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Figura 348 - Carregamento do Sistema de Transporte Coletivo no Cenário Nada a Fazer no ano 2025 (HPM) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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Figura 349 - Carregamento do Sistema de Transporte Coletivo no Cenário Nada a Fazer no ano 2032 (HPM) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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Figura 350 - Carregamento do Sistema de Transporte Coletivo no Cenário Nada a Fazer no ano 2049 (HPM) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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Figura 351 – Transferências nos principais locais de transbordo no Sistema de Transporte Coletivo no Cenário Nada a Fazer no ano 2025 
(HPM) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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Figura 352 – Transferências nos principais locais de transbordo no Sistema de Transporte Coletivo no Cenário Nada a Fazer no ano 2032 
(HPM) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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Figura 353 - Transferências nos principais locais de transbordo no Sistema de Transporte Coletivo no Cenário Nada a Fazer no ano 2049 
(HPM) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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8.2.8 Indicadores de Transporte Coletivo da Rede de Máxima Oferta 

 

A Rede de Máxima Oferta corresponde à situação com os investimentos decorrentes das 

intervenções propostas e apresentadas com suas respectivas programações temporais no 

Relatório RT12. A Rede de Máxima Oferta tem como base as intervenções no sistema de 

mobilidade urbana (componentes de transporte coletivo, transporte individual e transporte ativo) 

incluindo aquelas definidas no PDDU/2016, as intervenções dos projetos consolidados e já em 

fase de implantação ou de concepção e as intervenções no sistema de mobilidade urbana 

propostas e desenvolvidas no âmbito do PlanMob Salvador. Em síntese, tais intervenções 

contemplam infraestrutura de transportes, medidas operacionais e de gestão da mobilidade 

urbana.  

As Tabelas a seguir apresentam os indicadores de Transporte Coletivo da Rede de Máxima 

Oferta nos anos de planejamento do PlanMob Salvador (2025, 2032 e 2049). 

 

Tabela 187 - Indicadores de Transporte Coletivo da Rede de Máxima Oferta no ano 2025 

Modo 
Embarques 

na Hora Pico 
Manhã 

Passageiro x 
km 

Passageiro x 
h 

Vel. Média 
(km/h) 

Embarques 
Diários 

Municipal Salvador (*1) 280.928 1.438.627 86.795  16,58  2.856.000 

Metropolitanas 37.005 456.643 28.797  15,86  262.700 

Metrô (L1+L2) 80.058 670.471 19.219  34,89  712.900 

VLT 8.500 59.842 2.379  25,15  97.100 

Lanchas/Barcas 571 3.519 250  14,05  5.800 

Elevador/Planos Inclinados 7.744 733 134  5,48  75.600 

Teleféricos 13.606 10.663 773  13,79  132.700 

Ferry 551 7.562 303  24,96  5.600 

Outros Modos (*2) 19.450 179.896 12.398  14,51  168.400 

Total 448.413 2.827.956 151.049  18,72  4.316.800 

*1 - Demanda agregada dos sistemas STCO+Seletivos 
*2 - Demanda transportada por linhas de outros municípios exceto Salvador 

Nota: Os dados operacionais apresentados foram calculados de forma expedita, através do software de simulação EMME 4. Dessa 

forma, devem ser tratados como estimativas iniciais e objetos de estudos específicos no momento de detalhamento do projeto e da 

operação das linhas. 
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Tabela 188 -  Indicadores de Transporte Coletivo da Rede de Máxima Oferta no ano 2032 

Modo 
Embarques 

na Hora Pico 
Manhã 

Passageiro x 
km 

Passageiro x 
h 

Vel. Média 
(km/h) 

Embarques 
Dia 

Municipal Salvador (*1) 266.823 1.329.145 76.806  17,31  2.712.600 

Metropolitanas 36.999 502.596 28.649  17,54  262.700 

Metrô (L1+L2) 89.983 825.439 23.694  34,84  839.400 

VLT 11.473 69.776 2.903  24,04  131.100 

Lanchas/Barcas 749 4.697 389  12,08  7.500 

Elevador/Planos Inclinados 11.867 1.326 243  5,46  115.800 

Teleférico 18.616 13.215 956  13,82  181.600 

Ferry 855 11.728 472  24,87  8.700 

Outros Modos (*2) 23.593 227.637 15.189  14,99  203.500 

Total 460.958 2.985.559 149.300  20,00  4.462.900 

*1 - Demanda agregada dos sistemas STCO+Seletivos 
*2 - Demanda transportada por linhas de outros municípios exceto Salvador 

Nota: Os dados operacionais apresentados foram calculados de forma expedita, através do software de simulação EMME 4. Dessa 

forma, devem ser tratados como estimativas iniciais e objetos de estudos específicos no momento de detalhamento do projeto e da 

operação das linhas. 

 

Tabela 189 -  Indicadores de Transporte Coletivo da Rede de Máxima Oferta no ano 2049 

Modo 

Embarques 
na Hora Pico 

Manhã 

Passageiro x 
km 

Passageiro x 
h 

Vel. Média 
(km/h) 

Embarques 
Dia 

Municipal Salvador (*1) 254.999 1.340.406 72.997  18,36  2.592.400 

Metropolitanas 37.382 538.032 29.950  17,96  265.400 

Metrô (L1+L2) 79.573 742.033 21.228  34,96  744.100 

VLT 11.341 68.701 2.839  24,20  129.600 

Lanchas/Barcas 75 65 7  9,97  800 

Elevador/Planos Inclinados 14.059 1.795 372  4,83  137.200 

Teleférico 25.893 19.874 1.435  13,85  252.600 

Ferry 0 0 0  -  0 

Outros Modos (*2) 23.417 207.176 14.934  13,87  202.400 

Total 446.739 2.918.081 143.761  20,30  4.324.500 

*1 - Demanda agregada dos sistemas STCO+Seletivos 
*2 - Demanda transportada por linhas de outros municípios exceto Salvador 

Nota: Os dados operacionais apresentados foram calculados de forma expedita, através do software de simulação EMME 4. Dessa 

forma, devem ser tratados como estimativas iniciais e objetos de estudos específicos no momento de detalhamento do projeto e da 

operação das linhas. 

 



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade de Salvador – TOMO II 

 

598 

Tabela 190 – Indicadores de tempos distâncias e velocidades médias de transporte 
coletivo na Rede de Máxima Oferta 

Indicador 
Rede de Máxima Oferta 

Ano 2025 
Rede de Máxima Oferta 

Ano 2032 
Rede de Máxima Oferta 

Ano 2049 

Tempo Total Espera (min)  5,30   5,48   5,25  

Distância (km)  11,68   12,15   12,32  

% de transferências 70,9% 75,1% 75,4% 

Tempo dentro do veículo (min)  33,47   32,28   32,51  

Tempo a pé (min)  19,44   19,22   19,06  

Tempo total da viagem  58,21   56,98   56,82  

Velocidade média (km/h)  18,72   20,00   20,30  

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

Nota: Os dados operacionais apresentados foram calculados de forma expedita, através do software de simulação EMME 4. Dessa 

forma, devem ser tratados como estimativas iniciais e objetos de estudos específicos no momento de detalhamento do projeto e da 

operação das linhas. 

 

Tabela 191 – Variações percentuais dos Indicadores de tempos distâncias e velocidades 
médias na Rede de Máxima Oferta em relação ao Cenário Nada a Fazer 

Variações (%) 
Rede de Máxima 

Oferta 
Ano 2025 

Rede de Máxima 
Oferta 

Ano 2032 

Rede de Máxima 
Oferta 

Ano 2049 

Tempo Total Espera (min) -28,3% -25,5% -29,8% 

Distância (km) -2,7% -1,5% -1,7% 

% de transferências 235,1% 231,5% 228,7% 

Tempo dentro do veículo (min) -27,4% -28,5% -32,6% 

Tempo a pé (min) -10,3% -8,5% -11,7% 

Tempo total da viagem -22,5% -22,5% -26,5% 

Velocidade média 38,4% 41,5% 49,7% 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

Nota: Os dados operacionais apresentados foram calculados de forma expedita, através do software de simulação EMME 4. Dessa 

forma, devem ser tratados como estimativas iniciais e objetos de estudos específicos no momento de detalhamento do projeto e da 

operação das linhas. 

 

Carregamentos na Rede de Máxima Oferta: 

A figura a seguir ilustra os resultados dos carregamentos da demanda do transporte coletivo na 

rede de transporte no município de Salvador na hora de maior demanda do sistema, hora de pico 

da manhã (HPM), entre às 07:00 horas e às 08:00 horas da manhã, para a Rede de Máxima 

Oferta 2025. Os carregamentos estão expressos em passageiros transportados. 

Na sequência são apresentadas as figuras que ilustram as transferências nos Terminais de 

Integração. 
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Figura 354 - Carregamento do Sistema de Transporte Coletivo na Rede de Máxima Oferta no ano 2025 (HPM) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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Figura 355 - Carregamento do Sistema de Transporte Coletivo na Rede de Máxima Oferta no ano 2032 (HPM) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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Figura 356 - Carregamento do Sistema de Transporte Coletivo na Rede de Máxima Oferta no ano 2049 (HPM) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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Figura 357 - Transferências nos principais locais de transbordo no Sistema de Transporte Coletivo na Rede de Máxima Oferta no ano 2025 
(HPM) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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Figura 358 - Transferências nos principais locais de transbordo no Sistema de Transporte Coletivo na Rede de Máxima Oferta no ano 2032 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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Figura 359 - Transferências nos principais locais de transbordo no Sistema de Transporte Coletivo na Rede de Máxima Oferta no ano 2049 
(HPM) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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8.2.9 Indicadores de Transporte Coletivo da Rede de Máxima Oferta com 

Medidas de Gestão de Demanda 

A Rede de Máxima Oferta com Medidas de Gestão de Demanda corresponde ao Cenário 

Máximo descrito anteriormente somando-se medidas de gestão de demanda cujo objetivo é 

reduzir a participação modal do transporte individual e incentivando o uso dos Transportes 

Coletivo e Ativo. 

Assim, corresponde à situação com os investimentos decorrentes das intervenções propostas e 

apresentadas com suas respectivas programações temporais no Relatório RT12. A Rede de 

Máxima Oferta tem como base as intervenções no sistema de mobilidade urbana (componentes 

de transporte coletivo, transporte individual e transporte ativo) incluindo aquelas definidas no 

PDDU/2016, as intervenções dos projetos consolidados e já em fase de implantação ou de 

concepção (compilados no RT03 – Levantamento de Dados Primários e Secundários) e as 

intervenções no sistema de mobilidade urbana propostas e desenvolvidas no âmbito do PlanMob 

Salvador. Tais intervenções contemplam infraestrutura de transportes, medidas operacionais e 

de gestão da mobilidade urbana e incorpora também, a aplicação de medidas de gestão da 

demanda visando reduzir a participação modal do transporte individual e aumentar a do 

transporte coletivo e ativo. 

O ensaio das medidas de Gestão de Demanda foram simulados apenas para o ano de 2025, 

uma vez que, esses instrumentos promoveriam um maior impacto em um cenário de curto prazo. 

Além disto, as constantes inovações tecnológicas propiciam diversas oportunidades e sistemas 

de gerenciamento da mobilidade, que no presente momento não podem ser mensurados com 

precisão. 

 

Tabela 192 - Indicadores de Transporte Coletivo da Rede de Máxima Oferta com Medidas 

de Gestão de Demanda no ano 2025 

Modo 
Embarques 

na Hora Pico 
Manhã 

Passageiro x 
km 

Passageiro x 
h 

Vel. Média 
(km/h) 

Embarques 
Dia 

Municipal Salvador (*1) 289.835 1.491.189 89.429  16,67  2.946.500 

Metropolitanas 38.847 486.284 30.347  16,02  275.800 

Metrô (L1+L2) 82.646 693.339 19.891  34,86  735.700 

VLT 8.038 55.924 2.200  25,42  91.800 

Lanchas/Barcas 598 3.718 265  14,01  6.000 

Elevador/Planos Inclinados 8.022 764 142  5,40  78.300 

Teleférico 13.875 10.919 793  13,77  135.400 

Ferry 556 7.630 306  24,95  5.600 

Outros Modos (*2) 20.860 186.707 13.131  14,22  181.100 

Total 463.277 2.936.473 156.503  18,76  4.456.200 

*1 - Demanda agregada dos sistemas STCO+Seletivos 
*2 - Demanda transportada por linhas de outros municípios exceto Salvador 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Tabela 193 – Indicadores de tempos distâncias e velocidades médias na Rede de Máxima 

Oferta com Medidas de Gestão da Demanda 

Indicador 

Rede de Máxima Oferta 
com Medidas de Gestão 

da Demanda 
2025 

Variação em relação ao 
Cenário Nada a Fazer (%) 

Tempo Total Espera (min) 5,31 -28,2% 

Distância (km) 11,78 -1,9% 

% de transferências 71,6% 238,3% 

Tempo no veículo (min) 33,53 -27,2% 

Tempo a pé (min) 19,31 -10,9% 

Tempo total da viagem 58,15 -22,6% 

Velocidade média (km/h) 18,76 38,7% 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 360 - Carregamento do Sistema de Transporte Coletivo na Rede de Máxima Oferta com Medidas de Gestão da Demanda” no ano 2025 

(HPM) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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Figura 361 -  Transferências nos principais locais de transbordo no sistema de transporte coletivo na Rede de Máxima Oferta com Medidas de Gestão da 

Demanda no ano 2025 (HPM) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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8.2.10 Síntese dos Resultados das Simulações do Sistema de Transporte Coletivo 

A tabela a seguir apresenta a síntese dos resultados de simulações indicando o número de 

embarques diários no sistema de transporte coletivo em todos os cenários analisados e para 

todos os anos de planejamento. 
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Tabela 194 - Quadro Síntese dos Resultados das Simulações do Sistema de Transporte Coletivo (Embarques /dia) 

Modo 
Atual 
2017 

Cenário Nada a Fazer Rede de Máxima Oferta 
Rede de Máxima Oferta 
com Medidas de Gestão 

da Demanda  

2025 2032 2049 2025 2032 2049 2025 

Municipal Salvador (*1) 1.929.700 2.268.500 2.271.400 2.183.100 2.856.000 2.712.600 2.592.400  2.946.500  

Metropolitanas 309.400 399.400 389.500 424.400 262.700 262.700 265.400  275.800  

Metrô (L1+L2) 87.700 114.000 110.500 110.400 712.900 839.400 744.100  735.700  

Trem de Subúrbio 11.500 6.400 6.500 6.600 0 0 0 0 

VLT 0 0 0 0 97.100 131.100 129.600  91.800  

Lanchas/Barcas 5.600 4.300 5.200 5.100 5.800 7.500 800  6.000  

Elevador/Plan. Inclinados 5.700 5.000 5.800 5.700 75.600 115.800 137.200  78.300  

Teleférico 0 0 0 0 132.700 181.600 252.600  135.400  

Ferry 3.200 5.200 7.100 6.500 5.600 8.700 0  5.600  

Outros Modos (*2) 141.800 107.600 122.300 124.900 168.400 203.500 202.400  181.100  

Total 2.494.600 2.910.400 2.918.300 2.866.700 4.316.800 4.462.900 4.324.500  4.456.200  

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Modo 

Cenário Nada a Fazer 
(% em relação ao ano Base 2017) 

Rede de Máxima Oferta 
(% em relação ao Cenário Nada a Fazer) 

Rede de Máxima Oferta com Medidas de 
Gestão da Demanda 

(% em relação ao Cenário Nada a Fazer) 

2025 2032 2049 2025 2032 2049 2025 

Variações Percentuais 
do Total de Embarques 

16,7% 17,0% 14,9% 48,3% 52,9% 50,9% 53,1% 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Tabela 195 – Síntese dos Indicadores de tempos distâncias e velocidades médias (todos os cenários e anos de planejamento) 

Indicador 
Atual 
2017 

Cenário Nada a Fazer Rede de Máxima Oferta 
Rede de Máxima Oferta 
com Medidas de Gestão 

da Demanda 

2025 2032 2049 2025 2032 2049 2025 

Tempo Total Espera (min) 7,68 7,39 7,36 7,48  5,30   5,48   5,25   5,31  

Distância (km) 11,97 12,01 12,34 12,54  11,68   12,15   12,32   11,78  

% de transferências 22,6% 21,2% 22,7% 22,9% 70,9% 75,1% 75,4% 71,6% 

Tempo no veículo (min) 38,90 46,09 45,16 48,23  33,47   32,28   32,51   33,53  

Tempo a pé (min) 18,69 21,67 21,01 21,58  19,44   19,22   19,06   19,31  

Tempo total da viagem 65,27 75,15 73,53 77,29  58,21   56,98   56,82   58,15  

Velocidade média (km/h) 16,51 13,52 14,13 13,56  18,72   20,00   20,30   18,76  

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

Tabela 196 - Síntese das variações percentuais dos Indicadores de tempos distâncias e velocidades médias nos Cenários  

Indicador 
Atual 
2017 

Cenários Nada a Fazer 

(% em relação ao Cenário Atual 2017) 

Rede de Máxima Oferta 

(% em relação ao Cenário Nada a Fazer)  

Rede de Máxima Oferta 
com Medidas de Gestão 

da Demanda (% em 
relação ao Cenário Nada a 

Fazer) 

2025 2032 2049 2025 2032 2049 2025 

Tempo Total Espera (min) 0,0% -3,7% -4,1% -2,6% -28,3% -25,5% -29,8% -28,2% 

Distância (km) 0,0% 0,3% 3,1% 4,7% -2,7% -1,5% -1,7% -1,9% 

% de transferências 0,0% -6,2% 0,4% 1,7% 235,1% 231,5% 228,7% 238,3% 

Tempo no veículo (min) 0,0% 18,5% 16,1% 24,0% -27,4% -28,5% -32,6% -27,2% 

Tempo a pé (min) 0,0% 15,9% 12,4% 15,4% -10,3% -8,5% -11,7% -10,9% 

Tempo total da viagem 0,0% 15,1% 12,7% 18,4% -22,5% -22,5% -26,5% -22,6% 

Velocidade média 0,0% -18,1% -14,4% -17,9% 38,4% 41,5% 49,7% 38,7% 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Os resultados das simulações indicam que na Rede de Máxima Oferta (sem as medidas de 

gestão da demanda) a demanda do setor de transporte coletivo experimenta um acréscimo 

relevante em relação ao “Cenário Nada a Fazer” com aumentos de 48,3% no ano 2025; 52,9% 

no ano 2032; e 50,9% no ano 2049. A implantação de medidas de gestão da demanda confere 

alterações de pequena magnitude nos acréscimos de demanda, embora atenda os objetivos de 

redução da participação do transporte individual na divisão modal. Nesse caso os aumentos na 

demanda são de 53,1% no ano 2025. 

Os histogramas a seguir ilustram os tempos de viagem no sistema de transporte coletivo para 

cada cenário simulado. Observa-se que as simulações indicaram uma melhoria substancial na 

redução dos tempos de viagem com a implantação das ações propostas para a Rede de Máxima 

Oferta. Ao mesmo tempo a implantação desse cenário com medidas de gestão da demanda 

implicaram pequenas reduções nos tempos de viagem. Isso se deve à melhoria das condições 

de tráfego decorrentes da redução da participação do transporte individual na divisão modal. 

 

Tabela 197 – Tempos de Viagem no Transporte Coletivo 

Ano Cenário Nada a Fazer Rede de Máxima Oferta 
Rede de Máxima Oferta c/ 

Medidas de Gestão da 
Demanda 

2025 75,15 58,21 58,15 

2032 73,53 56,98 - 

2049 77,29 56,82 - 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Figura 362 – Histogramas de Tempo Total de Viagem no Sistema de Transporte Coletivo 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Com referência às transferências observa-se que a nova configuração da rede de transporte 

coletivo impõe um aumento substancial na porcentagem de viagens que realiza alguma 

transferência intra ou inter modal no sistema de transporte coletivo integrado. Esse percentual é 

alterado dos atuais 22% para o patamar de 75%. De fato, a racionalização da rede de linhas e a 
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implantação do sistema estrutural implica redução dos tempos de viagem e aumento substancial 

na porcentagem de viagens que realiza algum tipo de transferência.  

8.2.11 Orçamento Preliminar e Cronograma Indicativo 

A tabela a seguir apresenta as estimativas de investimentos para cada intervenção no sistema 

de transporte coletivo 

Tabela 198 – Estimativa de investimento de transporte coletivo 

Intervenção para Tratamento 

do Transporte Coletivo 

Período 

2018-2025 

(R$ milhões) 

Período 

2025-2032 

(R$ milhões) 

Período 

2032-2049 

(R$ milhões) 

VALOR 
Estimado das 
intervenções 
(R$ milhões) 

Implantação de BRT 69,6 0,0 0,0 69,6 

Implantação de BRS 69,3 27,3 0,0 96,6 

Corredor Lapa-LIP 800,0 0,0 0,0 800,0 

Equipamentos de Transferência 
(Terminais e Estações de 
Transferências) 

65,3 65,3 0,0 130,7 

Veículos de Grande Capacidade (42% 
da frota) * 

683,6 0,0 0,0 683,6 

Complementação de Trilhos 0,0 1.550,0 0,0 1.550,0 

Total Geral 1.687,8 1.642,6 0,0 3.330,4 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

Nota: Os veículos de Grande Capacidade devem ser climatizados 

8.2.12  - Propostas para aprimoramento e adequação do sistema de transporte 

hidroviário  

As adequações necessárias para o sistema hidroviário de Salvador deverão ser realizadas à luz 

das implantações dos sistemas de Transporte Coletivo que fazem parte da rede integrada e 

operam no eixo de influência do futuro VLT de Salvador. O projeto de integração dos sistemas 

de transportes coletivos proposto anteriormente não detalha as conexões hidro-ferro-rodoviárias 

do sistema em função da necessidade de estudos complementares de demanda e de 

infraestrutura. 

Em princípio são sugeridas conexões das linhas hidroviárias com o sistema VLT e/ou linhas 

rodoviárias (a serem definidas em fase posterior ao PlanMob Salvador). Além desses acessos é 

sugerida a conexão entre Plataforma e Ribeira, e entre Ilha dos Frades e a Península. 

