações preventivas para minimizar os riscos em áreas habitadas. 

Estes e outros aspectos serão abordados de forma mais detalhada a seguir. 

7.3.1  Aspectos geológicos 

Conforme dito anteriormente, a geologia é um fator importante para compreender a 

configuração do território sobre o qual se desenvolvem os processos urbanos na cidade do 

Salvador. Os elementos geológicos que marcam a cidade podem ser compreendidos através 

do modelo de tectônica de placas e separação dos continentes, quando a aproximadamente 

250 milhões de anos, o Brasil se separou da África, através de um modelo de ruptura em “Y”, 

formando um sistema de rift abortado, onde rochas cristalinas delimitavam um lago profundo 
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sobre o qual se formou a bacia petrolífera sedimentar do Recôncavo. A cidade de Salvador foi 

implantada no bloco alto da falha que separa as rochas cristalinas da Bacia Sedimentar do 

Recôncavo, colocando lado a lado rochas cristalinas resistentes a erosão em contato com 

rochas sedimentares menos resistentes à erosão.  

Esta configuração geológica estrutural fez com que os terrenos no bloco leste da falha 

ficassem mais altos e as partes a oeste mais baixas, possibilitando a penetração das águas 

oceânicas que formaram a Baía de Todos os Santos. Estes aspectos ajudam a compreender 

algumas características da morfologia e processos físicos incidentes no território municipal, 

gerando elementos para incorporação destas informações ao planejamento da cidade. Em 

linhas gerais, foram individualizados quatro grandes compartimentos geológicos (Mapa 7.3a), 

cujas características relevantes para o planejamento urbano serão descritas a seguir. 

 
Mapa 7.3a – Mapa geológico esquemático. 

Elaboração: FIPE (2015) 
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7.3.1.1 Embasamento Cristalino 

Aflorando no bordo leste (bloco alto) da falha de Salvador, distribui-se ao longo das vertentes 

dos vales, quase sempre em cotas inferiores a 70 metros. De idade pré-cambriana (1.6 bilhões 

de anos), é constituído essencialmente por rochas metamórficas gnaíssicas e granulíticas, 

tectonizadas a partir de eventos geodinâmicos do proterozóico inferior, que produziram 

foliações preferenciais na direção N 20o – 40o E, com mergulhos entre 35o e 60o W, que 

controlaram estruturalmente a bacia do Recôncavo.  

Mineralogicamente esta unidade é constituída por uma associação mineral composta de 

quartzo, feldspatos potássicos e ferromagnesianos, que submetido a um intenso processo de 

intemperismo químico forma um espesso manto de alteração de composição areno-argilosa. 

Quando localizados em vertentes de elevada declividade (> 30%) podem apresentar 

instabilidade, com susceptibilidade moderada a movimentos de massa, quando ocupados por 

padrões urbanos adensados, sem os respectivos cuidados. 

Pedologicamente, ocorre sobre esta unidade espessos latossolos cujas características físicas e 

químicas dão suporte a tipologias vegetais arbóreas nas áreas ainda não ocupadas pela mancha 

urbana. Geotecnicamente, estes solos apresentam instabilidade. Porém, abaixo deste solo, as 

rochas graníticas oferecem elevada resistência às fundações. Do ponto de vista do seu 

desenvolvimento urbano, deve-se evitar a ocupação de declividades acima de 30%, porém, 

quando necessário, devem ser tomados os devidos cuidados, de projetar fundações que 

aproveitem a elevada resistência do substrato duro abaixo da espessa capa de solo. 

7.3.1.2 Grupo Ilhas 

Distribui-se preferencialmente ao longo das vertentes dos vales localizados sobre o bloco 

baixo da falha de Salvador, na porção oeste da cidade, na área abrangida pelo Subúrbio 

Ferroviário, em cotas inferiores a 70m. Principal representante dos sedimentos que 

preencheram a bacia do Recôncavo durante o Cretáceo, é constituído por folhelhos e siltitos 

de coloração cinza, bem consolidados, com lentes de arenito subordinados. 

Apresentam manto de alteração nunca superior a 15 metros, com uma espessura média 

variando entre 2 e 4 metros. Formam solos residuais argilosos rijos quando secos, mas 

extremamente plásticos quando molhados. Do ponto de vista geotécnico, a elevada 