 Ilha dos Frades – Paripe 

 Ilha da Maré - Paripe 

 Ilha dos Frades – Plataforma 

 Itaparica – Calçada 

 Vera Cruz – Estação das Barcas - Comércio 

 

Outras ligações hidroviárias sugeridas para serem analisadas, aprimoradas e adequadas são:  

 Plataforma – Ribeira 

 Ilha dos Frades - Península 
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Em nível de planejamento estratégico sugere-se o desenvolvimento de um Programa de 

Transporte Hidroviário que proporcione:  

a) a integração física com o sistema de transporte coletivo terrestre de Salvador (rede 

única integrada), adequando os piers às necessidades mínimas de conexão física com 

o VLT, ônibus e ascensores; 

b) Integração com as Ilhas da Bahia de Todos os Santos; 

c) Manutenção da ligação por barcas Vera Cruz - Salvador 

A Figura a seguir é ilustrativa e serve de base de referência para os estudos do Programa 

sugerido  

 

Figura 363– Esquema simplificado de linhas de transporte hidroviário e pontos de 
integração com VLT 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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8.3 Sistema Viário e Trânsito 

8.3.1 Espacialização dos Objetivos 

O Sistema Viário é um componente fundamental da mobilidade urbana, uma vez que o espaço 

viário contempla todo o logradouro público, ou seja, calçadas, ciclovias, canteiros centrais e os 

leitos carroçáveis. Assim, é no espaço viário que ocorrem os deslocamentos, sejam estes através 

do Transporte Ativo, do Transporte Coletivo ou dos Modais Individuais. 

Além das questões conceituais e das diretrizes consolidadas (ver RT08 – Aspirações da 

Mobilidade) as propostas tiveram objetivos de atender critérios técnicos como o Nível de Serviço, 

Capacidade de Suporte das vias, Integração Espacial, além da otimização dos indicadores de 

Tempo de Viagem ou Custo Generalizado (ver RT06 – Diagnóstico da Mobilidade e RT11 – 

Resultados e Avaliação de Cenários). 

As propostas relativas ao Sistema Viário procuraram melhorar a conectividade espacial 

(reduzindo as distâncias das viagens, fortalecendo as centralidades de bairro e favorecendo o 

Transporte Ativo), melhorar o nível de serviço dos principais eixos de deslocamento, propiciar a 

criação de faixas preferenciais para atender o Transporte Coletivo e solucionar pontos críticos 

que formam sistemáticas filas e congestionam o Trânsito em geral. 

Apoiado nas premissas de avaliação do sistema e através de vistorias in loco, realizadas pelas 

equipes técnicas que elaboraram o PlanMob Salvador, verificou-se algumas necessidades 

especificas das Regiões do Município, que foram tratadas das seguintes maneiras (ver Figura 

77). 

Figura 364 - Espacialização dos Objetivos das Propostas Viárias do PlanMob Salvador 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 

Áreas com Gargalos

de Trânsito

Áreas com falta de

Conectividade Viária
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 Na AUC e grande parte da Orla Atlântica, atualmente contendo uma melhor estrutura 

viária, prevaleceu a tratativa de solucionar os “gargalos de trânsito” identificados, seja 

com propostas de “intervenção pontual” ou com a criação de “rotas alternativas e/ou 

complementares”, compostas por novas vias ou ampliação das existentes; 

 Nas regiões do Subúrbio Ferroviário, nas áreas ao norte da Orla Atlântica e 

principalmente no “Miolo”, a principal carência identificada é a “falta de conectividade 

da malha urbana”, com grandes lacunas na articulação viária estrutural. Devido que a 

mobilidade ainda é fortemente apoiada nas antigas estradas de penetração das regiões. 

Essa constatação, indicou a necessidade de uma avaliação crítica das proposições viárias que 

estavam contidas no PDDU / 2016 e na LOUOS / 2016, norteadoras dos estudos do PlanMob, 

que complementou especialmente na análise das conectividades interbairros, além da 

especificação dos locais que pudessem sofrer uma intervenção viária mais singela e imediata, e 

outras com necessidade de implementação de obras de arte especial (OAEs). 

 

8.3.2 Categorização das Intervenções Propostas 

Assim, as intervenções propostas componentes do Máximo de Investimentos no Ano Horizonte 

(2049) do PlanMob Salvador estão apresentadas na Figura 365 e categorizam-se nos seguintes 

grupos: 

a) Requalificação Viária – que considera a melhoria das condições de segurança do 

trânsito de pedestres e veículos ao longo de significativos trechos e vias existentes, 

representado por pavimentação e nivelamento das calçadas, regularização de meio-fio, 

delimitação de espaço para ciclistas (quando possível), recuperação do pavimento da 

pista de rolamento, adequação da drenagem superficial, iluminação pública, completa 

sinalização de tráfego e implantação de segurança nas travessias; 

b) Alargamento da(s) pista(s) de rolamento - em complemento às medidas reportadas 

para caracterizar a devida requalificação viária, quando as condições físicas permitirem 

(recuo das edificações e/ou terrenos livres) e as solicitações do fluxo de tráfego forem 

superior à atual capacidade de suporte das pistas de rolamento, foram propostos 

alargamentos das vias, de forma a compatibilizar e regularizar os fluxos de trânsito de 

todos os usuários da via; 

c) Duplicação da Pista de Rolamento – principalmente como decorrência do aumento do 

tráfego de passagem e/ou de atendimento às atividades lindeiras devido a intensificação 

planejada pelo uso do solo da área, foram identificadas as vias com necessidade, tanto 

de requalificação como de ampliação da capacidade de suporte da mesma e/ou de apoio 

às infraestruturas dedicadas ao transporte coletivo (pistas e estações de embarque dos 

usuários); 

d) Criação de Novas Vias – com a proposição de trechos viários, curtos ou longos, 

dependendo da necessidade dessas interligações viárias, como complemento de vias 

existentes (e ampliadas) ou como apoio de vias já congestionadas ou, ainda, com 

expectativas de virem a ficar saturadas a curto prazo, em decorrência da intensificação 

do uso do solo na sua região de influência; 

e) Obras de Arte Especiais (OAE) – representada por “soluções pontuais” como o 

desnivelamento das pistas de rolamento que se interceptam, através da implantação de 
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pequenos pontilhões, viadutos, trincheiras viárias e suas articulações com o sistema 

viário existente no local; 

f) Complexos Viários – abrangendo um conjunto localizado de soluções viárias com 

combinação de OAE e respectivas alças / rampas de conexão entre as diversas pistas 

de rolamento, em geral interconectando duas ou mais vias do Sistema Viário Principal de 

Salvador; 

g) Complementações Viárias – de continuidade viária e/ou para possibilitar o acesso local, 

lindeiras às rodovias, com gestão por órgãos públicos de outras esferas de governo. 

 

Cabe manifestar que, a Ponte de ligação entre Salvador e a Ilha de Itaparica foi incorporada nas 

avaliações do PlanMob Salvador, uma vez que recentemente foi anunciado o lançamento do 

edital (para sua construção) na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) por parte do governo 

do Estado. Dessa forma, o projeto deve ser tratado como uma “obra em vias de oficialização”. 

Além de representado na Figura 365, estão relacionados na Tabela 199 os tipos de intervenção 

que o compõe. 

 

Tabela 199 – Intervenções no Sistema Viário (2017 – 2049) 

    

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 

 

Essa extensão total, decorrente das intervenções viárias, representam um acréscimo efetivo de 

12,1% em Novas Vias, Rampas, Viadutos/Pontes, Trincheiras e Túneis (152,8 km) de um total 

de 1.266,3 km que compõe o Sistema Viário Principal de Salvador. 

 

(km) %

Requalificação 130,0 34%

Alargamento 72,0 19%

Duplicação 32,1 8%

Nova Via 136,5 35%

Rampa 2,7 1%

Viaduto / Ponte 8,5 2%

Trincheira 1,9 0%

Túnel 3,2 1%

Total 386,9 100%

TIPO DE INTERVENÇÃO
Extensão
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Figura 365 - Categorias das Intervenções Viárias Propostas (até 2049) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 
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8.3.3 Caracterização do Faseamento para 

Implementação 

O faseamento do Sistema Viário está correlacionado 

com todas as modalidades de transporte, ou seja, 

influência diretamente na implantação de calçadas, 

infraestruturas cicláveis, na operação do Transporte 

Coletivo e na circulação do Transporte Individual. 

Também está diretamente relacionado com a 

demanda e o desenvolvimento urbano planejado 

para Salvador (PDDU/2016 e LOUOS/2016). 

Estes aspectos foram analisados para a elaboração 

do faseamento, em conjunto com os locais que se 

mostraram mais críticos – já congestionados ou 

próximos da saturação – e complementarmente 

foram considerados os investimentos em cada fase 

de implantação, para buscar o equilíbrio econômico-

financeiro no orçamento de investimentos da cidade. 

Nos itens subsequentes está apresentado o 

faseamento de implementação das propostas, com 

as redes viárias que deverão estar operando em 

cada ano meta (2025, 2032 e 2049), bem como os 

resultados das respectivas simulações. 

Salienta-se, entretanto, que a distribuição da 

obra por fases pode e deve ser alterada em 

função de obtenção de recursos financeiros, 

extra orçamentárias, antecipando soluções que 

venham a ser favoráveis à mobilidade de toda a 

região. 

Figura 366 - Faseamento de Implantação das Intervenções Propostas (2025/2032/2049) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 
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 Fase 1: Rede de Máxima Oferta, em 2025 

Até o ano de 2025, momento de revisão dos instrumentos urbanísticos vigentes em Salvador 

(PDDU, LOUOS e este estudo PlanMob Salvador), considerou-se a implantação dos projetos já 

comprometidos na cidade, compostos pela Rede Mínima (ver RT05 – Modelagem para o 

Planejamento de Transporte), além de outras propostas ora relacionadas pelo PlanMob 

Salvador. 

Assim, estas propostas têm como principais considerações a complementação dos projetos da 

Rede Mínima (como o VLT), alguns pontos críticos da AUC, a conectividade da malha viária do 

“Miolo” e ainda com intervenções localizadas em Itapuã e no Subúrbio Ferroviário, conforme 

apresentado na Figura 367. 

O faseamento para o ano de 2025 é composto por uma parcela modesta dos investimentos no 

Sistema Viário (11,4%), conforme se observa na Tabela 200; uma vez que, neste período os 

projetos comprometidos (Rede Mínima) já absorveram grande parcela do orçamento municipal, 

como é o caso do projeto do BRT Lapa <> LIP e as melhorias no corredor de ônibus da Av. 

Vasco da Gama. 

Nota-se também que, aproximadamente 25% dos investimentos financeiros estão relacionados 

com soluções pontuais (Viaduto, Pontilhão, Trincheira) e 60% para a ampliação da capacidade 

de suporte viário (Alargamento, Duplicação, Nova Via e Túnel); ou seja, 85% dos investimentos 

do faseamento 2025 está relacionado a solucionar pontos críticos do sistema, seja através da 

melhor conectividade espacial ou do aumento da capacidade de suporte das vias do entorno. 

As propostas incorporadas na Fase 1 (de 2025) estão relacionadas e esquematizados nas Fichas 

de Propostas, ilustradas na Figura 367 com seus respectivos simbolos e individualmente 

apresentadas no RT12: Fichas de Avaliação das Propostas. 

 

Tabela 200 - Investimentos no Sistema Viário: Faseamento 2025 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

Obs. (*) Excluindo os recursos financeiros já vinculados aos projetos comprometidos. 

 

(km) % (mi l  R$ - nov/2017) %

Requalificação 37,6 37% 88.005,0 13%

Alargamento 39,0 38% 198.400,0 30%

Duplicação 13,7 13% 104.500,0 16%

Nova Via 8,5 8% 69.050,0 11%

Rampa 1,0 1% 31.100,0 5%

Viaduto / Ponte 1,4 1% 91.000,0 14%

Trincheira 0,4 0% 55.530,0 8%

Túnel 0,1 0% 20.000,0 3%

Total 101,5 100% 657.585,0 100%

TIPO DE INTERVENÇÃO

2025

Extensão CUSTO ESTIMADO (*)
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Figura 367 – Rede de Máxima Oferta: Faseamento 2025 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 
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 Fase 2: Rede de Máxima Oferta, em 2032 

Para o período de 2025 > 2032, momento ápice do crescimento de Salvador, definiu-se o início 

da operação de importantes conexões metropolitanas, conforme apresentado na Figura 368, 

concentrando investimentos nas regiões do Subúrbio Ferroviário, Cajazeiras, Cassange e Itapuã, 

ou seja, atuando predominantemente nas áreas limítrofes do município. 

Essas propostas têm como objetivos melhorar a conectividade da morfologia urbana de 

Cajazeiras, aumentar a integração espacial do Subúrbio Ferroviário com a BR-324 e estruturar 

os fluxos da região de Itapuã. No âmbito metropolitano, as propostas têm como função criar 

alternativas de conexão e solucionar os congestionamentos nos eixos metropolitanos (BR-324, 

Av. Luís Viana, BA-099 e BA-526). 

As intervenções na região do Cabula e, principalmente, na Orla Atlântica criam novas alternativas 

de ligação com a AUC, atendendo às localidades com maior previsão de crescimento em 

Salvador. 

Para a Fase 2 (2032) estão previstos investimentos viários da ordem de R$ 1.400 milhões (cerca 

de 24%); porém, devido ao intervalo de apenas sete anos representa anualmente, um grande 

esforço de aplicação de recursos financeiros em investimentos em mobilidade. 

Nesta etapa, observa-se na Tabela 201 a pequena participação de soluções pontuais, cerca de 

23% (Viaduto, Ponte, Trincheira); por outro lado, um forte investimentos de aproximadamente 

57% na qualidade e conectividade da malha urbana (Requalificação, Nova Via e Túnel). Assim, 

percebe-se através da alocação dos investimentos o atendimento ao objetivo de aumentar a 

integração territorial e reduzir a segregação sócio espacial do território. 

As propostas incorporadas na Fase 2 (de 2032) estão caracterizadas e esquematizadas nas 

Fichas de Propostas, ilustradas na Figura 368, com seus respectivos simbolos e individualmente 

apresentadas no RT12: Fichas de Avaliação das Propostas. 

Tabela 201 - Investimentos no Sistema Viário: Faseamento 2032 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

Obs. (*) Excluindo os recursos financeiros já vinculados aos projetos comprometidos. 

(km) % (mi l  R$ - nov/2017) %

Requalificação 65,8 44% 168.465 12%

Alargamento 22,4 15% 122.400 9%

Duplicação 15,4 10% 114.950 8%

Nova Via 41,4 28% 447.150 33%

Rampa 1,2 1% 29.680 2%

Viaduto / Ponte 2,0 1% 268.775 20%

Trincheira 0,4 0% 53.100 4%

Túnel 0,7 0% 167.500 12%

Total 149,2 100% 1.372.020,0 100%

TIPO DE INTERVENÇÃO

2032

Extensão CUSTO ESTIMADO (*)
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Figura 368 - Rede de Máxima Oferta: Faseamento 2032 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 
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 Fase 3: Rede de Máxima Oferta, em 2049 

Para o ano de 2049, período de maior demanda abrangendo a Região Metropolitana, foram 

consideradas grandes intervenções (Salvador 500) como a Ponte Salvador <> Itaparica, a via 

Linha Viva, a Av. Atlântica e a nova via de penetração do “Miolo”. Além desses grandes 

investimentos, ainda foram incorporadas uma serie de complementações da malha viária e obras 

pontuais, conforme apresentado na Figura 369. 

Essa Fase 3 tem como objetivos integrar todo o sistema viário, solucionar os pontos críticos e 

ampliar a capacidade de suporte dos eixos radiais de Salvador. Assim, integrando a região 

metropolitana, melhorando e fortificando as condições urbanas das novas Centralidades 

Municipais. 

Na Tabela 202 nota-se que, o maior intervalo de tempo (17 anos) também reflete no investimento 

anual previsto, aproximadamente 64% (R$ 3,7 bilhões) do montante total. No entanto, percebe-

se que cerca de 69% dos investimentos estão relacionados às Novas Vias e Viadutos / Pontes. 

Ainda mais, grande parte deste valor está relacionado às propostas da Linha Viva e da Av. 

Atlântica (aproximadamente 75%). 

Além desses grandes investimentos, percebe-se que os mesmos estão diluídos em diversos 

grupos, pois representa a etapa final do faseamento de complementação do sistema viário 

proposto. 

As propostas incorporadas na Fase 3 (de 2049) estão caracterizadas e esquematizadas nas 

Fichas de Propostas, ilustradas na Figura 369, com seus respectivos códigos e individualmente 

apresentadas no RT12: Fichas de Avaliação das Propostas. 

 

Tabela 202 - Resumo de Investimentos Viários no Faseamento 2049 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

Nota: (*) Excluindo os recursos financeiros já vinculados aos projetos comprometidos. 

A Av. Atlântica foi incorporada aos estudos do PlanMob Salvador por estar prevista no PDDU/2016, Pelos resultados da 

simulação e necessidades de demanda este plano indica a não implantação do traçado sugerido no PDDU/2016, conforme 

melhor explicado no Cap. 11 Conclusões e Recomendações. 

 

(km) % (mi l  R$ - nov/2017) %

Requalificação 26,6 20% 60.105 2%

Alargamento 10,6 8% 67.000 2%

Duplicação 3,1 2% 29.000 1%

Nova Via 86,6 64% 1.295.025 35%

Rampa 0,5 0% 11.120 0%

Viaduto / Ponte 5,2 4% 1.382.875 37%

Trincheira 1,2 1% 277.200 7%

Túnel 2,4 2% 607.500 16%

Total 136,1 100% 3.729.825,0 100%

CUSTO ESTIMADO (*)
TIPO DE INTERVENÇÃO

2049

Extensão
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Figura 369 - Rede de Máxima Oferta: Faseamento 2049 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 
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8.3.4 Simulação 

Neste item estão apresentados os resultados da simulação do Sistema Viário e do Trânsito nos 

três momentos de faseamento (2025, 2032 e 2049), que estão explicitados no item anterior. 

Os resultados serão analisados com três abordagens diferentes, no qual cada uma tem o objetivo 

de investigar aspectos específicos das propostas. 

(i) Carregamento: simulação do comportamento das viagens; 

(ii) Níveis de Serviço (NS): representação do padrão de uso da rede viária simulada, 

avaliação da capacidade de suporte e do impacto na mobilidade pelo Sistema Viário 

(Extensões de NS); 

(iii) Indicadores de Mobilidade: extração de indicadores que avaliam as propostas de forma 

objetiva e quantitativa. 

 

Após a análise dos resultados dos cenários simulados, foi realizada uma Comparação dos 

Resultados, em que se considerou os cenários Nada a Fazer e de Máxima Oferta (faseado), 

com o objetivo de identificar e expressar comparativamente os impactos que as propostas 

faseadas tiveram nas simulações. 

Afim de sistematizar esses resultados a seguir, apresentam-se, na abordagem dos níveis de 

serviço, os indicadores de velocidade média e volume de veículos nos principais pontos de 

macro circulação do sistema viário de Salvador, nos respectivos faseamentos. Esses pontos 

estão ilustrados na Figura 370 e os indicadores extraídos do carregamento do sistema viário 

provenientes da Rede Atual são mostrados na Tabela 203, elucidando como se encontra a 

situação atualizada do sistema viário no município. 

Na compilação do Carregamento dos Principais Pontos nota-se duas tipologias de marcação, os 

Pontos de 1 – 13 destacados em preto, representam os locais onde existiram pesquisa de campo. 

Os Pontos acima de 13 marcados em branco, foram selecionados para apresentar as principais 

contribuições das novas intervenções. 
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Figura 370 - Carregamento nos Principais Pontos da Rede Atual em Salvador (2017) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).  
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Tabela 203 – Carregamento nos Principais Pontos da Rede Atual em Salvador (2017) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

(nº de fx.) (fx. exclusiva) (regul.) (simul.) (regul.) (simul.) (cap.) (vol.) (v/c) (cap.) (vol.) (v/c) (cap.) (vol.) (v/c)

2 - B/C 60 17 - - 2.800 2.861 1,02 - - - 2.800 2.861 1,02 F

2 - C/B 60 34 - - 2.800 1.965 0,70 - - - 2.800 1.965 0,70 D

Av. Manoel Dias da Silva (Pituba) 4 - B/C 60 45 - - 5.600 2.535 0,45 - - - 5.600 2.535 0,45 C

Av. Octávio Mangabeira (Pituba) 3 - C/B 60 38 - - 4.200 2.606 0,62 - - - 4.200 2.606 0,62 D

2 - B/C 60 43 - - 2.800 1.412 0,50 - - - 2.800 1.412 0,50 C

2 - C/B 60 51 - - 2.800 771 0,28 - - - 2.800 771 0,28 B

5 - B/C 80 38 - - 10.000 8.604 0,86 - - - 10.000 8.604 0,86 E

5 - C/B 80 35 - - 10.000 9.061 0,91 - - - 10.000 9.061 0,91 E

5 - B/C 80 42 60 41 10.000 8.066 0,81 8.000 8.737 1,09 18.000 16.803 0,93 E

5 - C/B 80 41 60 45 10.000 8.133 0,81 8.000 8.356 1,04 18.000 16.490 0,92 E

3 - B/C 70 57 - - 6.000 2.332 0,39 - - - 6.000 2.332 0,39 B

3 - C/B 70 52 - - 6.000 3.062 0,51 - - - 6.000 3.062 0,51 C

3 - B/C 60 38 - - 4.200 2.601 0,62 - - - 4.200 2.601 0,62 D

3 - C/B 60 43 - - 4.200 2.072 0,49 - - - 4.200 2.072 0,49 C

3 - B/C 80 55 60 45 5.940 3.539 0,60 3.960 3.228 0,82 9.900 6.767 0,68 D

3 - C/B 80 49 60 48 5.940 4.179 0,70 3.960 3.818 0,96 9.900 7.998 0,81 D

2 - B/C 60 47 - - 2.800 1.095 0,39 - - - 2.800 1.095 0,39 B

2 - C/B 60 43 - - 2.800 1.363 0,49 - - - 2.800 1.363 0,49 C

2 - B/C 60 44 - - 2.800 1.337 0,48 - - - 2.800 1.337 0,48 C

2 - C/B 60 41 - - 3.600 1.973 0,55 - - - 3.600 1.973 0,55 C

2 - B/C 50 35 - - 2.400 1.152 0,48 - - - 2.400 1.152 0,48 C

2 - C/B 50 35 - - 2.400 1.164 0,49 - - - 2.400 1.164 0,49 C

2 - B/C 60 54 30 14 2.800 582 0,21 1.400 532 0,38 4.200 1.114 0,27 B

3 - C/B 60 54 30 26 4.200 825 0,20 1.400 832 0,59 5.600 1.658 0,30 B

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Trânsito Rápido Linha Viva (entre Gal Costa e LEM)19

Nível de 

Serviço
Local Sentido

Velocidade (km/h)

Principal Marginal Principal Marginal Fluxo na Via

Fluxo na HPM (veíc. equiv./h)

Arterial II Av. Gen. San Martin (Retiro)

Av. Joana Angélica (Piedade)

10 Arterial II Túnel Américo Simas

Arterial II Av. Octávio Mangabeira (Itapuã)

2

Coletora

12 Arterial II
Av. Reitor Miguel Calmon

(Campo Grande)

9

Arterial I

8 Expressa BR-324 (Águas Claras)

Av. 29 de Março (Cajazeiras)

Arterial II Av. Afrânio Peixoto (Periperi)

13

5

6

4

1

11

7

Código

3

CARREGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DE SALVADOR 

PONTOS DE CONTROLE DA SIMULAÇÃO

Faixas de Rolamento

Arterial II

Cenário: REDE ATUAL - 2017

Trânsito Rápido Av. Luís Viana (Mata do Exército)

Trânsito Rápido
Av. Luís Eduardo Magalhães 

(Túnel)

Trânsito Rápido Av. Luís Viana (CAB)

Classe

Arterial II
R. Conselheiro Pedro Luiz

(Rio Vermelho)

16 Arterial II Av. Mané Dendê

17 Trânsito Rápido Linha Viva (próx Arco Metropolitano)

14 Arterial II R Silveira Martins

15 Trânsito Rápido Nova via do vale de Brotas

21 Arterial II Av. Atlantica

18 Trânsito Rápido
Linha Viva (entre 29 de março e Gal 

Costa)

20 Arterial I Nova via estruturadora do miolo
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 Fase 1: Análise dos Resultados, em 2025 

 Carregamento (na HPM / 2025) 

O carregamento representa de forma estática, o percurso agregado de todas as viagens feitas 

pelos modos individuais, simulando o comportamento dos usuários diante da infraestrutura 

ofertada, portanto, incorporando o impacto causado pelos demais usuários na Rede Viária, 

desconsiderados os espaços viários destinados ao eventual uso pelo transporte coletivo e 

ciclovias. 

No caso do carregamento do Faseamento 2025, apresentado nas Figura 371 e Figura 372, 

destacam-se algumas alterações nos fluxos de viagens que são sistematizadas nos tópicos 

abaixo: 

o A importância das vias transversais do “Miolo”, para articular as viagens entre as duas 

costas marítimas da cidade, principalmente na Av. 29 de Março que conecta o fluxo 

proveniente de Lauro de Freitas e da Orla Atlântica à região de Águas Claras (futuro 

polo industrial e logístico de Salvador), além de conexão com o interior baiano; 

o As melhorias no sistema viário que articula a região de Stella Maris com a Av. Carybé; 

propiciam uma maior conexão com o eixo da Av. Luís Viana, o que auxilia a distribuição 

do fluxo veicular da região; 

o A garantia do fluxo continuo através dos túneis que conectam a Av. Mario Leal Ferreira 

com as avenidas Vasco da Gama e Antônio Carlos Magalhães, além de absorver parte 

do fluxo de passagem da Av. Juracy Magalhães (Corredor BRT Lapa <> LIP); 

o A melhoria da R. Silveira Martins, auxilia a estruturar as viagens da região do “Miolo” 

e fornecendo grande apoio à BR-324; 

Cabe salientar que os pontos enaltecidos acima são as alterações que mais se destacaram no 

Faseamento 2025; no entanto, existem outras nuances que podem ser observadas nos itens 

subsequentes e nas Figura 371 e Figura 372. 
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Figura 371 - Faseamento 2025: Carregamento na HPM (Geral) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).  
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Figura 372 - Faseamento 2025: Carregamento na HPM (detalhe na AUC) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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 Nível de Serviço (na HPM 2025) 

A análise de Nível de Serviço (NS) avalia a relação do Volume / Capacidade em cada tramo da 

Rede Simulada, consistindo na avaliação das condições de circulação na via; ou seja, a relação 

da demanda de utilização com a capacidade viária ofertada. Isto posto, o objetivo dessa análise 

é observar a situação de circulação e a capacidade de suporte do sistema viário. 

A análise operacional do sistema de trânsito atual (maio/2017) mostrava uma situação com cerca 

de 78 km de pistas já operando em níveis ruins (na HPM) ou cerca de 6,9% do SVP simulado. 

O Nível de Serviço simulado é apresentado nas Figura 373, Figura 374, Figura 375 e Tabela 

204, em que se observa uma situação satisfatória da capacidade de suporte das regiões da AUC 

e do “Miolo”. Na avaliação macro do sistema (ver Figura 373) percebe-se que uma extensão de 

apenas 8% (NS E+F) do Sistema Viário Principal (SVP) encontra-se congestionado; enquanto, 

59% opera em uma situação ótima (NS A+B). Na Tabela 204 evidencia-se os níveis de serviço 

nos principais pontos da macro circulação no sistema viário de Salvador, bem como os seus 

indicadores de velocidade média e volume de veículos. 

Cabe destacar que, 15% (NS D) da rede de simulação encontra-se em situação próxima à 

saturação, mas há uma grande quantidade de vias que deverão ser objeto de intervenções nas 

próximas fases, para então, garantir a fluidez e a melhora efetiva do sistema viário planejado. 

  

Figura 373 - Faseamento 2025: Níveis de Serviço, na HPM (SVP = 1124,5 km) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 

Mesmo com os resultados globais da simulação apresentando uma boa capacidade de suporte 

em algumas regiões, a análise pontual da rede apresenta alguns pontos de congestionamentos 

mesmo nessas áreas, que podem impactar em forma de fila nas regiões sem problemas de 

capacidade. Em vista desse fato foram elencadas algumas intervenções específicas de caráter 

mais operacional e de gestão de demanda do fluxo de automóveis como se verá a seguir. 

  

462,6
41%

203,5
18%

197,6
18%

165,3
15%

72,8
6%

22,7
2%

A - < 0,26 Ótimo

B - 0,26 - 0,41 Bom

C - 0,41 - 0,59 Aceitável

D - 0,59 - 0,81 Regular

E - 0,81 - 1,00 Ruim

F - > 1,00 Péssimo
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 Os trechos da BR-324 e da Av. Santos Dumont (em Lauro de Freitas) se encontram 

congestionados (NS E+F), assim como em diversas vias a Nordeste, que estão fora dos 

limites administrativos de Salvador. Assim, não faz parte do escopo do PlanMob Salvador 

apresentar sugestões sobre essas regiões; 

 Para aplicar a priorização do Transporte Coletivo foi necessária a redução de faixas de 

tráfego em diversos trechos de via da cidade (ver infraestrutura do Transporte Coletivo), 

o que resultou em alguns “gargalos” de capacidade; 

 Mesmo com o alargamento em seu trecho final, a Av. Octávio Mangabeira opera em Nível 

de Serviço E (com um segmento em NS F), em geral devido à redução das faixas de 

tráfego para a implantação do corredor de Transporte Coletivo (BRS) nesse trecho; 

 Apesar da significativa melhora do complexo viário do Acesso Norte, ainda existem 

pontos de congestionamento nas alças direcionais e nos trechos com restrição de 

capacidade. 

 Algumas obras como os túneis que articulam a Av. Mario Leal Ferreira com as avenidas 

Vasco da Gama e Antônio Carlos Magalhães, se mostraram extremamente atrativos 

causando congestionamento nos pontos de acesso. Por outro lado, a concentração da 

demanda nessa via promove melhoras no entorno e nas vias existentes que atualmente 

realizam essas conexões de forma indireta; 

 A Av. Luís Viana e a BR-324 (próximo a Bom Juá) apresentam-se congestionadas, uma 

vez que, as vias paralelas a esses eixos, Av. Octávio Mangabeira e Av. Afrânio Peixoto, 

tiveram a implantação de corredores BRS, assim, reduzindo a capacidade de circulação 

dessas vias; 

 As melhorias na R. Silveira Martins promoveram um maior interesse em sua utilização, 

exercendo a função de suporte da BR-324. No entanto, sua demanda reprimida é tão 

significativa que mesmo com as melhorias a via ainda opera congestionada. 

 A Av. Luís Viana apresenta uma forte saturação em metade de sua extensão em ambos 

os sentidos (até o Viad. D. Canô) e com os trechos com pista única (próximo ao CAB e 

junto ao Bairro da Paz) no sentido Aeroporto, evidenciando o efeito da maior ocupação 

planejada para a região da Orla Atlântica, S. Cristóvão e Lauro de Freitas. 

 A região da Calçada, atualmente saturada torna-se totalmente congestionada, em 

especial, por ter seu trânsito reestruturado pela implantação do VLT. 
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Figura 374 – Faseamento 2025: Nível de serviço na HPM (Geral) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).  
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Figura 375 – Faseamento 2025: Nível de serviço na HPM (detalhe na AUC) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 
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Tabela 204 – Carregamento nos Principais Pontos da Rede Proposta para Salvador (2025) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

(nº de fx.) (fx. exclusiva) (regul.) (simul.) (regul.) (simul.) (cap.) (vol.) (v/c) (cap.) (vol.) (v/c) (cap.) (vol.) (v/c)

1 2 B/C 50 14 - - 1.400 1.450 1,04 - - - 1.400 1.450 1,04 F

1 2 C/B 50 14 - - 1.400 1.433 1,02 - - - 1.400 1.433 1,02 F

Av. Manoel Dias da Silva (Pituba) 3 2 B/C 50 40 - - 4.200 1.608 0,38 - - - 4.200 1.608 0,38 B

Av. Octávio Mangabeira (Pituba) 2 2 C/B 50 30 - - 2.800 1.863 0,67 - - - 2.800 1.863 0,67 D

2 3 B/C 60 44 - - 2.800 1.334 0,48 - - - 2.800 1.334 0,48 C

2 3 C/B 60 51 - - 2.800 811 0,29 - - - 2.800 811 0,29 B

5 - B/C 80 36 - - 10.000 8.917 0,89 - - - 10.000 8.917 0,89 E

5 - C/B 80 31 - - 10.000 9.479 0,95 - - - 10.000 9.479 0,95 E

5 - B/C 80 36 60 36 10.000 8.895 0,89 8.000 8.952 1,12 18.000 17.847 0,99 E

5 - C/B 80 35 60 45 10.000 9.004 0,90 8.000 9.046 1,13 18.000 18.050 1,00 F

3 - B/C 70 55 - - 6.000 2.679 0,45 - - - 6.000 2.679 0,45 C

3 - C/B 70 55 - - 6.000 2.666 0,44 - - - 6.000 2.666 0,44 C

3 - B/C 60 54 - - 4.200 874 0,21 - - - 4.200 874 0,21 A

3 - C/B 60 48 - - 4.200 1.545 0,37 - - - 4.200 1.545 0,37 B

3 - B/C 80 55 60 42 5.940 3.503 0,59 3.960 3.481 0,88 9.900 6.983 0,71 D

3 - C/B 80 39 60 55 5.940 5.045 0,85 3.960 5.023 1,27 9.900 10.069 1,02 F

2 - B/C 60 47 - - 2.800 1.132 0,40 - - - 2.800 1.132 0,40 B

2 - C/B 60 36 - - 2.800 1.866 0,67 - - - 2.800 1.866 0,67 D

2 3 B/C 60 55 - - 3.600 629 0,17 - - - 3.600 629 0,17 A

2 3 C/B 60 46 - - 3.600 1.472 0,41 - - - 3.600 1.472 0,41 B

2 - B/C 50 40 - - 2.400 767 0,32 - - - 2.400 767 0,32 B

2 - C/B 50 39 - - 2.400 847 0,35 - - - 2.400 847 0,35 B

1 - B/C 30 29 60 56 600 42 0,07 1.200 5 0,00 1.800 47 0,03 A

1 - C/B 30 17 60 56 600 398 0,66 1.200 459 0,38 1.800 857 0,48 C

3 - B/C 60 52 - - 5.400 1.376 0,25 - - - 5.400 1.376 0,25 A

3 - C/B 60 41 - - 5.400 2.955 0,55 - - - 5.400 2.955 0,55 C

1 3 B/C 60 37 - - 1.400 883 0,63 - - - 1.400 883 0,63 D

1 3 C/B 60 14 - - 1.400 1.550 1,11 - - - 1.400 1.550 1,11 F

2 - B/C 50 27 - - 2.800 2.049 0,73 - - - 2.800 2.049 0,73 D

3 - C/B 50 29 - - 4.200 2.916 0,69 - - - 4.200 2.916 0,69 D

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Arterial II Av. Atlantica

Linha Viva (entre Gal Costa e LEM)Trânsito Rápido19

14 Arterial II R. Silveira Martins

20 Arterial I Nova via estruturadora do miolo

15 Trânsito Rápido Nova via do vale de Brotas

17 Trânsito Rápido Linha Viva (próx Arco Metropolitano)

18 Trânsito Rápido
Linha Viva (entre 29 de março e Gal 

Costa)

16 Arterial II Av. Mané Dendê

CARREGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DE SALVADOR 

PONTOS DE CONTROLE DA SIMULAÇÃO

Faixas de Rolamento

Arterial II

Cenário: REDE FASEADA - 2025

1

2

Nível de 

Serviço
Sentido

Velocidade (km/h)

Principal Marginal Principal

9

12

7

11

Av. Reitor Miguel Calmon

(Campo Grande)

13 Arterial I

8 Expressa BR-324 (Águas Claras)

Av. 29 de Março (Cajazeiras)

Arterial II Av. Afrânio Peixoto (Periperi)

Av. Joana Angélica (Piedade)

10 Arterial I Túnel Américo Simas

Coletora

Local

Av. Gen. San Martin (Retiro)

5 Trânsito Rápido Av. Luís Viana (Mata do Exército)

6 Trânsito Rápido
Av. Luís Eduardo Magalhães 

(Túnel)

Arterial II

Av. Luís Viana (CAB)4 Trânsito Rápido

R. Conselheiro Pedro Luiz

(Rio Vermelho)

Arterial II Av. Octávio Mangabeira (Itapuã)

Local
Marginal Fluxo na Via

Fluxo na HPM (veíc. equiv./h)

Código

3 Arterial II

Classe
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 Indicadores de Mobilidade (na HPM 2025) 

A leitura de indicadores tem o objetivo de expressar resultados do cenário simulado de forma 

quantitativa, para que assim tenha-se uma avaliação global da simulação e parâmetros de 

comparação entre diferentes cenários. 

Os indicadores de avaliação adotados para o Sistema Viário e para o Trânsito são: 

 Distância da Viagem: Consiste na extensão média das viagens, tendo como objetivo 

identificar a linearidade das viagens e a acessibilidade às zonas de maior atração;  

 Tempo de Viagem: Consiste no tempo médio para concluir a viagem, tem como função 

a avaliação da funcionalidade do sistema viário e o espraiamento urbano; 

 Velocidade de Percurso: Consiste na velocidade média exercida pelos veículos na rede, 

representando uma qualidade que pondera a distância e o tempo total das viagens; 

 Índice de Congestionamento: Consiste na somatória individualizada de todos os 

segmentos viários com Nível de Serviço E e F, expressando a quantidade de vias que 

não atendem a demanda de forma satisfatória; 

 Índice de Saturação: Consiste na somatória individualizada de todos os segmentos 

viários que apresentam Nível de Serviço D, E e F tendo como objetivo revelar a extensão 

da rede viária com a circulação já comprometida; 

 Índice de Utilização: Consiste no produto do total de veículos na rede pela somatória 

das distâncias percorridas. Este indicador representa a produtividade do cenário; 

 Índice de Permanência: Consiste no produto do total de veículos na rede pela somatória 

do tempo gasto para realizar as viagens; este indicador representa a eficiência do 

cenário. 

 

Na Tabela 205 são apresentados os resultados dos indicadores do Faseamento 2025, e sua 

comparação com os indicadores nacionais médio das viagens (para municípios com população 

maior que um milhão de habitantes), publicado pela ANTP (relatório técnico sobre o Sistema de 

Informação da Mobilidade Urbana SIMOB – ANTP, 2014), obtém-se as seguintes relações: 

 

 Extensão da Viagem: a distância percorrida é aproximadamente 10% inferior ao índice 

nacional (9,8 km); 

 Tempo da Viagem: a duração da viagem é semelhante ao valor nacional (18 min), com 

uma variação de cerca de 6%. No entanto, em relação a Rede Atual obtém-se um ganho 

de aproximadamente 17%; 

 Velocidade de percurso: a velocidade média de circulação em Salvador ainda é 6% 

inferior que o indicador nacional (33 km/h). Porém, representa um ganho de 18% sobre 

a Rede Atual. 
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Outra informação importante, observada a partir da Tabela 205, é referente à comparação da 

Rede Atual com a proposta para o ano de 2025, na qual observa-se uma redução de quase 40% 

nas extensões de congestionamento, se comparada com a hipótese de nada a fazer. 

 

Tabela 205 - Indicadores do Sistema Viário e do Trânsito (HPM / 2025) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 

 Fase 1: Rede de Máxima Oferta em 2025 – Gestão da Demanda 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal 12.587/2012) e as Diretrizes Consolidadas 

do PlanMob Salvador (ver RT08 – Aspirações da Mobilidade) definem como prioridade o 

Transporte Ativo (sobre todos os outros) e o Transporte Coletivo sobre o Transporte Individual. 

Assim, definiu-se um Cenário de Gestão de Demanda, que foi simulado agregando-se sobre à 

infraestrutura relativa à Fase1 (2025), uma série de medidas que desestimulam o uso do 

Transporte Individual e incentivam as outras formas de deslocamento. 

As medidas de Gestão de Demanda e a metodologia de simulação foram apresentadas no RT10 

– Concepção das Propostas. Desta forma, neste item estão brevemente citadas, como foram 

consideradas na simulação: 

 Aumento do custo de combustível: Aplicou-se um crescimento de 10% no custo de 

combustível para simular a criação da CIDE – Municipal, com o objetivo de financiar a 

mobilidade urbana; 

 Programa de Estacionamento: Criou-se uma política de cobrança de estacionamento, 

principalmente na AUC, para internalizar o custo da infraestrutura ociosa e aumentar o 

custo generalizado do Transporte Individual; 

2017
Diagnóstico

Rede Atual

Índice Índice % Índice %

ID = Distância da viagem km 8,4 8,9 6,3% 8,8 4,3%

IT = Tempo de Viagem min 19,1 20,5 7,8% 17,0 -10,7%

IV = Velocidade Percurso km/h 26,5 26,1 -1,4% 31,0 16,9%

IC = Índice de Congestinamento (E/F) km 77,9 163,0 109,2% 95,5 22,6%

IS = Índice de Saturação (D/E/F) km 252,7 395,7 56,6% 260,8 3,2%

IU = Índice de Utilização veic. x km 1.131.096 1.399.237 23,7% 1.316.859 16,4%

IP = Índice de Permanência veic. x hora 42.688 53.550 25,4% 42.532 -0,4%

IC = ìndice de Acidentes acid./10.000 hab. 63,0 - - - -

IA = Índice de Atropelamentos atrop./10.000 hab. 0,5 - - - -

IM = Índice de Fatalidade mortos/10.000 hab. 3,2 - - - -

Total Auto eq. 136.849

Alocada Auto eq. 134.405 156.356 149.961

Média

Congestionamento

Produtividade

Acidentalidade

Matriz
158.062 151.667

Assunto Discriminação
Unidade de 

Medida

Rede Atual Rede Fase 1

INDICADORES
DEMANDA

2025
Nada a Fazer Propostas



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade de Salvador – TOMO II 

 

639 

 Rodízio de Veículos: Adotou-se uma região de rodízio para veículos individuais, dessa 

forma reduzindo (em cerca de 12%3) a matriz da viagens por transporte individual no 

horário de restrição; 

 Pedágio Urbano: Aplicou-se na região do Centro Tradicional uma cobrança pelo acesso 

veicular (o pedágio urbano), assim, desestimulando (através do Custo Generalizado) os 

usuários a utilizarem o Transporte Individual para acessar essa região; 

 Área de Circulação Seletiva: Criou-se no Centro Histórico uma restrição na circulação 

do Transporte Individual, permitindo apenas a circulação de veículos administrativos, de 

residentes nessa área, devidamente cadastrados e eventuais veículos autorizados. 

 

 Carregamento (na HPM / 2025 com Gestão da Demanda) 

O carregamento do Cenário de Gestão da Demanda apresenta um comportamento semelhante 

ao Cenário Futuro (2025), uma vez que a infraestrutura viária é a mesma. As medidas de redução 

do Transporte Individual promoveram transformações concentradas na região da AUC (área de 

maior interferência das medidas) e diluídas por toda a cidade.  

Nas Figura 376 e Figura 377 pode ser observado o comportamento do trânsito no Cenário de 

Gestão da Demanda e, nos tópicos sistematizados abaixo, os principais pontos: 

 Existe uma pequena redução nos fluxos do carregamento viário global na cidade de 

Salvador,  

 A redução do fluxo de veículos simulado pelo rodízio veicular é acentuada na região da 

AUC; 

 Ocorre uma redução das viagens de passagem na região do Centro Tradicional de 

Salvador, devido à implantação do pedágio urbano, induzindo o fluxo de passagem pelo 

centro através do túnel Américo Simas (fluxo aumentado em 8%), devido à ser perimetral 

à área pedagiada; 

 Outro efeito do pedágio urbano é a maior concentração de viagens nas vias limítrofes da 

área de cobrança. Assim, cumprindo o objetivo de priorizar outras modais de 

deslocamento nesta região da cidade; 

 A pedestrianização da área do Centro Histórico de Salvador resulta na eliminação do 

fluxo de automóveis internamente à área demarcada, porém, intensifica a circulação nas 

vias do entorno à região do Centro Histórico. 

 

Cabe salientar que, os pontos enaltecidos acima são as alterações que mais se destacaram no 

Cenário Gestão da Demanda; no entanto, existem outras nuances que podem ser observadas 

nos itens subsequentes e nas Figura 376 e Figura 377. 

 

 

                                                

3 os 12% adotados baseou-se na redução verificada no rodízio de veículos na cidade de São Paulo. 
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Figura 376 - Faseamento 2025 com Gestão da Demanda: Carregamento na HPM (Geral) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).  
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Figura 377 - Faseamento 2025 com Gestão da Demanda: Carregamento na HPM (detalhe na AUC) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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 Nível de Serviço (na HPM 2025 com Gestão de Demanda) 

O Nível de Serviço (NS) obtido na simulação da Fase 1 com a Gestão da Demanda é 

apresentado nas Figura 379 e Figura 380, em que se observa uma melhora da situação geral da 

circulação pelo sistema viário, devido à redução de veículos na rede de simulação. Tendo em 

conta que, as medidas de aumento do custo do combustível e da área com o rodízio de 

automóveis reduziram a matriz de viagens pelo Transporte Individual alocada no Cenário de 

Gestão da Demanda em 8,5%. 

Na macro avalição de desempenho do sistema viário (ver Figura 378) percebe-se que apenas 

6% (NS E+F) do SVP permaneceram congestionado; enquanto, 62% (NS A+B) encontra-se em 

uma situação ótima. Na Tabela 206 evidenciam-se os níveis de serviço nos principais pontos da 

macro circulação no sistema viário de Salvador, bem como os seus indicadores de velocidade 

média e volume de veículos. 

Cabe destacar que, 14% (NS D) da rede de simulação encontra-se em situação próxima à 

saturação; que provavelmente deveriam congestionar nos cenários futuros (sem as intervenções 

propostas) mesmo com as medidas de Gestão da Demanda implantadas. 

 

Figura 378 - Faseamento 2025 com Gestão da Demanda: Níveis de serviço na HPM 

(SVP 1124,5 km) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

  

510,0
45%

195,6
17%

204,2
18%

150,9
14%

44,6
4%

17,6
2%

A - < 0,26 Ótimo

B - 0,26 - 0,41 Bom

C - 0,41 - 0,59 Aceitável

D - 0,59 - 0,81 Regular

E - 0,81 - 1,00 Ruim

F - > 1,00 Péssimo
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Mesmo com os resultados globais da simulação apresentando uma melhora no Nível de Serviço, 

na análise pontual da rede surgem trechos que ainda apresentam alguns pontos de 

congestionamentos, que podem impactar na formação de fila nas regiões sem problemas de 

capacidade. Assim, foi realizada uma sistematização em tópicos dos principais aspectos dessa 

avalição. 

 As vias mais estruturadoras operam com trechos de congestionamento:  

o a Av. Luís Viana no trecho do Pituaçu até Pernambués;  

o a BR-324 nos trechos pontuais entre Pirajá até Águas Claras; 

o fora dos limites administrativos de Salvador; 

Apesar de ainda operarem congestionadas, as medidas promoveram melhoras no Nível 

de Serviço (NS E) dessas vias e na Região Metropolitana de Salvador; 

 O complexo viário do Acesso Norte tem uma melhora pouco significante, prevalecendo 

os problemas de capacidade nas alças de articulação com a Via Expressa da Bahia de 

Todos os Santos (por ser uma via não contemplada na área de aplicação do rodízio de 

automóveis); 

 O túnel Américo Simas, teve uma piora na qualidade de circulação, operando próximo à 

saturação, devido à concentração do fluxo de passagem fora da região sob influência do 

pedágio; 

 As vias do entorno do Centro Histórico, principalmente a Av. José Joaquim Seabra, 

apresentaram trechos de congestionamento, uma vez que as viagens do Transporte 

Individual que se destinam à área pedestrianizada são obrigadas a estacionar no seu 

entorno. 

 

Mesmo com a aplicação de medidas de Gestão da Demanda ainda não foi possível solucionar 

todos os pontos de congestionamento, em razão de existir a concentração de atividades 

econômicas em zonas especificas da cidade e muitas fora da AUC, como o CAB, o Imbuí e a Av. 

Luís Viana, indicando a necessidade de ampliação das medidas de Gestão da Demanda e/ou a 

implantação de novas infraestruturas de mobilidade. 
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Figura 379 - Faseamento 2025 com Gestão da Demanda: Nível de serviço na HPM (Geral) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).  
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Figura 380 – Faseamento 2025 com Gestão da Demanda: Nível de serviço na HPM (detalhe na AUC) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 
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Tabela 206 - Carregamento nos Principais Pontos da Rede Proposta com Gestão de Demanda para Salvador (2025) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

(nº de fx.) (fx. exclusiva) (regul.) (simul.) (regul.) (simul.) (cap.) (vol.) (v/c) (cap.) (vol.) (v/c) (cap.) (vol.) (v/c)

1 2 B/C 50 16 - - 1.400 1.372 0,98 - - - 1.400 1.372 0,98 E

1 2 C/B 50 16 - - 1.400 1.367 0,98 - - - 1.400 1.367 0,98 E

Av. Manoel Dias da Silva (Pituba) 3 2 B/C 50 42 - - 4.200 1.298 0,31 - - - 4.200 1.298 0,31 B

Av. Octávio Mangabeira (Pituba) 2 2 C/B 50 34 - - 2.800 1.564 0,56 - - - 2.800 1.564 0,56 C

2 3 B/C 60 46 - - 2.800 1.164 0,42 - - - 2.800 1.164 0,42 C

2 3 C/B 60 52 - - 2.800 729 0,26 - - - 2.800 729 0,26 B

5 - B/C 80 40 - - 10.000 8.276 0,83 - - - 10.000 8.276 0,83 E

5 - C/B 80 36 - - 10.000 8.887 0,89 - - - 10.000 8.887 0,89 E

5 - B/C 80 40 60 40 10.000 8.300 0,83 8.000 8.356 1,04 18.000 16.656 0,93 E

5 - C/B 80 39 60 48 10.000 8.443 0,84 8.000 8.485 1,06 18.000 16.928 0,94 E

3 - B/C 70 56 - - 6.000 2.511 0,42 - - - 6.000 2.511 0,42 C

3 - C/B 70 57 - - 6.000 2.358 0,39 - - - 6.000 2.358 0,39 B

3 - B/C 60 54 - - 4.200 780 0,19 - - - 4.200 780 0,19 A

3 - C/B 60 49 - - 4.200 1.432 0,34 - - - 4.200 1.432 0,34 B

3 - B/C 80 57 60 45 5.940 3.342 0,56 3.960 3.320 0,84 9.900 6.662 0,67 D

3 - C/B 80 41 60 57 5.940 4.863 0,82 3.960 4.841 1,22 9.900 9.704 0,98 E

2 - B/C 60 47 - - 2.800 1.078 0,39 - - - 2.800 1.078 0,39 B

2 - C/B 60 39 - - 2.800 1.686 0,60 - - - 2.800 1.686 0,60 D

2 3 B/C 60 54 - - 3.600 674 0,19 - - - 3.600 674 0,19 A

2 3 C/B 60 45 - - 3.600 1.604 0,45 - - - 3.600 1.604 0,45 C

2 - B/C 50 46 - - 2.400 328 0,14 - - - 2.400 328 0,14 A

2 - C/B 50 40 - - 2.400 796 0,33 - - - 2.400 796 0,33 B

1 - B/C 30 29 60 56 600 41 0,07 1.200 4 0,00 1.800 45 0,02 A

1 - C/B 30 17 60 56 600 401 0,67 1.200 461 0,38 1.800 862 0,48 C

3 - B/C 60 52 - - 5.400 1.330 0,25 - - - 5.400 1.330 0,25 A

3 - C/B 60 42 - - 5.400 2.764 0,51 - - - 5.400 2.764 0,51 C

1 3 B/C 60 40 - - 1.400 807 0,58 - - - 1.400 807 0,58 C

1 3 C/B 60 17 - - 1.400 1.434 1,02 - - - 1.400 1.434 1,02 F

2 - B/C 50 28 - - 2.800 1.956 0,70 - - - 2.800 1.956 0,70 D

3 - C/B 50 30 - - 4.200 2.743 0,65 - - - 4.200 2.743 0,65 D

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Trânsito Rápido Linha Viva (entre Gal Costa e LEM)19

R. Conselheiro Pedro Luiz

(Rio Vermelho)

Arterial II Av. Octávio Mangabeira (Itapuã)

Local
Marginal Fluxo na Via

Av. Reitor Miguel Calmon

(Campo Grande)

13 Arterial I

8 Expressa BR-324 (Águas Claras)

Av. 29 de Março (Cajazeiras)

Arterial II Av. Afrânio Peixoto (Periperi)

Av. Joana Angélica (Piedade)

10 Arterial I Túnel Américo Simas

Coletora

Local

Fluxo na HPM (veíc. equiv./h)

Código

3 Arterial II

Av. Gen. San Martin (Retiro)

5 Trânsito Rápido Av. Luís Viana (Mata do Exército)

6 Trânsito Rápido
Av. Luís Eduardo Magalhães 

(Túnel)

Arterial II

Av. Luís Viana (CAB)4 Trânsito Rápido

9

12

7

11

16 Arterial II Av. Mané Dendê

CARREGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DE SALVADOR 

PONTOS DE CONTROLE DA SIMULAÇÃO

Faixas de Rolamento

Arterial II

Cenário: REDE FASEADA - 2025 com Gestão da Demanda

1

2

Nível de 

Serviço
Sentido

Velocidade (km/h)

Principal Marginal Principal
Classe

21 Arterial II Av. Atlantica

14 Arterial II R. Silveira Martins

20 Arterial I Nova via estruturadora do miolo

15 Trânsito Rápido Nova via do vale de Brotas

17 Trânsito Rápido Linha Viva (próx Arco Metropolitano)

18 Trânsito Rápido
Linha Viva (entre 29 de março e Gal 

Costa)
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 Indicadores de Mobilidade (na HPM 2025 com Gestão da Demanda) 

A leitura dos indicadores de Mobilidade do Cenário de Gestão da Demanda estão apresentados 

na Tabela 207. Destacam-se os indicadores nacionais de distância (9,8 km), tempo (18 min.) e 

velocidade média (33 km/h) das viagens (para municípios com população maior que um milhão 

de habitantes), publicado pela ANTP, que se comparados com o Cenário de Gestão da Demanda 

obtém-se as seguintes relações: 

 Extensão da Viagem: Relação 12% inferior à média nacional (9,8 Km); 

 Tempo de Viagem: Salvador tem uma média de Tempo de Viagem 7% menor que o 

Cenário Futuro 2025 e 12% menor que a média nacional (18 min.); 

 Velocidade de percurso: Semelhante à média nacional (33 Km/h). 

 

Os demais indicadores e a variação entre os cenários serão utilizados no processo de avaliação 

socioeconômica. 

 

Tabela 207 - Indicadores do Sistema Viário e do Trânsito (HPM / 2025 – Gestão da 

Demanda) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

  

2017
Diagnóstico

Rede Atual

Índice Índice % Índice %

ID = Distância da viagem km 8,4 8,8 4,3% 8,7 3,6%

IT = Tempo de Viagem min 19,1 17,0 -10,7% 15,9 -16,5%

IV = Velocidade Percurso km/h 26,5 31,0 16,9% 32,8 24,0%

IC = Índice de Congestinamento (E/F) km 77,9 95,5 22,6% 62,2 -20,2%

IS = Índice de Saturação (D/E/F) km 252,7 260,8 3,2% 213,2 -15,6%

IU = Índice de Utilização veic. x km 1.131.096 1.316.859 16,4% 1.207.780 6,8%

IP = Índice de Permanência veic. x hora 42.688 42.532 -0,4% 36.769 -13,9%

IC = ìndice de Acidentes acid./10.000 hab. 63,0 - - - -

IA = Índice de Atropelamentos atrop./10.000 hab. 0,5 - - - -

IM = Índice de Fatalidade mortos/10.000 hab. 3,2 - - - -

Total Auto eq. 136.849

Alocada Auto eq. 134.405

INDICADORES
DEMANDA

2025
Propostas

138.590

Gestão da Demanda

Média

Congestionamento

Produtividade

Acidentalidade

Matriz
151.667 140.288

149.961

Assunto Discriminação
Unidade de 

Medida

Rede Fase 1
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 Fase 2: Rede de Máxima Oferta em 2032 

 Carregamento (na HPM 2032) 

O carregamento do Faseamento 2032 representa a situação crítica do sistema, porque 

considera o momento de máxima demanda alocada numa rede intermediária. Assim, percebe-

se um comportamento semelhante à etapa anterior, com exceção das conexões metropolitanas 

e na região Norte do Município, conforme apresentado nas Figura 381 e Figura 382, além de 

alguns tópicos sistematizados abaixo: 

 A via metropolitana (Arco Norte) absorve parte das viagens com origem ou destino em 

Lauro de Freitas, possibilitando uma outra opção, além da Av. Carybé na região do 

Aeroporto; 

 As melhorias no sistema viário na parte Norte do “Miolo” criaram vias coletoras, o que 

possibilitou a racionalização das viagens e melhoria de acessibilidade na região; 

 A importância da via Mané Dendê como suporte para organizar o fluxo do Subúrbio 

Ferroviário, operando como uma importante via coletora e de apoio à Av. Suburbana; 

 Os diversos viadutos e trincheiras propostos promoveram uma melhor distribuição dos 

fluxos, evitando percursos negativos; 

 As melhorias na Via Regional criaram uma importante ligação entre as duas vias 

transversais (Av. Gal Costa e Av. 29 de Março); 

 A consolidação da Av. Edgard Santos como via de articulação da R. Silveira Martins com 

a Av. Luís Viana e Av. Jorge Amado; 

 As vias implantadas em Itapuã articulam e organizam o fluxo oriundo dessa região, e 

possibilitam o descongestionamento da centralidade; 

 A complementação e ampliação viária da Est. do Curralinho possibilitou o uso intenso de 

ligações alternativas entre as vias Tancredo Neves, Luís Viana, Jorge Amado e Octávio 

Mangabeira; 

 

Cabe salientar que, os pontos enaltecidos acima são as alterações que mais se destacaram no 

Faseamento 2032; no entanto, existem outras nuances que podem ser observadas nos item 

subsequentes e nas Figura 381 e Figura 382. 
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Figura 381 - Faseamento 2032: Carregamento na HPM (Geral)  

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).  
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Figura 382 - Faseamento 2032: Carregamento na HPM (detalhe na AUC) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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 Nível de Serviço (na HPM 2032) 

O Nível de Serviço (NS) simulado é apresentado nas Figura 383, Figura 384, Figura 385 e Tabela 

208, em que se observa uma melhora da situação geral de circulação do sistema viário nas 

regiões do Subúrbio Ferroviário e do “Miolo”; por outro lado, nota-se uma piora nas regiões da 

AUC e, principalmente, da Orla Atlântica. 

Nesta Fase 2 a maioria das intervenções foi de requalificação viária e / ou de ampliações de vias 

existentes (cerca de 2,4% ou somente 57 km de novas pistas de rolamento). 

Na macro avalição do Sistema Viário (ver Figura 383) percebe-se que apenas 4% (NS E+F) da 

extensão do SVP encontra-se congestionado; enquanto, 65% (NS A+B) encontra-se em uma 

situação ótima. Na Tabela 208 evidenciam-se os níveis de serviço nos principais pontos da macro 

circulação no sistema viário de Salvador, bem como os seus indicadores de velocidade média e 

volume de veículos. 

Estes resultados expressam uma melhora de aproximadamente 50% (referente às vias 

congestionadas) e 10% (sob as vias ótimas) em relação à Fase 1. 

Cabe destacar que 12% (NS D) da rede de simulação encontra-se em situação próxima à 

saturação; no entanto, de acordo com as projeções de demanda, o ano de 2032 será o momento 

de maior solicitação do sistema. Sendo assim, a parcela da rede que está operando no horário 

de pico da manhã com o Nível de Serviço D é satisfatório para assegurar uma boa qualidade da 

mobilidade urbana. 

 

Figura 383 - Faseamento 2032: Nível de Serviço na HPM (SVP 1170,3 km) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 

Mesmo com os resultados globais da simulação apresentando uma melhora no Nível de Serviço 

geral, na análise pontual da rede surgem tramos que ainda apresentam trechos de 

congestionamentos, que devem ser abordados na próxima Fase 3. Assim, foi realizada uma 

sistematização em tópicos dos principais aspectos dessa avaliação. 

  

539,0
46%

223,2
19%

214,0
19%

142,1
12%

38,3
3%

13,7
1%

A - < 0,26 Ótimo

B - 0,26 - 0,41 Bom

C - 0,41 - 0,59 Aceitável

D - 0,59 - 0,81 Regular

E - 0,81 - 1,00 Ruim

F - > 1,00 Péssimo
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 A implantação do trecho final da via Mané Dendê cria uma importante articulação entre a 

região do Subúrbio Ferroviário e a BR-324, assim, promovendo melhoras na operação 

da Av. Alfrânio Peixto e na BA-528; 

 A implantação do trecho final da via Linha Viva (extensão da via metropolitana) 

possibilitou uma melhora na Av. Santos Dumont e parte final da Av. Luis Viana, além de 

articular uma região com forte crescimento logístico em Salvador; 

 A criação das pistas marginais ao longo da BR-324, promoveu melhoras significativas no 

trânsito por essa via, operando na maior parte de sua extensão em níveis de serviço C 

ou D; também percebe-se uma melhora na R. Silveira Martins; 

 A complementação viária em Cajazeiras articula o fluxo e conecta a região com as vias 

transversais e a BR-324, possibilitando a maior utilização da Av. Gal Costa; 

 A melhoria na BA-528, como em outras vias do Subúrbio Ferroviário, aumenta a 

conectividade espacial da região, facilitando sua ligação com a BR-324. Fato que, auxilia 

a melhorar a operação da Av. Afrânio Peixoto; 

 A piora do Nível de Serviço das Av. Luís Viana, Av. Octávio Mangabeira e da Av. Luís 

Eduardo Magalhães, ocorre pelo forte desenvolvimento urbano das Regiões da Orla e do 

“Miolo”, principalmente ao longo da Linha 2 do Metrô. 
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Figura 384 –Faseamento 2032: Nível de Serviço na HPM (Geral)  

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).  
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Figura 385 – Faseamento 2032: Nível de serviço na HPM (detalhe na AUC) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade de Salvador – TOMO II 

 

655 

Tabela 208 - Carregamento nos Principais Pontos da Rede Proposta para Salvador (2032) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

(nº de fx.) (fx. exclusiva) (regul.) (simul.) (regul.) (simul.) (cap.) (vol.) (v/c) (cap.) (vol.) (v/c) (cap.) (vol.) (v/c)

1 2 B/C 50 18 - - 1.400 1.313 0,94 - - - 1.400 1.313 0,94 E

1 2 C/B 50 26 - - 1.400 1.056 0,75 - - - 1.400 1.056 0,75 D

Av. Manoel Dias da Silva (Pituba) 3 2 B/C 50 39 - - 4.200 1.618 0,39 - - - 4.200 1.618 0,39 B

Av. Octávio Mangabeira (Pituba) 2 2 C/B 50 31 - - 2.800 1.765 0,63 - - - 2.800 1.765 0,63 D

2 - B/C 60 43 - - 2.800 1.367 0,49 - - - 2.800 1.367 0,49 C

2 - C/B 60 49 - - 2.800 920 0,33 - - - 2.800 920 0,33 B

5 - B/C 80 37 - - 10.000 8.760 0,88 - - - 10.000 8.760 0,88 E

5 - C/B 80 37 - - 10.000 8.775 0,88 - - - 10.000 8.775 0,88 E

5 - B/C 80 38 60 38 10.000 8.662 0,87 8.000 8.729 1,09 18.000 17.392 0,97 E

5 - C/B 80 38 60 48 10.000 8.540 0,85 8.000 8.593 1,07 18.000 17.132 0,95 E

3 - B/C 70 55 - - 6.000 2.608 0,43 - - - 6.000 2.608 0,43 C

3 - C/B 70 57 - - 6.000 2.318 0,39 - - - 6.000 2.318 0,39 B

3 - B/C 60 45 - - 4.200 1.882 0,45 - - - 4.200 1.882 0,45 C

3 - C/B 60 48 - - 4.200 1.565 0,37 - - - 4.200 1.565 0,37 B

5 - B/C 80 74 60 56 9.900 1.838 0,19 3.960 1.816 0,46 13.860 3.654 0,26 B

5 - C/B 80 56 60 42 9.900 5.652 0,57 3.960 5.630 1,42 13.860 11.282 0,81 E

2 2 B/C 60 53 - - 2.800 664 0,24 - - - 2.800 664 0,24 A

2 2 C/B 60 43 - - 2.800 1.380 0,49 - - - 2.800 1.380 0,49 C

2 - B/C 60 54 - - 3.600 664 0,18 - - - 3.600 664 0,18 A

2 - C/B 60 46 - - 3.600 1.560 0,43 - - - 3.600 1.560 0,43 C

2 - B/C 50 41 - - 2.400 696 0,29 - - - 2.400 696 0,29 B

2 - C/B 50 38 - - 2.400 947 0,39 - - - 2.400 947 0,39 B

1 - B/C 30 28 60 57 600 61 0,10 1.200 25 0,02 1.800 85 0,05 A

1 - C/B 30 15 60 56 600 440 0,73 1.200 516 0,43 1.800 956 0,53 C

3 - B/C 60 51 - - 5.400 1.496 0,28 - - - 5.400 1.496 0,28 B

3 - C/B 60 41 - - 5.400 2.902 0,54 - - - 5.400 2.902 0,54 C

2 3 B/C 60 49 - - 2.800 920 0,33 - - - 2.800 920 0,33 B

2 3 C/B 60 31 - - 2.800 2.134 0,76 - - - 2.800 2.134 0,76 D

2 - B/C 50 28 - - 2.800 1.950 0,70 - - - 2.800 1.950 0,70 D

3 - C/B 50 28 - - 4.200 3.004 0,72 - - - 4.200 3.004 0,72 D

2 - B/C 50 43 - - 2.800 714 0,26 - - - 2.800 714 0,26 A

2 - C/B 50 49 - - 2.800 84 0,03 - - - 2.800 84 0,03 A

3 - B/C 100 97 - - 6.600 450 0,07 - - - 6.600 450 0,07 A

3 - C/B 100 91 - - 6.600 1.431 0,22 - - - 6.600 1.431 0,22 A

3 - B/C - - - - - - - - - - - - - -

3 - C/B - - - - - - - - - - - - - -

- - B/C - - - - - - - - - - - - - -

- - C/B - - - - - - - - - - - - - -

3 3 B/C - - - - - - - - - - - - - -

3 3 C/B - - - - - - - - - - - - - -

3 - B/C - - - - - - - - - - - - - -

3 - C/B - - - - - - - - - - - - - -

9

12

7

11

CARREGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DE SALVADOR 

PONTOS DE CONTROLE DA SIMULAÇÃO

Faixas de Rolamento

Arterial II

Cenário: REDE FASEADA - 2032

1

2

Nível de 

Serviço
Sentido

Velocidade (km/h)

Principal Marginal Principal

Av. Luís Viana (Mata do Exército)

6 Trânsito Rápido
Av. Luís Eduardo Magalhães 

(Túnel)

Local
Av. Reitor Miguel Calmon

(Campo Grande)

Arterial II

4 Trânsito Rápido

Av. Gen. San Martin (Retiro)

Fluxo na Via

Fluxo na HPM (veíc. equiv./h)

Código

Av. Luís Viana (CAB)

Classe

Arterial II
R. Conselheiro Pedro Luiz

(Rio Vermelho)

Arterial II Av. Octávio Mangabeira (Itapuã)

Local

3

16

19 Trânsito Rápido Linha Viva (entre Gal Costa e LEM)

15

Marginal

13 Arterial I

8 Expressa BR-324 (Águas Claras)

Av. 29 de Março (Cajazeiras)

Arterial II Av. Afrânio Peixoto (Periperi)

Av. Joana Angélica (Piedade)

10 Arterial I Túnel Américo Simas

Coletora

5 Trânsito Rápido

Arterial II R Silveira Martins

Arterial I Nova via estruturadora do miolo

Arterial II Av. Mané Dendê

14

Arterial II Av. Atlantica

Trânsito Rápido Linha Viva (próx Arco Metropolitano)

Trânsito Rápido
Linha Viva (entre 29 de março e Gal 

Costa)

Trânsito Rápido Nova via do vale de Brotas

21

17

18

20
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 Indicadores de Mobilidade na HPM 2032 

Na leitura dos indicadores de Mobilidade do Faseamento 2032 que estão apresentados na 

Tabela 209, destacam-se os indicadores nacionais publicados pela ANTP e utilizados como 

referência comparativa da simulação, obtendo-se as seguintes relações: 

o Distância da Viagem: Relação melhor à situação nacional (9,8 km), com um ganho 

de aproximadamente 15%; 

o Tempo de Viagem: A mobilidade de Salvador tem uma média cerca de 20% menor a 

média nacional (18 min.); 

o Velocidade de percurso: Os veículos apresentam uma velocidade 4% maior à média 

nacional (33 km/h). 

 

Cabe salientar que, os indicadores apresentaram uma melhora em relação aos indicadores 

nacionais, mesmo que esses parâmetros mantiveram o ano referência, enquanto a simulação 

incrementou a demanda até o ano de 2032. 

Os resultados da Rede Atual (2032) e da Fase 1 apresentam uma variação de 50% na extensão 

do congestionamento. 

 

Tabela 209 - Indicadores do Sistema Viário e do Transporte Individual (HPM / 2032) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

  

2017
Diagnóstico

Rede Atual

Índice Índice % Índice %

ID = Distância da viagem km 8,4 8,6 1,8% 8,3 -1,7%

IT = Tempo de Viagem min 19,1 19,7 3,3% 14,4 -24,3%

IV = Velocidade Percurso km/h 26,5 26,1 -1,4% 34,4 29,8%

IC = Índice de Congestinamento (E/F) km 77,9 141,8 82,0% 51,9 -33,4%

IS = Índice de Saturação (D/E/F) km 252,7 359,5 42,3% 194,1 -23,2%

IU = Índice de Utilização veic. x km 1.131.096 1.320.000 16,7% 1.244.947 10,1%

IP = Índice de Permanência veic. x hora 42.688 50.518 18,3% 36.191 -15,2%

IC = ìndice de Acidentes acid./10.000 hab. 63,0 - - - -

IA = Índice de Atropelamentos atrop./10.000 hab. 0,5 - - - -

IM = Índice de Fatalidade mortos/10.000 hab. 3,2 - - - -

Total Auto eq. 136.849

Alocada Auto eq. 134.405 150.508

Média

Congestionamento

Produtividade

Acidentalidade

Matriz
155.742 152.214

154.036

INDICADORES
DEMANDA

2032
Nada a Fazer Propostas

Assunto Discriminação
Unidade de 

Medida

Rede Atual Rede Fase 2
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 Fase 3: Rede de Máxima Oferta em 2049 

 Carregamento (na HPM – 2049) 

O carregamento do Faseamento 2049 apresenta a situação a ser obtida com a máxima 

infraestrutura viária, uma vez que a demanda de 2032 fica praticamente estagnada, mas ainda 

ocorre a ampliação da oferta com implantação de diversas propostas viárias. Assim, percebe-se 

uma significativa alteração no comportamento das viagens, conforme apresentado nas Figura 

386 e Figura 387, além do sistematizado abaixo: 

 A melhor distribuição do fluxo da Av. Luís Viana, com parte significativa da demanda 

(45%) migrando para a via Linha Viva; 

 A transferência de parte dos usuários do Transporte Individual da Av. Octávio Mangabeira 

para a Av. Atlântica, devido à implantação do corredor de Transporte Coletivo (BRS) e da 

política de segurança viária de redução de velocidade (50 km/h) das vias junto à Orla 

Atlântica; 

 As viagens com origem na Ponte Salvador-Itaparica carregam principalmente a Av. da 

França (10%) e a Via Expressa Baía de Todos-os-Santos (50%), o que incentiva a 

migração do fluxo urbano para outras vias auxiliares; 

 A via metropolitana (Arco Norte) com a implantação da Linha Viva absorve parte das 

viagens com origem ou destino a Lauro de Freitas, possibilitando uma outra opção além 

da Av. Carybé na região do Aeroporto; 

 As melhorias no sistema viário na parte norte do “Miolo” criaram vias coletoras, o que 

possibilitou a racionalização das viagens e a melhora da acessibilidade à região; 

 Os diversos viadutos e trincheiras propostos promoveram uma melhor distribuição dos 

fluxos, evitando percursos negativos; 

 A implantação da nova via de penetração do “Miolo” (próximo ao Imbuí) promove uma 

melhor articulação da região, criando um eixo de articulação a partir das vias Siveira 

Martins, a via proposta e a Regional.  

 

Cabe salientar que, os pontos enaltecidos acima são as alterações que mais se destacaram no 

Faseamento 2049; no entanto, existem outras nuances que podem ser observadas nos item 

subsequentes e nas Figura 386 e Figura 387. 
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Figura 386 - Faseamento 2049: Carregamento na HPM (Geral)  

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).  
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Figura 387 - Faseamento 2049: Carregamento na HPM (detalhe na AUC) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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 Nível de Serviço (na HPM 2049) 

O Nível de Serviço (NS) simulado é apresentado nas Figura 388, Figura 389, Figura 390 e Tabela 

210, em que se observa uma melhora da situação geral de circulação do sistema viário em todo 

o município de Salvador, permanecendo críticas as áreas fora da capital. 

Na macro avaliação do sistema (ver Figura 388) percebe-se que apenas 4% (NS E+F) da 

extensão simulada do sistema viário principal encontra-se congestionado; enquanto 66% (NS 

A+B) encontra-se em uma situação ótima. Avaliando a localização desses pontos de 

congestionamento, verifica-se que os mesmos são decorrentes da Ponte Salvador - Itaparica: de 

acordo com o estudo específico, prevê-se um incremento no fluxo Itaparica - Salvador de 6.717 

viagens/HPM (em 2049). 

Na Tabela 210 evidenciam-se os níveis de serviço nos principais pontos da macro circulação no 

sistema viário de Salvador, bem como os seus indicadores de velocidade média e volume de 

veículos. 

Estes resultados expressam estabilidade de valores (referente às vias congestionadas); porém 

com uma melhora de 10% (nas vias ótimas) em relação à Fase 2 (2032) anterior. 

Cabe destacar que, 13% (NS D) da rede de simulação encontra-se em situação próxima a 

saturação; no entanto, a tendência da projeção urbana indica uma redução na demanda após 

este período. Sendo assim, a parcela da rede que está operando no horário de pico da manhã 

com o Nível de Serviço D é satisfatória para assegurar uma boa qualidade da mobilidade urbana. 

 

Figura 388 – Faseamento 2049: Nível de Serviço na HPM (SVP 1266 km) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 

Mesmo com os resultados globais da simulação apresentando uma boa capacidade de suporte 

da rede máxima planejada, a análise pontual da rede apresenta alguns pontos de 

congestionamentos, que podem impactar em forma de fila nas regiões sem problemas de 

capacidade. Em visto disso, foi realizada uma sistematização em tópicos dos principais aspectos 

dessa avalição. 

  

574,6
45%

263,3
21%

218,8
17%

158,1
13%

38,3
3%

13,2
1%

A - < 0,26 Ótimo

B - 0,26 - 0,41 Bom

C - 0,41 - 0,59 Aceitável

D - 0,59 - 0,81 Regular

E - 0,81 - 1,00 Ruim

F - > 1,00 Péssimo
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 A BR-324 passa a operar em quase toda sua extensão urbana em Nível de Serviço C e 

D, persistindo apenas alguns segmentos operando com o Nível de Serviço “E”, resultado 

proveniente das melhoras de conectividade do “Miolo” e do Subúrbio Ferroviário em 

contra ponto ao forte desenvolvimento econômico da região de Águas Claras; 

 Para aplicar a priorização do Transporte Coletivo foi necessária a redução de faixas de 

tráfego em diversos trechos de vias da cidade (ver infraestrutura do Transporte Coletivo), 

o que resultou em alguns “gargalos” de capacidade; 

 Mesmo com o suporte da Av. Atlântica, há trechos em que a Av. Octávio Mangabeira 

opera em Nível de Serviço E; em geral, devido à redução do número de faixas de tráfego 

para a implantação do corredor de Transporte Coletivo (BRS); 

 A implantação da ligação transversal Linha Viva, apesar de indicar uma sobrecarga de 

trânsito no seu trecho intermediário, possibilitou à Av. Luís Viana operar com bom Nível 

de Serviço na maior parte de sua extensão; no entanto, direcionou parte significativa das 

viagens para a Av. Mario Leal Ferreira, o que resultou em problemas da capacidade de 

suporte nessa via; 

 As viagens com origem na Ponte Salvador-Itaparica ficaram concentradas na Via 

Expressa Baía de Todos-os-Santos o que resultou na criação de “gargalos” de 

capacidade pontuais nos entroncamentos com a Av. Heitor Dias (“agulhas” de conexão). 

 Apesar da significativa melhora do complexo viário do Acesso Norte, ainda existem 

pontos de congestionamento nas alças direcionais e nos trechos com restrição de 

capacidade.  

 Algumas obras como os túneis que articulam a Av. Mario Leal Ferreira com as avenidas 

Vasco da Gama e Antônio Carlos Magalhães, e de articulação da região do Dique do 

Tororó com a Cidade Baixa, causam congestionamento nos pontos de acesso; Por outro 

lado, a concentração da demanda nessas vias promovem melhoras no entorno e nas vias 

existentes na região, que realizam essas conexões de forma indireta e onerosa por serem 

mais extensas. 
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Figura 389 –Faseamento 2049: Níveis de Serviço na HPM (Geral) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).  
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Figura 390 – Faseamento 2049: Nível de serviço na HPM (detalhe na AUC) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 
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Tabela 210 - Carregamento nos Principais Pontos da Rede Proposta para Salvador (2049) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

(nº de fx.) (fx. exclusiva) (regul.) (simul.) (regul.) (simul.) (cap.) (vol.) (v/c) (cap.) (vol.) (v/c) (cap.) (vol.) (v/c)

1 2 B/C 50 28 - - 1.400 997 0,71 - - - 1.400 997 0,71 D

1 2 C/B 50 32 - - 1.400 858 0,61 - - - 1.400 858 0,61 D

Av. Manoel Dias da Silva (Pituba) 3 2 B/C 50 39 - - 4.200 1.666 0,40 - - - 4.200 1.666 0,40 B

Av. Octávio Mangabeira (Pituba) 2 2 C/B 50 33 - - 2.800 1.651 0,59 - - - 2.800 1.651 0,59 C

2 3 B/C 60 45 - - 2.800 1.285 0,46 - - - 2.800 1.285 0,46 C

2 3 C/B 60 49 - - 2.800 988 0,35 - - - 2.800 988 0,35 B

5 - B/C 80 52 - - 10.000 6.479 0,65 - - - 10.000 6.479 0,65 D

5 - C/B 80 53 - - 10.000 6.232 0,62 - - - 10.000 6.232 0,62 D

5 - B/C 80 49 60 47 10.000 6.936 0,69 8.000 6.993 0,87 18.000 13.929 0,77 D

5 - C/B 80 45 60 53 10.000 7.610 0,76 8.000 7.652 0,96 18.000 15.262 0,85 E

3 - B/C 70 57 - - 6.000 2.382 0,40 - - - 6.000 2.382 0,40 B

3 - C/B 70 58 - - 6.000 2.155 0,36 - - - 6.000 2.155 0,36 B

3 - B/C 60 43 - - 4.200 2.109 0,50 - - - 4.200 2.109 0,50 C

3 - C/B 60 46 - - 4.200 1.820 0,43 - - - 4.200 1.820 0,43 C

3 - B/C 80 71 60 46 5.940 1.541 0,26 3.960 1.519 0,38 9.900 3.060 0,31 B

3 - C/B 80 42 60 41 5.940 4.765 0,80 3.960 4.743 1,20 9.900 9.508 0,96 E

2 2 B/C 60 53 - - 2.800 636 0,23 - - - 2.800 636 0,23 A

2 2 C/B 60 43 - - 2.800 1.373 0,49 - - - 2.800 1.373 0,49 C

2 3 B/C 60 50 - - 3.600 1.162 0,32 - - - 3.600 1.162 0,32 B

2 3 C/B 60 44 - - 3.600 1.663 0,46 - - - 3.600 1.663 0,46 C

2 - B/C 50 40 - - 2.400 783 0,33 - - - 2.400 783 0,33 B

2 - C/B 50 37 - - 2.400 1.014 0,42 - - - 2.400 1.014 0,42 C

1 - B/C 30 28 60 55 600 56 0,09 1.200 19 0,02 1.800 76 0,04 A

1 - C/B 30 13 60 56 600 477 0,80 1.200 537 0,45 1.800 1.014 0,56 C

3 - B/C 60 54 - - 5.400 1.050 0,19 - - - 5.400 1.050 0,19 A

3 - C/B 60 45 - - 5.400 2.346 0,43 - - - 5.400 2.346 0,43 C

2 3 B/C 60 49 - - 2.800 917 0,33 - - - 2.800 917 0,33 B

2 3 C/B 60 35 - - 2.800 1.904 0,68 - - - 2.800 1.904 0,68 D

2 - C/B 50 26 - - 2.800 2.096 0,75 - - - 2.800 2.096 0,75 D

3 - B/C 50 25 - - 4.200 3.248 0,77 - - - 4.200 3.248 0,77 D

2 - B/C 50 41 - - 2.800 893 0,32 - - - 2.800 893 0,32 B

2 - C/B 50 49 - - 2.800 144 0,05 - - - 2.800 144 0,05 A

3 - B/C 100 96 - - 6.600 677 0,10 - - - 6.600 677 0,10 A

3 - C/B 100 78 - - 6.600 2.970 0,45 - - - 6.600 2.970 0,45 C

3 - B/C 100 72 - - 6.600 3.565 0,54 - - - 6.600 3.565 0,54 C

3 - C/B 100 60 - - 6.600 4.683 0,71 - - - 6.600 4.683 0,71 D

3 - C/B 100 62 - - 6.600 4.550 0,69 - - - 6.600 4.550 0,69 D

3 - C/B 100 45 - - 6.600 5.854 0,89 - - - 6.600 5.854 0,89 E

3 3 B/C 50 47 - - 5.400 715 0,13 - - - 5.400 715 0,13 A

3 3 C/B 50 48 - - 5.400 460 0,09 - - - 5.400 460 0,09 A

3 - B/C 60 51 - - 4.200 1.141 0,27 - - - 4.200 1.141 0,27 B

3 - C/B 60 51 - - 4.200 1.186 0,28 - - - 4.200 1.186 0,28 B

19 Trânsito Rápido Linha Viva (entre Gal Costa e LEM)

R. Conselheiro Pedro Luiz

(Rio Vermelho)

Arterial II Av. Octávio Mangabeira (Itapuã)

Local
Marginal

Av. Gen. San Martin (Retiro)

5 Trânsito Rápido Av. Luís Viana (Mata do Exército)

6 Trânsito Rápido
Av. Luís Eduardo Magalhães 

(Túnel)

Arterial II

Av. Luís Viana (CAB)4 Trânsito Rápido

Av. Reitor Miguel Calmon

(Campo Grande)

13 Arterial I

8

Fluxo na Via

Fluxo na HPM (veíc. equiv./h)

Código

3 Arterial II

Expressa BR-324 (Águas Claras)

Av. 29 de Março (Cajazeiras)

Arterial II Av. Afrânio Peixoto (Periperi)

Av. Joana Angélica (Piedade)

10 Arterial I Túnel Américo Simas

Coletora

Local

9

12

7

11

Nova via do vale de Brotas

Trânsito Rápido

Trânsito Rápido

CARREGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DE SALVADOR 

PONTOS DE CONTROLE DA SIMULAÇÃO

Faixas de Rolamento

Arterial II

Cenário: REDE FASEADA - 2049

1

2

Nível de 

Serviço
Sentido

Velocidade (km/h)

Principal Marginal Principal
Classe

21 Av. Atlantica

17

Arterial II

Arterial I

Arterial II

Arterial II

Trânsito Rápido

14 R Silveira Martins

20 Nova via estruturadora do miolo

16 Av. Mané Dendê

Linha Viva (próx Arco Metropolitano)

18
Linha Viva (entre 29 de março e Gal 

Costa)

15
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 Indicadores de Mobilidade  

A leitura dos Indicadores de Mobilidade do Faseamento 2049 estão apresentados na Tabela 

211 e de forma análoga nela constam os referenciais publicados pela ANTP e que, se 

comparados com a simulação ora executada, obtém-se as seguintes relações: 

o Distância da Viagem: Além da redução da extensão média das viagens em Salvador, 

ao se comparar com o indicador nacional (9,8 km), ainda mantém uma menor extensão 

da viagem média (aproximadamente 12%); 

o Tempo de Viagem: A mobilidade de Salvador terá uma média de Tempo de Viagem 20% 

menor que a média nacional (18 min.), enquanto, em relação à Rede Atual (2017 ou nada 

a fazer) a diferença aumenta para cerca de 35%; 

o Velocidade de percurso: Os veículos apresentam uma velocidade 10% superior ao 

indicador nacional (33 km/h). No entanto, em relação à Rede Atual (nada a fazer) 

apresenta resultados significativamente melhores (~35%), até em relação ao ano base 

de 2017 usado na calibração; 

 

Outra informação importante, observada a partir da Tabela 211, é referente à comparação da 

Rede Atual com a proposta de infraestrutura máxima para o ano de 2049, na qual observa-se 

uma redução de quase 70% nas extensões de congestionamento (51 km, contra 158 se nada 

fosse feito). 

 

Tabela 211 - Indicadores do Sistema Viário e do Transporte Individual (HPM / 2049) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 

2017
Diagnóstico

Rede Atual

Índice Índice % Índice %

ID = Distância da viagem km 8,4 9,1 7,9% 8,7 2,9%

IT = Tempo de Viagem min 19,1 22,0 15,7% 14,4 -24,3%

IV = Velocidade Percurso km/h 26,5 24,7 -6,7% 36,0 35,9%

IC = Índice de Congestinamento (E/F) km 77,9 158,3 103,2% 51,5 -33,9%

IS = Índice de Saturação (D/E/F) km 252,7 395,4 56,5% 209,7 -17,0%

IU = Índice de Utilização veic. x km 1.131.096 1.399.231 23,7% 1.373.574 21,4%

IP = Índice de Permanência veic. x hora 42.688 56.585 32,6% 38.136 -10,7%

IC = ìndice de Acidentes acid./10.000 hab. 63,0 - - - -

IA = Índice de Atropelamentos atrop./10.000 hab. 0,5 - - - -

IM = Índice de Fatalidade mortos/10.000 hab. 3,2 - - - -

Total Auto eq. 136.849

Alocada Auto eq. 134.405

Assunto Discriminação
Unidade de 

Medida

Rede Atual Rede Fase 3

INDICADORES
DEMANDA

2049
Nada a Fazer Propostas

159.402

154.895 158.565

Média

Congestionamento

Produtividade

Acidentalidade

Matriz
155.732
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9 PROGRAMAS DE AÇÃO 

Neste item serão apresentados para cada um dos atores da mobilidade: transporte ativo 

(pedestres e bicicletas), transporte coletivo e transporte individual um conjunto de programas e 

respectivas ações.  

Os programas e as ações a eles pertinentes, assim como as propostas de infraestrutura 

apresentadas no capítulo 7, deverão ser desenvolvidas e implantadas pelos órgãos municipais 

que possuem como incumbência a gestão da mobilidade urbana. 

9.1 Transporte Ativo 

9.1.1 Pedestres (mobilidade a pé) 

Para o componente de transporte ativo, especificamente para a mobilidade a pé, são propostos 

dois programas:  

(i) Programa de Requalificação de Calçadas em Eixos Viários de Acesso ao Transporte 

Coletivo; e  

(ii) Programa de Melhoria da Microacessibilidade Vertical e entre Cumeadas. 

 

Complementarmente são mencionadas duas outras medidas cuja necessidade foi identificada a 

partir da análise das diretrizes consolidadas do PlanMob Salvador:  

(iii) Medidas Associadas à Gestão Pública da Mobilidade a Pé; e  

(iv) Programa de sinalização e semaforização específica para pedestres. 

 

Neste documento são apresentadas as diretrizes do PlanMob Salvador que estão diretamente 

associadas a atividades de gestão cuja matriz de responsabilidades já existe dentro da SEMOB. 

São portanto, medidas de gestão pública a serem empreendidas dentro do rol de 

responsabilidades já especificados para órgãos da Prefeitura de Salvador. 

Quanto ao Programa de sinalização e semaforização específica para pedestres, é decorrente 

das diretrizes que determinam a necessidade de aumentar a segurança para os pedestres 

envolvendo a acessibilidade universal, o atendimento às necessidades específicas de idosos e 

pessoas com deficiência (PCD), solução de gargalos para travessias e deslocamentos a pé, entre 

outros. Tal programa deve envolver soluções pontuais decorrentes de projetos de adequação 

viária e de análises operacionais de tráfego. Nesse contexto, as medidas contempladas por esse 

“programa” estarão necessariamente contempladas nos programas do componente do 

transporte individual. 

Com base no exposto acima, o presente item detalha exclusivamente o Programa de 

Requalificação de Calçadas em Eixos Viários de Acesso ao Transporte Coletivo; e o Programa 

de Melhoria da Microacessibilidade Vertical e entre Cumeadas. 
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 Estrutura das Propostas para Intervenção no componente de Mobilidade a Pé 

As propostas associadas à mobilidade a pé são apresentadas a seguir e divididas segundo os 

seguintes itens: 

 Medidas associadas à Gestão Pública da Mobilidade a Pé 

 Programa de sinalização e semaforização específica para pedestres 

 Programa de Requalificação de Calçadas em Eixos Viários de Acesso ao Transporte 

Coletivo 

 Programa de Melhoria da Microacessibilidade Vertical e entre Cumeadas 

o Sub Programa de Requalificação de Escadarias 

o Sub Programa de Implantação de Novas Escadarias 

o Sub Programa de Implantação Escadas Rolantes 

o Sub Programa de Implantação de Planos Inclinados 

o Sub Programa de Implantação de Elevadores 

o Sub Programa de Implantação de Teleféricos 

 

9.1.2 Bicicleta Como Modo Cotidiano de Transporte  

O aumento dos deslocamentos por bicicleta nas grandes cidades brasileiras é decorrente de 

tendência mundial observada nos últimos anos, fomentada pelas ações de âmbito federal, 

estadual, municipal e sociedade civil alinhadas à política pró redução das emissões de CO2. 

Salvador mostra-se em conformidade com essa tendência e vem apresentando melhorias em 

vários aspectos.  

Embora o município possua ainda poucas ferramentas para o monitoramento da quantidade de 

viagens de ciclistas, estima-se que a participação de viagens por bicicleta e a cultura cicloviária 

vêm aumentando significativamente após a realização da Pesquisa OD/2012.  

Portanto, para acompanhar os impactos das ações públicas e refinar a compreensão das 

demandas já existentes e da demanda latente, é necessário criar indicadores para 

acompanhamento das ações, realizar contagens e pesquisas qualitativas e quantitativas, além 

de pesquisas de preferência declarada junto a usuários de outros modos. Além disso, é 

importante garantir a publicidade das ações, a promoção deste modo de transporte e a ampliação 

dos meios participativos. 

Em relação ao perfil dos ciclistas, identificado na Pesquisa OD/2012, observa-se que nela havia 

uma certa padronização de comportamento: em geral homens adultos, com renda familiar baixa 

e por motivos de trabalho. Notava-se, também, que havia maior participação de mulheres do que 

homens entre os jovens, o que indicava um potencial de atração latente para o público feminino. 

Portanto, para o planejamento da mobilidade por bicicleta, era importante considerar a ampliação 

dos tipos de deslocamento com o modal bicicleta envolvido. As ações devem, então, ser 

formuladas para incentivar a bicicleta como um meio de transporte cotidiano da população 

soteropolitana. 
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No que diz respeito aos aspectos institucionais, já existe uma legislação específica para a 

implementação de um sistema cicloviário e de rede cicloviária previstos no PDDU/2016. 

Por outro lado, Salvador já contém algumas organizações da sociedade civil relacionadas à 

bicicleta; porém, sem processos de diálogo e de participação bem definidos. Portanto, ainda 

permanece a necessidade de formalização das ferramentas que permitam a constante 

participação. 

Dessa forma, é possível afirmar que a viabilização da bicicleta como meio de transporte 

cotidiano depende da execução de programas direcionados a diferentes propósitos, sendo 

esses programas agregados em ações quanto a:  

a) Articulação dos agentes promotores da mobilidade por bicicleta;  

b) Gestão da oferta de infraestrutura cicloviária,  

c) Indução da mobilidade cicloviária;  

d) Promoção da intermodalidade;  

e) Dimensionamento da demanda e mensuração dos impactos. 

 

a) Programa para a articulação dos agentes promotores da mobilidade por 

bicicleta 

Os órgãos municipais que possuem como incumbência a gestão do setor de mobilidade urbana 

têm como atribuições promover ações alinhadas aos compromissos pactuados com a sociedade 

na forma da lei, nos âmbitos federal, estadual ou municipal. A Secretaria Municipal de Mobilidade 

(SEMOB), de acordo com o seu regimento interno, é o órgão da Prefeitura do Município de 

Salvador (PMS) responsável pelo planejamento, coordenação e orientação das ações 

direcionadas ao modal bicicleta. 

No entanto, a SEMOB não é o único órgão municipal que age em função do uso da bicicleta, 

tendo em vista que atualmente a Empresa Salvador Turismo (Saltur), por meio do Movimento 

Salvador Vai de Bike, promove ações de educação, coordena o sistema de bicicletas 

compartilhadas e promove a integração da bicicleta com infraestruturas urbanas. 

É necessário criar condições institucionais que melhorem os processos de tomada de decisão 

complementares, contando com a participação da sociedade civil nos casos de maior 

complexidade, isto é, aqueles cujos impactos sociais, ambientais e econômicos podem interferir 

significativamente na vida da população. 

Para tanto, entre as ações propostas para a promoção da bicicleta como meio de transporte 

cotidiano estão: 

 

1 Criação de Comitê Técnico de articulação dos agentes promotores da mobilidade 

cicloviária: 

 Descrição: arranjo institucional cuja principal atribuição é acompanhar o processo de 

elaboração de planos, projetos e obras cicloviárias. Este deverá ser composto por 

entes da administração municipal e membros da sociedade civil, tendo como 
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finalidade a articulação dos agentes que incidem sobre a mobilidade cicloviária, bem 

como a abertura de canais de participação social. 

 Objetivo: promover mecanismo de acompanhamento a partir da incorporação de 

arranjo institucional intersetorial e participativo. 

 Público Alvo: técnicos da SEMOB e SALTUR e demais secretarias cujos escopos 

tangenciem as questões relativas à mobilidade por bicicleta, assim como associações 

da sociedade civil. 

 

2 Capacitação de gestores municipais: 

 Descrição: promoção de oficinas de capacitação institucional cujo principal intuito é 

sensibilizar os gestores e técnicos da Prefeitura Municipal quanto à mobilidade 

cicloviária. 

 Objetivo: construir posturas que possam induzir à tomadas de decisão que impliquem 

na promoção da bicicleta como modal de transporte. 

 Público Alvo: técnicos da Prefeitura Municipal. 

 

3 Criação do Laboratório de Mobilidade Cicloviária: 

 Descrição: grupo de trabalho de adesão voluntária destinado ao desenvolvimento de 

estudos, indicadores, avaliações, tecnologias e demais subsídios que possam 

orientar ações para mobilidade cicloviária. 

 Objetivo: ampliar as formas de interação entre a sociedade civil e a PMS, com a 

criação de um sistema de assessoramento da implantação e da gestão da mobilidade 

cicloviária. 

 Público Alvo: acadêmicos, associações da sociedade civil e demais interessados. 

b) Programa para a gestão da oferta de infraestrutura cicloviária 

O PlanMob Salvador prevê a ampliação da infraestrutura cicloviária mediante a oferta de tramos 

cicloviários (novos ou complementares) e a requalificação da infraestrutura cicloviária existente. 

No entanto, além disso, são necessárias ações complementares voltadas ao aumento do 

impacto das intervenções físicas propostas, contribuindo para a otimização dos recursos que 

serão aplicados durante a implementação do PlanMob Salvador, bem como para a mobilização 

de atores que possam eventualmente apoiar a sua consolidação. 

1 Articulação da Malha Cicloviária Atual 

 Descrição: analisando a distribuição espacial dos tramos viários existentes - com 

ciclovias, ciclofaixas, bicicletários e estações de compartilhamento de bicicletas – 

propor intervenções localizadas que articulem seus diversos tramos. 

 Objetivo: efetivamente iniciar a criação de uma “Rede Cicloviária” na cidade de 

Salvador. 

 Público Alvo: usuários do modal bicicleta, tanto atuais como potenciais. 
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2 Gestão de bicicletários 

 Descrição: adaptar a atual forma de gestão dos bicicletários para garantir maior 

autonomia e conforto para os ciclistas, a partir da incorporação de sistemas 

eletrônicos, fornecimento de treinamento para os operadores e melhorias das 

condições de sinalização vertical e horizontal no seu entorno, com a finalidade de 

ampliar sua acessibilidade. 

 Objetivo: aumentar a confiabilidade dos ciclistas em relação ao uso dos bicicletários 

e fomentar sua utilização. 

 Público Alvo: usuários dos bicicletários. 

 

3 Inserção de paraciclos e/ou bicicletários em edifícios e áreas públicas 

 Descrição: instalar paraciclos e/ou bicicletários em locais de uso público, a depender 

do dimensionamento da demanda atual ou latente na região. 

 Objetivo: fornecer local adequado para a fixação segura de bicicletas em edifícios e 

áreas de uso público. 

 Público Alvo: atuais usuários do modal bicicleta e de novos ciclistas potenciais. 

 

4 Ampliação da oferta de estações de compartilhamento 

 Descrição: construir oportunidades de Parceria Público Privada (PPPs) para o 

aumento da oferta de opções de compartilhamento de bicicleta. Diversificar os 

modelos de empréstimo existente e beneficiar usuários com diferentes perfis etários, 

de renda e de mobilidade. 

 Objetivo: ampliar as opções de compartilhamento de bicicleta por meio do aumento 

da área de abrangência do sistema, a partir da diversificação dos modelos de 

empréstimo e do aumento das estações de compartilhamento. 

 Público Alvo: usuários de bicicleta. 

 

5 Manutenção continuada da infraestrutura 

 Descrição: assegurar a qualidade física da infraestrutura cicloviária mediante sua 

manutenção adequada, a fim de garantir níveis de serviço, segurança e conforto no 

uso da mesma; utilizando dados coletados nos canais de atendimento ao público 

para a coordenação dos serviços de manutenção. 

 Objetivo: manter padrões mínimos de oferta de infraestrutura, evitar a ocorrência de 

acidentes e o desperdício de investimentos públicos. 

 Público Alvo: gestores da infraestrutura cicloviária e ciclistas. 

 

6 Arborização e iluminação pública, ajustadas à mobilidade cicloviária 
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 Descrição: Determinar a provisão de iluminação voltada à “escala dos ciclistas”, na 

implantação de infraestruturas cicloviárias e, quando a largura útil da via permitir, 

exigir também a implantação de arborização urbana. 

 Objetivo: Qualificar as condições de conforto e segurança ao entorno do sistema 

cicloviário, a fim de beneficiar seus usuários e contribuir para o aumento de sua 

atratividade. 

 Público Alvo: gestores da infraestrutura cicloviária e ciclistas em geral. 

 

7 Bicicleta nos “Planos de Bairro” 

 Descrição: desenvolver uma cartilha de orientação, em respeito ao PlanMob 

Salvador, com orientações para a execução dos Planos de Bairro. 

 Objetivo: orientar o desenvolvimento dos Planos de Bairro em consonância com o 

PlanMob Salvador. 

 Público Alvo: gestores e técnicos da PMS e ciclistas. 

 

8 Financiamento da ampliação da infraestrutura cicloviária 

 Descrição: mapear continuamente oportunidades de captação de financiamento 

internacionais e brasileiros e construção de Parcerias Público Privadas para a 

promoção da mobilidade por bicicleta. 

 Objetivo: captar recursos para viabilizar economicamente a construção de uma rede 

cicloviária do Município de Salvador. 

 Público Alvo: gestores públicos do setor e sociedade civil. 

 

c) Programa para a indução da mobilidade cicloviária 

A indução do uso da bicicleta como meio de transporte também requer a realização de 

campanhas educativas. Após anos de estímulo ao uso do transporte individual motorizado, criou-

se uma barreira cultural em relação ao uso de formas ativas de transporte que precisa ser 

superada para que haja o aumento do número de ciclista na cidade de Salvador. 

Atualmente, em Salvador são desenvolvidos programas, projetos e ações destinados ao fomento 

do emprego da bicicleta como meio de transporte, para a realização de atividades de lazer e 

turismo, complementando trabalho, estudo e serviços, e para a sensibilização de ciclistas. Dentre 

estes, destacam-se:  

 Movimento Salvador Vai de Bike;  

 Ciclofaixas de lazer e turismo; 

 Motorista vá de boa;  

 Projeto Cidade Bicicleta; e 

 Circuitos Cicloviários Salvador. 
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No que diz respeito às ações atualmente desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Salvador, 

entende-se que estas têm que ser ampliadas e fomentadas, a fim de aumentar o seu impacto e 

legitimar sua importância para a promoção da mobilidade por bicicleta no município. Entretanto, 

entende-se que o incremento de ações de marketing, a construção de Parcerias Público Privadas 

e a realização de eventos temáticos poderiam aumentar o impacto dessas ações. Para tanto, 

este PlanMob Salvador propõe a promoção das seguintes ações: 

 

1 Campanhas em vias públicas 

 Descrição: campanhas criativas de marketing ao longo das vias públicas explicitando 

os benefícios de se usar bicicleta e a importância de se optar por modais de transporte 

sustentáveis. A exemplo do EcoBici (Buenos Aires4) com a instalação de placas nos 

acessos das ciclovias ou ciclofaixas mostrando os benefícios da bicicleta; estampas 

no asfalto indicando quantas bicicletas caberiam no espaço de uma vaga de 

estacionamento.  

 Objetivo: levar os usuários dos demais modais de transporte a uma reflexão sobre 

suas atuais escolhas de locomoção e oferecer informações objetivas que os instiguem 

a mudar de modal de transporte. 

 Público Alvo: usuários do transporte motorizado (não ciclistas). 

 

2 Campanhas de fomento em Terminais de Ônibus, Metrô e VLT 

 Descrição: campanhas criativas de marketing junto aos Terminais de Ônibus, de 

Metrô e de VLT explicitando os benefícios de se usar a intermodalidade com os 

sistemas de transporte coletivo. Exemplo: inserção das rotas para bicicletas e dos 

bicicletários nos mapas de entorno das estações metroviárias (e futuro VLT); 

divulgação dos horários em que é permitido embarcar com a bicicleta nos outros 

modais. 

 Objetivo: ampliar a acessibilidade segura e confortável ao transporte coletivo por 

meio do uso da bicicleta. 

 Público Alvo: usuários do transporte coletivo em especial. 

 

3 Estímulo à implantação de paraciclos e ao fornecimento de equipamentos de apoio ao 

ciclista 

 Descrição: fomentar a instalação de paraciclos em novos empreendimentos 

comerciais e empresarias, bem como a disponibilização de banheiro com chuveiro. 

Notificar empreendimentos existentes sobre os benefícios da oferta de paraciclos e 

de equipamentos de apoio. Implantar paraciclos e chuveiros em edifícios onde estão 

situados órgãos públicos. Exemplo: Programa Ciclo Paraná5. 

                                                

4 Programa EcoBici. Disponível em: <http://www.buenosaires.gob.ar/ecobici> Acesso em: jan. 2018. 

5 Programa Ciclo Paraná. Disponível em: <http://www.der.pr.gov.br> Acesso em: jan. 2018. 
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 Objetivo: estimular o uso da bicicleta para a realização de viagens com motivo 

trabalho. 

 Público Alvo: população em geral e gestores de órgãos públicos em especial. 

 

4 Realização de eventos e atividades culturais 

 Descrição: promover anualmente uma semana de atividades e palestras sobre os 

benefícios de se usar a bicicleta, orientações sobre os melhores percursos, entre 

outras temáticas relevantes. 

 Objetivo: promover o uso, tirar dúvidas, ativar espaços de troca sobre o tema e 

fortificar redes em torno da causa do ciclismo. 

 Público Alvo: usuários de bicicleta nos seus diferentes estágios de adesão ao modal 

e não usuários de bicicleta que se interessem pela temática. 

 

d) Programa para a promoção da intermodalidade 

Um dos principais aspectos evidenciados pelos diagnósticos efetuados pelo PlanMob Salvador 

faz referência ao potencial de intermodalidade da bicicleta com os demais meios de transporte 

que compõem o sistema de mobilidade da cidade de Salvador. Com o intuito de fornecer opções 

de intermodalidade desse modal com os serviços e dispositivos, existentes e/ou propostos, foram 

pensados programas e ações voltadas à viabilização dessa intermodalidade, tendo em vista que 

são necessárias alterações em normas já existentes e procedimentos inerentes à operação dos 

sistemas e dispositivos. Para tanto são sugeridas algumas ações como: 

 

 

1 Bicicleta em intermodalidade com os serviços de transporte coletivo público 

 Descrição: permitir o porte de bicicleta no sistema de transporte coletivo de média e 

alta capacidade, fora dos horários de pico e sob condições específicas, tal como em 

ônibus que possam comportar a fixação da bicicleta e em vagões específicos do 

Metrô e do VLT. 

 Objetivo: favorecer a intermodalidade da bicicleta com o transporte público 

motorizado coletivo e metroferroviário. 

 Público Alvo: usuários do modal bicicleta e ciclistas potenciais. 

 

2 Bicicleta em intermodalidade com o transporte vertical e aquaviário 

 Descrição: permitir a fixação da bicicleta e não cobrar tarifa adicional para sua 

portabilidade, em dispositivos de conexão vertical e nas embarcações do transporte 

aquaviário, a fim de induzir a intermodalidade da bicicleta. 

 Objetivo: garantir a permissão e a viabilidade para carregar bicicletas nos dispositivos 

verticais (ascensores e escadas rolantes) e embarcações utilizadas para o transporte 

de passageiros. 
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 Público Alvo: usuários do modal bicicleta e ciclistas potenciais. 

 

3 Programa “MOTORISTA VÁ DE BOA” (existente) 

 Descrição: ampliar as ações de conscientização de motoristas de ônibus quanto ao 

seu impacto na circulação viária, sobretudo no que se refere aos ciclistas e pedestres. 

Preparar os motoristas e cobradores para as necessidades relativas ao embarque e 

fixação de bicicletas nos ônibus. 

 Objetivo: evitar eventos de trânsito envolvendo ciclistas e ônibus e facilitar o uso da 

bicicleta em integração com o transporte coletivo sobre pneus. 

 Público Alvo: motoristas de ônibus e cobradores. 

 

4 Treinamento dos funcionários do Metrô 

 Descrição: parceria com o concessionário do SMSL para formação contínua dos 

funcionários na orientação das rotas de acesso, localização dos habitantes e 

procedimentos para levar a bicicleta dentro dos vagões. 

 Objetivos: levar informação a profissionais que estão constantemente em contato 

com os ciclistas nas estações e terminais de integração e conscientizar sobre as 

formas de convívio harmônico das diferentes modalidades de transporte. 

 Público Alvo: funcionários da CCR Metrô-BA. 

 

5 Complementação da formação dos operadores de trânsito 

 Descrição: formação dos agentes de trânsito nas ações operacionais, de fiscalização 

e controle de trânsito para melhorar a mediação de conflitos entre modais em áreas 

de risco. 

 Objetivo: instruir sobre estratégias de mediação de conflitos e minimização de 

acidentes em vias públicas. Capacitação no trato e na orientação da população. 

Conscientização sobre as formas de convívio harmônico das diferentes modalidades 

de transporte. 

 Público Alvo: agentes de operação, de fiscalização e controle de trânsito. 

 

e) Programa para o dimensionamento da demanda e mensuração dos 

impactos 

A Pesquisa OD/2012 existente não fornece dados necessários para o adequado planejamento 

da infraestrutura cicloviária, pois as metodologias empregadas não espelham a real demanda 

de circulação por bicicleta que utiliza o sistema viário e nem os impactos que a implantação das 

ciclovias e ciclofaixas obtiveram. Isto dado, são sugeridas medidas para o dimensionamento da 

demanda e para a mensuração dos impactos das ações de promoção da mobilidade cicloviária: 
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1 Pesquisas de mobilidade por bicicleta 

 Descrição: aplicar sistematicamente, junto aos principais corredores cicloviários 

utilizados por ciclistas, pesquisas quantitativas e qualitativas sobre a mobilidade 

cicloviária, a partir da aplicação de metodologias voltadas para as especificidades da 

circulação deste modal. Além disso, aplicar pontualmente pesquisas que antecedam 

a construção de novas infraestruturas cicloviárias, assim como a pesquisa de pós 

implantação. 

 Objetivo: levantar dados quantitativos e qualitativos a respeito da circulação de 

bicicleta nas diferentes regiões do Município de Salvador, com o intuito de analisar a 

demanda real e potencial e, também o impacto de intervenções específicas 

realizadas. 

 Público Alvo: usuários do modal bicicleta, técnicos municipais e sociedade civil. 

 

2 Banco de dados sobre a mobilidade cicloviária 

 Descrição: criar um banco de dados aberto sobre a mobilidade cicloviária, a partir da 

reunião e sistematização de informações existentes, tal como dados de eventos e 

mortes de ciclistas no trânsito, pesquisas quantitativas e qualitativas e indicadores de 

desempenho do sistema cicloviário. 

 Objetivo: aumentar o acesso aos dados públicos, com o intuito de fomentar sua 

aplicação na realização de estudos e pesquisas. 

 Público Alvo: sociedade civil, organizações sem fins lucrativos, institutos de 

pesquisas, técnicos municipais, dentre outros. 

9.2 Transporte Coletivo 

As ações do PlanMob Salvador do componente de transporte coletivo são, em síntese, as 

seguintes: 

 Programa de implantação da rede integrada multimodal de transportes coletivos 

 Programa de projeto, construção, implantação e operação de dispositivos de 

transferência (terminais de Transferência) 

 Programa de projeto, construção e manutenção dos dispositivos viários de tratamento do 

sistema de transporte coletivo (BRT, BRS e Faixas Exclusivas) 

 Programa de planejamento da integração das linhas de transporte coletivo metropolitanas  

 Programa de implantação, administração, supervisão e operação do sistema de 

bilhetagem eletrônica com integração tarifária em âmbito multimodal 

 Programa de gestão integrada, monitoramento e fiscalização dos serviços de transportes 

coletivos em conformidade com as melhores práticas 

 Programa de planejamento e melhoria contínua dos componentes da rede 
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a) Programa de implantação da rede integrada multimodal de transportes 

coletivos 

 

1 Objetivos: 

Esse programa visa atender a diretriz estabelecida no PlanMob Salvador de proporcionar 

uma rede multimodal, integrada física e tariafariamente envolvendo os sistemas de ônibus 

urbanos (STCO), o sistema de metrô de Salvador, o VLT e qualquer remanescente do trem 

de subúrbio que esteja operando antes da implantação do VLT; as linhas de transporte 

hidroviário; e as linhas de ônibus metropolitanas que têm penetração no território da cidade. 

Faz parte desse processo também os sistemas estruturais propostos de BRT e BRS. 

 

2 Aspectos Institucionais: 

Aspecto imperativo do programa de implantação da rede é a necessidade de coordenação 

envolvendo diferentes esferas de governo já que os sistema de ônibus metropolitanos, o 

metrô e o VLT são sistemas operados sob gestão da esfera estadual enquanto os demais 

sistemas de ônibus urbanos (STCO) assim como os empreendimentos para implantação dos 

BRT, BRS, são operados sob a gestão da esfera municipal (PMS). Os terminais de 

integração, que também compõem esse sistema integrado serão empreendimentos da 

gestão municipal.  

Conforme apresentado na Minuta do Projeto de Lei do PlanMob Salvador, o Poder Executivo 

Municipal criará uma Unidade de Monitoramento da Implantação do Plano de Mobilidade, 

inserida na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Mobilidade – SEMOB. 

A referida Unidade de Monitoramento da Implantação do Plano de Mobilidade terá o objetivo 

de sistematizar um conjunto de informações sobre demandas, comportamentos, oferta de 

serviços, indicadores de desempenho e demais dados importantes para a compreensão das 

dinâmicas associadas com a mobilidade e acessibilidade urbana, bem como o 

acompanhamento dos programas e ações que concretizem o Plano. 

Essa Unidade de Monitoramento da Implantação deverá ser o foro inicial do processo de 

implantação do Programa de implantação da rede integrada multimodal de transportes 

coletivos já que tem entre suas atribuições, a de acompanhamento dos programas e ações 

que concretizem o Plano. 

Todavia cabe notar que a implantação requer um órgão gestor executivo e não somente com 

atribuições de acompanhamento. Além disso considerando o caráter multi setorial (diferentes 

esferas de gestão e diferentes órgãos de implantação) caberá avaliar a conveniência de criar 

uma unidade específica para os propósitos do Programa.  

Considerando os aspectos políticos, institucionais e legais associados à essa nova “Unidade” 

a ser criada caberá aos poderes executivos definir suas atribuições e organograma. 

 

3 Aspectos Metodológicos: 

A implantação da rede integrada é um processo que envolve os seguintes processos: 
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 Racionalização e adequação da rede de linhas de ônibus municipais de 

Salvador: A reconfiguração da rede municipal é proposta já integrada ao PlanMob 

Salvador para todas as linhas do STCO com as respectivas fichas técnicas de cada 

linha de Salvador. Sua implantação requer medidas de informação aos usuários e 

operadores concessionários. 

 

 Programação das atividades de implantação da rede integrada: Embora a rede 

integrada tenha sido planejada em sua concepção integral (com todas as linhas e 

todos os Terminais de Integração previstos) o processo de implantação não contará 

com a disponibilidade de todos os terminais simultaneamente desde o seu início. A 

programação da implantação das linhas integradas dependerá, entre outros 

condicionantes, dos avanços do Programa de Projeto, Construção, Implantação e 

Operação de Dispositivos de Transferência (Terminais de Transferência). Portanto, 

esse processo de implantação da rede integrada deverá ser desenvolvido de forma 

compatibilizada com o referido programa de implantação de terminais de integração. 

 

 Racionalização e adequação das linhas metropolitanas com incidência em 

Salvador: Esse processo de adequação das linhas metropolitanas, referenciado no 

Contrato de Programa, deverá ser realizado sob a gestão da Agência Estadual de 

Regulamentação de Serviços Públicos de Energia Transportes e Comunicação da 

Bahia – AGERBA. Caberá à Unidade de Monitoramento da Implantação do Plano de 

Mobilidade, inserida na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de 

Mobilidade – SEMOB, as atividades de acompanhamento desse processo.  

 

 Acompanhamento dos processos de expansão (prolongamentos) das linhas do 

metrô e início de operação de novas estações: A CCR Metrô-Bahia, 

concessionária do Metrô, deverá proporcionar as informações referentes aos prazos 

e datas de implantação de novos trechos e estações do sistema.  

 

 Acompanhamento dos processos de implantação do VLT de Salvador e de seus 

componentes de integração multimodal: A Companhia de Transporte do Estado 

da Bahia é poder concedente subordinado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

do Estado da Bahia – SEDUR, que poderá proporcionar as informações sobre os 

prazos associados aos empreendimentos do VLT. 

 

 Gestão integrada das obras de tratamento viário para os sistemas BRT e BRS 

propostos: Os projetos e processos de implantação das obras necessárias para os 

tratamentos viários e de instalações para a implantação da infraestrutura dos 

sistemas BRT e BRS planejados no âmbito do PlanMob Salvador serão realizados 

sob a gestão da SEMOB que integrará as informações e cronogramas de implantação 

à Unidade de Monitoramento da Implantação do Plano de Mobilidade. 
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 Gestão integrada das obras de implantação dos Terminais de Integração: Os 

projetos e processos de implantação das obras necessárias para a implantação dos 

treze terminais de integração propostos no âmbito do PlanMob Salvador serão 

realizados sob a gestão da SEMOB que integrará as informações e cronogramas de 

implantação à Unidade de Monitoramento da Implantação do Plano de Mobilidade. 

 

 Gestão integrada e acompanhamento do equilíbrio econômico financeiro do 

sistema: A integração tarifária intra e inter modal proposta na rede integrada envolve 

requisitos de acompanhamento de custos operacionais e de análises da adequação 

da partição das receitas tarifárias cuja característica inequívoca é a dinâmica dos 

aspectos econômicos dos insumos operacionais de cada sistema de transporte 

coletivo (STCO, STEC, ônibus Metropolitanos, Metrô e VLT). Tanto no processo de 

implantação da rede integrada quanto na sua operação é imperativa a necessidade 

de manter atualizada a base de informações associadas à manutenção do equilíbrio 

econômico financeiro do sistema de forma a manter atualizada a referência de tarifas 

e de partição de receitas. Essa atividade requer participação técnica dos diferentes 

entes responsáveis por cada sistema.  

 

 Outros processos: No processo de implantação, acompanhamento e gestão de um 

sistema integrado de transporte que envolve sistemas sob gestão de várias 

instituições de diferentes esferas de governo, haverá várias outras atividades 

requeridas incluindo as de monitoramento operacional, de reavaliação da rede e 

adequação de linhas, de dimensionamentos operacionais, de treinamentos com 

operadores, de padronização de qualidade, de comunicação social, entre outras que 

deverão ser definidas pelas entidades envolvidas. 

b) Programa de projeto, construção, implantação e operação de Terminais de 

Transferência 

 

1 Objetivos: 

Esse programa está associado à implantação dos treze Terminais de Integração propostos 

no âmbito do PlanMob Salvador:  

(i) terminais previstos para o período 2018-2025 (Águas Claras, Castello Branco, 

Corsário, Iguatemi (BRT central), Itapuã, Metrô Aeroporto, Paripe e São Marcos); e  

(ii) terminais previstos para o período 2025-2032 (Calçada, Imbuí, Lobato, Flamengo e 

Plataforma). 

 

2 Aspectos Institucionais: 

Os terminais de integração propostos deverão ser implantados sob a gestão da SEMOB.  

 

3 Aspectos Metodológicos: 
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 Planejamento para faseamento da implantação dos terminais: A fase inicial de 

planejamento do programa visa determinar dois condicionantes críticos:  

(i) a disponibilidade das áreas a serem destinadas aos terminais; e  

(ii) a sequência ideal de implantação em função do Programa de Implantação da 

Rede Integrada Multimodal.  

Como mencionado no programa anterior, a implantação da rede integrada será 

compatibilizada com o cronograma de implantação dos terminais. Caso sejam 

necessários processos de desapropriação, o início de qualquer obra de terminal 

dependerá da imissão de posse da respectiva área. Esse aspecto deverá ser objeto 

de planejamento que definirá a ordem e o cronograma ideal para a implantação dos 

terminais propostos no PlanMob Salvador. O resultado dessa atividade permitirá 

detalhar um cronograma físico financeiro para o programa. 

 Anteprojeto: Deverá ser apresentado um estudo de viabilidade técnica, econômica 

e ambiental dos terminais e intervenções associadas assim como o anteprojeto de 

engenharia, ou, como é mais frequente em casos de empreendimentos de transporte, 

o projeto funcional. Em função dos requisitos de adequação à legislação urbanística 

poderá ser necessária a elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança e sua 

correspondente aprovação pelo órgão competente. 

O projeto funcional (anteprojeto) dos terminais deverá contar com o dimensionamento 

de áreas de embarque e de desembarque além das instalações inerentes a esses 

equipamentos urbanos (áreas técnicas, serviços públicos, etc.) 

 Atividades da fase de licitação: Definido o cronograma físico financeiro e o 

anteprojeto com os custos detalhados poder-se-á promover todo o processo inerente 

à fase de licitação especificando e definindo os requisitos para recebimento de 

propostas. São atividades inerentes à administração pública municipal, em 

conformidade com a Lei nº 8.666/1993 envolvendo abertura de processo 

administrativo; contratação e elaboração do projeto básico; licenciamento ambiental; 

projeto executivo com as especificações técnicas; orçamento detalhado e cronograma 

físico financeiro; processo de obtenção de recursos financeiros; definição do modelo 

de negócios e da modalidade de licitação; elaboração e emissão do edital de licitação; 

e demais processos inerentes à licitações públicas municipais.   

 

c) Programa de projeto, construção e manutenção dos dispositivos viários de 

tratamento do sistema de transporte coletivo (BRT, BRS e Faixas Exclusivas 

ou Preferenciais) 

 

1 Objetivos 

Esse programa tem por objetivo promover as obras de adequação do sistema viário onde 

são previstos os corredores BRT e BRS envolvendo o tratamento do sistema viário para 

implantar as faixas exclusivas ou preferenciais para os ônibus, as estações de parada e 

terminais assim como as obras complementar associadas de adequação de calçadas, 

passeios, inserção urbana, iluminação, paisagismo, entre outras. Conforme indicado no 
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Capítulo 7, a rede estrutural de ônibus do município envolve a adequação do sistema viário 

em conformidade com a capacidade de tráfego, número de faixas de tráfego, nível de serviço 

de tráfego, compondo linhas que intercalam trechos em BRT, trechos em BRS, e trechos em 

tráfego compartilhado.  

 

2 Aspectos Institucionais 

As obras de adequação do sistema viário para o tratamento preferencial dos sistemas de 

ônibus BRT e BRS propostos deverão ser implantadas sob a gestão da SEMOB.  

 

3 Aspectos Metodológicos: 

 Planejamento para faseamento da implantação dos corredores de ônibus BRT 

e BRS propostos: Tal como nos casos dos programas de implantação de terminais 

e da rede integrada o plano de implantação dos sistemas com prioridade para os 

ônibus (BRT e BRS) deverão ser planejados de forma integrada com os demais 

programas de transporte coletivo. Nos casos dos sistema a serem implantados na 

nova via transversal da avenida Gal Costa essa adequação física poderá ser 

realizada, concomitantemente, com as obras da mesma. No caso da avenida 29 de 

Março serão necessárias adequações assim como na avenida Orlando Gomes cujas 

obras já estão concluídas. 

 Anteprojeto: Deverá ser apresentado um estudo das adequações viárias assim como 

o anteprojeto de engenharia, ou, como é mais frequente em casos de 

empreendimentos de transporte, o projeto funcional especificando tipologias de 

pavimentos, desenho geométrico das áreas das estações de paradas, projeto de 

iluminação, sinalização, arquitetura das estações entre outros componentes inerentes 

aos sistemas BRT e BRS. 

 Atividades da fase de licitação: Tal como no programa anterior, definido o 

cronograma físico financeiro e o anteprojeto com os custos detalhados poder-se-á 

promover todo o processo inerente à fase de licitação especificando e definindo os 

requisitos para recebimento de propostas. São atividades inerentes à administração 

pública municipal, em conformidade com a Lei nº 8.666/1993 envolvendo abertura de 

processo administrativo; contratação e elaboração do projeto básico; licenciamento 

ambiental; projeto executivo com as especificações técnicas; orçamento detalhado e 

cronograma físico financeiro; processo de obtenção de recursos financeiros; definição 

do modelo de negócios e da modalidade de licitação; elaboração e emissão do edital 

de licitação; e demais processos inerentes à licitações públicas municipais. 
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d) Programa de planejamento da integração das linhas de transporte coletivo 

metropolitanas  

 

1 Objetivos: 

O objetivo do Programa é o atendimento das determinações especificadas no Contrato de 

Programa que estabelece a articulação das linhas metropolitanas na cidade de Salvador com 

especial foco nos terminais São Luiz, Águas Claras, Mussurunga, Itapuã, Aeroporto.  

 

2 Aspectos institucionais: 

A rede de linhas metropolitanas opera sob a gestão da Agência Estadual de Regulamentação 

de Serviços Públicos de Energia Transportes e Comunicação da Bahia – AGERBA. Caberá 

à Unidade de Monitoramento da Implantação do Plano de Mobilidade estabelecer a 

interlocução com o órgão estadual e interagir de forma pro ativa no processo de evolução da 

articulação dessas linhas de acordo com o cronograma de implantação tanto da rede 

integrada quanto dos terminais de integração. 

 

3 Aspectos metodológicos: 

Nos aspectos metodológicos cabe destacar a racionalização e adequação das linhas 

metropolitanas com incidência em Salvador conforme indicado anteriormente no item 8.2.1 

Programa de implantação da rede integrada multimodal de transportes coletivos.  

e) Programa de implantação, administração, supervisão e operação do sistema 

de bilhetagem eletrônica com integração tarifária em âmbito multimodal 

 

1 Objetivos: 

O objetivo do Programa é atender ao requisito básico da rede integrada especificada no 

Programa de Implantação da Rede Integrada Multimodal de Transportes Coletivos (item 

8.2.1) que requer integração tarifária. Embora já seja praticada a integração multimodal em 

Salvador, será necessário o devido aprimoramento para envolve outros modos, com 

diferentes configurações de participação tarifária, assim como outros modelos de integração 

tarifária intra e intermodal.  

 

2 Aspectos Institucionais: 

Será necessário compatibilizar sistemas e procedimentos atualmente sob gestão da 

Metropasse (Associação Baiana de Transportes Metropolitanos) que realiza a gestão do 

Sistema de Bilhetagem Eletrônica Metropolitano (SIBEM) e a comercialização dos Vales-

Transporte Eletrônicos (VTE), Meia Passagem Estudantil (MPE) e Cartão Ande Sempre, 

através dos postos de atendimento próprios ou na Rede Credenciada do sistema 

metropolitano; e da SalvadorCard gerida pelo Consórcio Salvador TRANSCARD de 

Bilhetagem Automática que controla a bilhetagem em âmbito municipal (vale transporte 
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eletrônico; meia passagem estudantil; bilhete avulso vale transporte especial; bilhete 

identificado); assim como o sistema de bilhetagem do metrô operado pela CCR.  

Caberá aos órgãos estaduais e municipais competentes estabelecer os procedimentos 

tecnológicos, operacionais e administrativos necessários para a integração tarifária das 

linhas e sistemas da rede integrada proposta. 

 

f) Programa de gestão integrada, monitoramento e fiscalização dos serviços de 

transportes coletivos em conformidade com as melhores práticas 

 

1 Objetivos: 

O objetivo do programa é atender aos requisitos básicos do provimento de sistemas de 

transporte coletivo pelo poder público (qualidade, segurança, confiabilidade, tarifa módica, 

cobertura espacial, integração física e tarifária, conformidade ambiental, atendimento das 

especificações dos editais de licitação de concessão dos serviços, entre outros), agora 

envolvendo sistemas sob gestão de múltiplas esferas de poder. 

 

2 Aspectos Institucionais: 

Sem interferir nas prerrogativas, direitos e obrigações institucionais dos diferentes órgãos 

das esferas estaduais e municipais incidentes sobre a gestão dos sistemas de transportes 

que deverão operar na rede integrada (STCO, Metrô, VLT, e Ônibus Metropolitanos), caberá 

à estrutura responsável pelo monitoramento da implementação do Plano de Mobilidade 

consolidar uma base de informações que proporcione elementos para uma avaliação de 

desempenho em nível de rede integrada contribuindo não só para a gestão da rede integrada 

mas também para os órgãos responsáveis pela gestão de cada sistema individualmente. 

 

g) Programa de planejamento e melhoria contínua dos componentes da rede 

 

1 Objetivos: 

O objetivo é promover a análise contínua do desempenho da rede integrada e seu 

replanejamento sempre que conveniente aplicando as melhores práticas de planejamento. É 

função da Unidade de Monitoramento da Implantação do Plano de Mobilidade promover o 

monitoramento do PlanMob Salvador, a avaliação de desempenho e como resultado 

promover o processo de planejamento dinâmico buscando adaptar e melhorar os 

componentes do Plano aplicando sempre as melhores práticas.  
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h) Programa de Transporte Coletivo Hidroviário 

 

1 Objetivos:  

Integrar as necessidades específicas de integração do sistema de transporte coletivo 

hidroviário de passageiros à rede integrada de transporte coletivo proposta no âmbito do 

PlanMob Salvador.  

 

2 Aspectos Institucionais: 

A elaboração de um Programa decorrente do PlanMob Salvador para o sistema de transporte 

coletivo hidroviário da Baía de Todos-os-Santos envolve a necessidade de interação com o 

Plano Diretor do Sistema de Transporte Hidroviário de Passageiros e Veículos da Baía de 

Todos os Santos elaborado pela Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado da Bahia. 

Este plano considerou uma divisão espacial do território estadual em 32 regiões que 

determinaram as unidades espaciais para efeito de planejamento de sub redes feita com 

base em dois estudos:  

(i) Região de Influência das Cidades (REGIC), IBGE, 2007; e  

(ii) Territórios de Identidade, 2010, Secretaria de Planejamento da Bahia. 

Como resultado, para cada uma das 32 regiões, foi definido um conjunto de linhas com as 

seguintes tipologias: Linhas Polo-Polo; Linhas Polo –Município; Linhas Polo – Capital; Linhas 

Município – Município, e Linhas – Município – Capital. Esse conjunto de linhas, primeiramente 

definidas a partir de análises regionalizadas foi posteriormente consolidado em uma rede 

estadual integrada. 

 

9.3 Sistema Viário e Trânsito 

As propostas de atuação no âmbito do Sistema Viário e Trânsito se agregaram em uma série de 

programas relacionados com aspectos:  

(i) da Infraestruturação do Espaço Público destinado à implantação, complementação 

e reconfiguração do sistema viário;  

(ii) da Operação desses Espaços Públicos, destinando-os para o uso seguro dos 

diversos atores (pedestres, ciclistas, motoristas) envolvidos no sistema de trânsito da 

cidade. 

 

9.3.1 Obras Viárias e Trânsito  

a) Programa de Obras Viárias 

Um dos principais conjuntos de propostas feitas neste PlanMob Salvador são referentes à 

necessidade de intervenções na infraestrutura viária da cidade, para solucionar os “GARGALOS 

DE TRÂNSITO” ou complementar a “CONECTIVIDADE” entre as atuais vias. 
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Seja através da adequação das vias existentes (reconfiguração geométrica, ampliações e 

duplicações) ou sugerindo a implantação de novas articulações viárias (trechos 

complementares, pistas marginais ou novas vias e suas conexões com o sistema viário atual), 

independentes da instância governamental com jurisdição sobre as mesmas. 

As Fichas de Caracterização das Propostas, nas quais estão ilustradas, descritas, justificadas 

e estimados os custos preliminares de cada proposta, foram apresentadas no RT 12 e integram 

programas específicos do PROVIA. Cabe ressaltar que, as propostas do sistema viário indicam 

as pertinentes infraestruturas cicláveis e de circulação do Transporte Coletivo e deverão ser 

complementadas com as ações listadas a seguir e que compõem o PROVIA. 

Além das propostas de adequações físicas PONTUAIS E LINEARES, fazem parte do PROVIA 

outros programas com caráter de manutenção e articulação entre as diversas obras do Sistema 

Viário, bem como do seu contínuo planejamento e decorrente aperfeiçoamento. 

É importante salientar que todas essas diretrizes viárias propostas pelo PlanMob Salvador, no 

momento da elaboração dos respectivos projetos, deverão respeitar e estar sujeitas à legislação 

ambiental, devendo realizar os devidos estudos dos impactos socioambientais. 

 

1 Definição do Sistema Viário Principal (SVP) 

 Descrição: seleção, mapeamento e categorização das vias escolhidas para compor 

o SVP de Salvador, classificando-as em MACRO-ESTRUTURADORAS (Rodovias e 

Vias Expressas ou de Trânsito Rápido no meio urbano, sejam de gestão municipal ou 

metropolitana); ARTICULADORAS (Avenidas, em geral com controles semafóricos 

nas interseções viárias e possuindo uma grande intensidade de trânsito de 

passagem); CONECTORAS (formada pelas vias coletoras do movimento interno dos 

bairros carreando-o até as vias de maior hierarquia, e também, interligando-as entre 

si e com as principais centralidades da cidade); COMPLEMENTARES (formadas 

pelas demais vias que apoiam as rotas de ônibus do município). 

 Objetivo: organizar e otimizar a operação do trânsito e sua fiscalização, bem como 

servir de auxílio na definição dos locais de atuação (instalação de radares, 

planejamento de transporte de cargas, entre outros) no sistema viário do município. 

 Justificativa: subsidiar o programa de revisão da hierarquia viária. 

 

2 Cadastramento Físico e Operacional do SVP 

 Descrição: desenvolver uma planilha de registro das informações físicas e 

operacionais do trânsito nas vias públicas componentes do Sistema Viário Principal 

de Salvador, contendo as principais características físicas de utilização do espaço 

viário disponibilizado para uso público – largura das calçadas, pistas de rolamento, 

canteiro central, presença de ciclovias e faixas reservadas para o transporte coletivo, 

equipamentos de segurança e sinalização de tráfego, controle semafórico, etc. 

 Objetivo: otimizar o sistema de informações do SVP afim de facilitar consultas e 

prover material atualizado para planejamento operacional do sistema viário municipal. 

 Justificativa: proporcionar e divulgar informações atualizadas acerca do SVP. 
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3 Obras de Requalificação Viária 

 Descrição: consiste na melhoria das condições de segurança do trânsito de 

pedestres e veículos ao longo de trechos das vias existentes, através da 

pavimentação e nivelamento das calçadas, regularização de meio-fio, delimitação de 

espaço para ciclistas, recuperação do pavimento da pista de rolamento, adequação 

da drenagem superficial, iluminação pública, completa sinalização de tráfego e 

implantação de segurança nas travessias. 

 Objetivo: regularizar e padronizar a seção transversal das vias em pontos ou ao 

longo de trechos críticos, dotando o sistema viário de conforto e segurança para todos 

os usuários do mesmo. 

 Justificativa: baixa qualidade do viário em algumas porções do município - com 

calçadas sem pavimentação, mal dimensionadas ou inexistentes, bem como pela 

precariedade da infraestrutura ofertada, nos variados aspectos, para o trânsito de 

pessoas e veículos, motorizados ou não. 

 

4 Obras de Alargamento 

 Descrição: alargamento das vias de forma à regularizar e organizar os fluxos de 

trânsito de todos os usuários da via, em complemento às medidas reportadas para 

caracterizar a devida requalificação viária quando as condições físicas permitirem 

(recuo das edificações e/ou terrenos livres) minimizando custos com desapropriação 

de imóveis. 

 Objetivo: ampliar a largura das respectivas vias e balancear sua quantidade de faixas 

de tráfego. 

 Justificativa: atender às solicitações do fluxo de tráfego, superior à atual capacidade 

de suporte das pistas de tráfego. 

 

5 Obras de Duplicação 

 Descrição: adequação da capacidade viária com a implantação de novas faixas de 

tráfego ou pista segregada fisicamente da pista existente. 

 Objetivo: ampliar a capacidade de suporte das respectivas pistas de rolamento. 

 Justificativa: aumento do tráfego de passagem e/ou de atendimento às atividades 

lindeiras, com a intensificação planejada pelo uso do solo da área; vias com 

necessidade de requalificação e ampliação da capacidade de suporte e/ou de apoio 

às infraestruturas dedicadas ao transporte coletivo (pistas e estações de embarque 

dos usuários). 

 

6 Construção de Novas Vias 

 Descrição: proposição de trechos viários lineares (curtos ou longos), como 

complemento de vias existentes (e ampliadas) ou como apoio de vias já 

congestionadas ou com expectativas de virem a ficar saturadas a curto prazo, em 

decorrência da intensificação do uso do solo na sua região de influência. 
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 Objetivo: promover novas e racionais alternativas de deslocamento, articular o 

sistema viário deficitário do município e mitigar os congestionamentos em grandes 

extensões ou em pontos específicos. 

 Justificativa: altos índices de congestionamento, altos tempos de viagem e 

desconectividade do território. 

 

7 Construção de Pontes, Viadutos, Túneis e Trincheiras 

 Descrição: abrange soluções pontuais, como o desnivelamento das pistas de 

rolamento que se interceptam, através da criação de Obras de Artes (OAEs) - como 

pontes, viadutos, túneis e trincheiras - que necessitam de um trecho da via em rampa, 

para interconectá-las com o sistema viário já existente na região. 

 Objetivo: solucionar conflitos de trânsito em interseções de vias, otimizando os 

percursos e promover maior fluidez no trânsito em locais estratégicos. 

 Justificativa: altos índices de congestionamentos, altos tempos de viagem e 

desarticulação do território. 

 

8 Formatação da Cronologia de Implementação das Intervenções Viárias 

 Descrição: cronograma físico preliminar em caráter de orientação para a 

concretização das obras sugeridas, apresentadas pelo PlanMob Salvador: de 

IMEDIATO (2020), de CURTO (2025); de MÉDIO (2032) e de LONGO prazos (2049), 

com a correspondente definição do cronograma financeiro e a especificação dos 

USOS e FONTES de captação de recursos, mas que devem se adequar às 

possibilidades financeiras dos órgãos públicos. 

 Objetivo: estabelecer hierarquia de prioridade para as obras dado o seu horizonte de 

implantação. 

 Justificativa: previsão dos investimentos necessários em cada horizonte e geração 

de informações para alimentar a avaliação socioeconômico e os pedidos de 

financiamento para suas implementações. 

 

9 Elaboração de Projetos Básicos das Intervenções de Requalificação Viária 

 Descrição: detalhamento da intervenção viária agora sugerida, com base em 

levantamentos topográficos, e definição da engenharia viária pertinente – 

realinhamento de meios fio, nivelamento de calçadas, repavimentação da pista de 

rolamento, adequação da drenagem superficial e da iluminação pública, ambientação 

da paisagem urbana do trecho em estudo. 

 Objetivo: estabelecer situação mais factível para execução das obras e prever 

soluções para possíveis conflitos provenientes da mesma. 

 Justificativa: sobrefatura de obras e adversidades na execução por carência de 

planejamento. 
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10 Elaboração de Projetos Funcionais das Intervenções Pontuais 

 Descrição: Executados com base em plantas do Sistema SICAR e/ou com o apoio 

de fotos aéreas do Sistema Google, com proposição dos esquemas de circulação 

(diagrama “unifilar”), das dimensões das seções transversais típicas (“bifilar”) e 

principais recomendações para sua implantação (orçamento preliminar, identificação 

de interferências visuais, indicação da necessidade de realocação de atividades, 

desapropriações de imóveis, etc.). 

 Objetivo: estabelecer situação mais factível para execução das obras e prever 

soluções para possíveis conflitos provenientes da mesma. 

 Justificativa: otimizar custos de implantação e detectar adversidades na execução. 

 

11 Elaboração de Projetos Funcionais das Intervenções de Alargamento e Duplicação de 

Trechos Viários 

 Descrição: Também com base nos sistemas SICAR e Google, com a determinação 

das larguras propostas para cada seção viária, a distribuição transversal da forma de 

sua utilização pelos diversos usuários (pedestres, ciclistas, transporte coletivo e o 

tráfego geral) e a definição de seu alinhamento predial (no sistema universal de 

coordenadas). 

 Objetivo: estabelecer situação mais factível para execução das obras e prever 

soluções para possíveis conflitos provenientes da mesma. 

 Justificativa: orientação para criação de decretos de alinhamento viário específico 

para cada tipo de obra para balizar a implantação de imóveis lindeiros. 

 

 

12 Elaboração da Concepção Funcional das Novas Vias Propostas 

 Descrição: A partir da diretriz de traçado formulada no PlanMob Salvador e 

baseando-se nos sistemas SICAR e Google, na análise das ocupações urbanas 

existentes, nas restrições ambientais e geomorfológicas da região, deverá ser 

preparado um esboço do traçado viário destacando as grandes intervenções 

detectadas, de forma a possibilitar a formulação de um macro orçamento para sua 

implementação. 

 Objetivo: estabelecer situação mais factível para execução das obras e prever 

soluções para possíveis conflitos provenientes da mesma. 

 Justificativa: orientação para criação de DUP (Decretos de Utilidade Pública). 

 

13 Elaboração dos Decretos de Alinhamento Viário e de Utilidade Pública 

 Descrição: Com base nos projetos funcionais determinados pelos novos 

alinhamentos, duplicações ou traçados das novas vias propostas, deverão ser 

providenciados os Planos de Alinhamento Viário a serem sedimentados legalmente 

em decretos específicos com a precisa fixação de suas coordenadas geográficas de 

implementação e de uso dos imóveis lindeiros. 
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 Objetivo: estabelecer situação mais factível para execução das obras e prever 

soluções para possíveis conflitos provenientes da mesma. 

 Justificativa: criação de documentação legal orientativa para implantação e análise 

de empreendimentos lindeiros. 

 

14 Operação “Tapa Buraco” 

 Descrição: Continuidade de ação já existente, consistindo na regularização da 

pavimentação das vias, mas devendo ser ampliada para contemplar, também, a 

regularização e adequação das calçadas e ciclovias quando apresentarem 

irregularidades na sua superfície, destinada a favorecer a caminhabilidade dos 

pedestres. 

 Objetivo: regularizar as superfícies de trânsito ofertadas nas vias para os diversos 

modais existentes e ampliar a segurança no trânsito evitando acidentes e 

minimizando as externalidades negativas provenientes dessas situações; aumentar a 

fluidez do trânsito. 

 Justificativa: irregularidades na pavimentação das vias. 

 

15 Sinalização Horizontal 

 Descrição: Pintura e balizamento das faixas de tráfego para organizar a operação do 

trânsito de veículos, motorizados ou não, e de pessoas. 

 Objetivo: manter a sinalização horizontal regularizada e clara, para o fácil 

entendimento pelos variados usuários do sistema viário e mitigando as severidades 

dos acidentes de trânsito. 

 Justificativa: dificuldade de organização dos fluxos de tráfego e falta de orientação 

para os usuários das vias. 

 

16 Pavimentação Mínima 

 Descrição:  pavimentação de vias que não apresentam superfícies pavimentadas, 

incluindo as devidas soluções de drenagem pluvial. 

 Objetivo: regularização da malha viária de Salvador, provendo à população das 

áreas carentes, de uma maior acessibilidade e conforto no deslocamento. 

 Justificativa: grande número de vias não pavimentadas em regiões carentes de 

provisão de infraestrutura urbana e de acesso aos transportes em Salvador. 

 

17 Compatibilização de Obras e Intervenções no Sistema Viário 

 Descrição: garantir a articulação e gestão dos agentes intervenientes no leito viário, 

compatibilizando a execução de obras, reparos, intervenções de requalificação, de 

reestruturação e de novas vias, entre outras alterações no sistema viário municipal, 

cabendo ao órgão competente para gerenciar as operações de trânsito, orientar essas 

ações de ajuste. 
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 Objetivo: otimizar investimentos, alinhar agentes interventores, manter padronização 

dos elementos componentes do sistema viário (sarjetas, meio fio, sinalização 

horizontal, etc.) e mitigar a repetição de trabalho desnecessário nas vias. 

 Justificativa: excesso de deficiências no SVP decorrentes de pequenas intervenções 

dos diversos agentes interventores no município. 

 

18 Complementações do Sistema Viário 

 Descrição: tendo em vista as diretrizes de mobilidade apresentadas neste PlanMob 

Salvador e alinhado à lógica da mobilidade contemporânea no Brasil (Plano Nacional 

de Mobilidade Urbana), esta ação consiste na análise prévia de projetos com 

intervenções no SVP. 

 Objetivo: identificando possíveis carências e necessidades de intervenções 

complementares (intervenções em vias adjacentes, conexão de ciclovias, adequação 

de acessos para pessoas e veículos, motorizados ou não, entre outros), promovendo 

o aperfeiçoamento contínuo do sistema viário. 

 Justificativa: falta de compatibilização de projetos de infraestrutura viária 

específicos, com macrodiretrizes de mobilidade sugeridos neste PlanMob Salvador. 

 

b) Revisão da Hierarquia Viária 

O objetivo deste programa foi realizar a revisão da hierarquia viária municipal proposta na Lei de 

Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo de Salvador, a partir da compatibilização entre 

funcionalidade operacional das vias, características físicas e uso do solo lindeiro. 

Essa compatibilização se dá em função do objetivo principal desta revisão, que é de verificar a 

vocação da via para além do ponto de vista exclusivo da circulação motorizada, buscando 

articular dinâmicas de uso e ocupação do solo, assim como do desenvolvimento econômico, e 

da intermodalidade das vias.  

 

1 Metodologia 

A análise foi feita sobre a Rede Máxima, contemplando o sistema viário atual, junto aos 

projetos comprometidos e/ou em andamento, bem como os projetos viários previstos para a 

cidade no ano meta de 2049. 

A partir da classificação da hierarquia viária conforme as definições específicas na LOUOS, 

foi realizado um comparativo com as características físicas, avaliando-as de acordo com 

os padrões mínimos estabelecidos e se a classificação da via estava de acordo com o número 

de faixas de tráfego que ela dispunha. Foram destacadas as vias com incompatibilidade, 

para subsídio da compatibilização destas etapas. 

Na etapa seguinte, verificou-se de acordo com as condições para instalação de 

empreendimentos e, os usos permitidos pelo zoneamento, se havia necessidade de 

adequação da hierarquia, em função dos usos previstos pela LOUOS especificamente para 

as zonas: ZCMe, ZCLMe, ZCMu, ZCLMu, ZDE, ZEM e ZUE. A escolha das zonas a serem 
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consideradas foi em função dos usos previstos, sendo selecionadas aquelas que, por 

característica, induzem o desenvolvimento de atividades comerciais, de serviços e instalação 

de empreendimentos institucionais, de saúde, cultura, esporte, lazer, armazenamento, 

distribuição e usos especiais, lindeiras a vias estruturais do município e, aquelas de relevância 

econômica e produtiva.  

Com isto, a revisão objetivou indicar vias que necessitam de adequação normativa, mudando 

de hierarquia para melhor ajustar-se ao uso proposto e do próprio desenvolvimento da cidade, 

impactando na permissão da instalação de empreendimentos, assim como indicando áreas 

em que se propõe além da mudança da hierarquia, a reestruturação física, quando 

necessário. 

Para que a Hierarquia Viária do sistema atual (estabelecida na LOUOS/2016) seja 

implementada até a permanente culminar na Hierarquia Viária proposta neste PlanMob 

Salvador, é necessário compatibilização funcional entre as obras viárias realizadas doravante 

na cidade e as vias lindeiras à mesma. Desta forma, a Hierarquia Viária atual deverá ser 

revisada paulatinamente, independentemente do ano meta estipulado no faseamento aqui 

proposto dos projetos executados na cidade. 

 

2 A Hierarquia Proposta 

Conceitualmente, foi adotada a estratégia de classificação da hierarquia viária a partir de seu 

uso, de suas características físicas, de suas funções e de sua relação com a vocação local e 

a regional, destacando as vias de interesse regional e, aquelas que possuem características 

estruturais à nível municipal. Portanto, a seguir estão os conceitos da hierarquia proposta: 

 Estrutural Regional: São vias com características físicas de via expressa, ou seja, vias 

segregadas de fluxo contínuo de veículos com acessos controlados e segregação total 

em relação ao trânsito de pedestres, com velocidade máxima regulamentada de 80 km/h 

e proibição do acesso veicular direto aos lotes.  

Constituem-se em vias com vocação de uso e articulações regionais, de fluxo de carga e 

de pessoas, de suporte logístico e de distribuição com abrangência macro e meso-

regional. Podem contemplar faixas de tráfego preferenciais para a circulação do 

transporte coletivo, que terão prioridade sobre qualquer outro uso projetado ou existente 

na área destinada à sua implantação.  

A existência de linhas de transporte coletivo, no interior das vias expressas (VE), se 

provida de paradas intermediárias para atendimento aos usuários, deverão estar 

localizadas em pistas totalmente segregadas do tráfego geral, ou se situarem, 

obrigatoriamente, nas pistas marginais às pistas de trânsito expresso. Se existentes nas 

vias expressas, estas paradas do transporte coletivo deverão estar acessíveis aos 

usuários sempre através de passagens em desnível com o fluxo de veículos.  

 Pista Marginal: Função complementar à malha de vias expressas, desenvolvendo-se em 

pista de rolamento paralela a estas, possibilitando o acesso às propriedades lindeiras, 

bem como sua interligação com outras vias hierarquicamente inferiores, e/ou contendo a 

infraestrutura viária de interconexão com vias estruturais. Deverão conter as paradas de 

ônibus, quando existir faixas de tráfego preferenciais para a circulação do transporte 

coletivo nas vias estruturais regionais. 
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 Estrutural Municipal: São vias fisicamente e funcionalmente compreendidas como vias 

arteriais mas que assumem vocação de estruturadoras dos fluxos municipais, 

proporcionando conexões intraurbanas relevantes.  

Às vias estruturais municipais que abrigarem em si infraestruturas de transporte coletivo 

de média capacidade será dado um tratamento específico, objetivando sua articulação 

com as vias de acesso lindeiras ao eixo, a partir de uma área de influência de 150 metros, 

caracterizando-a como áreas prioritárias para a instalação de empreendimentos de 

comércio de abastecimento, comércio diversificado, serviços de alimentação, serviços de 

confecção, manutenção e reparação, serviços de administração e utilidade pública, 

serviços profissionais e pessoais (atividades destacadas conforme os grupos 1, 2, 3, 9, 

11 e 12 estabelecidos no Quadro 7 da LOUOS de Salvador). 

 Arterial: São vias que apresentam eficiência para deslocamentos entre regiões do 

município de média e curtas distâncias, com velocidade máxima regulamentada de 60 

km/h, que permitem acesso aos lotes lindeiros e apresentam uso do solo mais 

diversificado e com tendências de possuir atividades lindeiras de médio e grande porte 

de interesse municipal ou regional. Dispõe de ordenamento do atendimento dos fluxos de 

veículos pesados, assim como, regramento de estacionamento e das travessias de 

pedestres a partir de interseções semaforizadas. Contemplam faixas de tráfego 

segregadas, de uso exclusivo ou preferencial de ônibus. 

 Coletora: São vias dispostas para coleta e distribuição do tráfego de vias locais e 

afluência ao sistema estrutural, que permitem acesso aos lotes lindeiros, com velocidade 

máxima regulamentada entre 40 e 50 km/h. Para as vias coletoras com velocidade 

máxima de 30 km/h será permitido o uso compartilhado entre diferentes modos, 

motorizados e não motorizados. Quando o porte da via coletora for compatível - de duas 

a três faixas por sentido, com largura disponível de 3,5 m - poderão ser instituídas faixas 

exclusivas de ônibus. Esta hierarquia viária apresenta uso do solo com tendências de 

atividades de menor porte e de interesse local.  

 Local: São vias que não contemplam tráfego somente de passagem, como as vias 

arteriais e expressas, possuindo como principal vocação o acesso às atividades locais. 

Deve-se atender às velocidades baixas (velocidade máxima regulamentada de 30 km/h), 

sem necessidade de ordenamento das travessias de pedestres nas interseções entre vias 

locais. Assume-se que vias locais podem receber tratamento de uso compartilhado entre 

diferentes modos, motorizados e não motorizados. 

 Vias de Pedestres e/ou de Transporte Não Motorizado (VP): Incluem-se nesta 

categoria as ciclovias e as vias exclusivas para pedestres, onde não é permitida a 

circulação de veículos automotores, exceto em casos e/ou horários especiais pré-

autorizados pelo órgão de gestão do trânsito, para garantir os acessos locais. 
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Figura 391 – Proposta de Hierarquia Viária 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 
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c) Programa de Trânsito  

A mobilidade nas grandes cidades formadoras das Regiões Metropolitanas deve ter uma 

constante preocupação com a garantia das condições de segurança e fluidez de todos os 

agentes envolvidos no trânsito urbano – pedestres, ciclistas, usuários dos transportes 

coletivos (em seus diferentes modais), dos taxis, motoristas de aplicativos, dos 

automobilistas, motociclistas e dos caminhoneiros no transporte de mercadorias – 

procurando entender e harmonizar seus interesses específicos. 

O órgão gestor do trânsito na cidade, com atribuições e responsabilidades precisamente 

definidas pelo CTB, deve contar com diversas rotinas de procedimentos operacionais e 

equipamentos de apoio às atuações das equipes de campo que supervisionam 

cotidianamente a circulação e parada dos veículos. 

 

1 Readequação viária de interseções críticas 

 Descrição: Atuação sistemática e permanente da TranSalvador, na avaliação do 

desempenho do trânsito na cidade, identificando áreas ou pontos localizados que exigem 

a reformulação da circulação, da geometria viária e da sinalização de tráfego, em pontos 

críticos do trânsito. 

 Objetivo: Manter a boa fluidez no trânsito de Salvador. 

 

2 Revisão dos Ciclos Semafóricos. 

 Descrição: Pesquisas sistemáticas de fluxos de tráfego nos movimentos das principais 

interseções semaforizadas do SVP, com a consequente determinação dos ciclos ótimos 

e redistribuição da “temporização de verdes” nas aproximações, criando a 

coordenação/sincronismo das redes semafóricas envolvidas e complementando os 

serviços de automatização do controle semaforizado.  

 Objetivo: Minimizar os atrasos na fluidez do trânsito de Salvador. 

 

3 Máxima Utilização do Leito Viário  

 Descrição: Identificação, dentre os “gargalos de trânsito”, daqueles que contenham 

aproximações passiveis de implantação de remarcação das faixas de tráfego, com 

larguras otimizadas para ampliação do seu número.  

 Objetivo: Ampliar a oferta de novas faixas de rolamento. 

 

4 Atuação Junto às Escolas Municipais  

 Descrição: Consiste num conjunto de ações para preparar os jovens alunos para a 

convivência harmoniosa com o trânsito veicular. 
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o Revitalização das calçadas do entorno (300 m); 

o Sinalização das travessias - demarcação do solo e iluminação especial; 

o Sinalização de alerta luminoso, na aproximação de Áreas Escolares; 

o Implementação de redutores de velocidade (lombofaixas); 

o Demarcação de áreas lindeiras para embarque/desembarque; 

o Capacitação dos alunos, para o caminhamento seguro até as escolas; 

 Objetivo: Caracterizar áreas escolares com trânsito acalmado. 

 

5 Travessias iluminadas 

 Descrição: Reforço da iluminação pública junto às principais interseções semaforizadas 

ou com demarcação de solo específica para as travessias de pedestres.  

 Objetivo: Aumentar a segurança nas travessias de pedestre, em especial no período 

noturno. 

 

6 Gestão e controle da demanda 

 Descrição: Análise dos locais com congestionamentos crônicos e seleção de medidas 

de controle da demanda neles aplicáveis, como: 

o Segregação espacial dos tipos de veículos; 

o Faixas de tráfego operando no contra-fluxo, em situações especiais; 

o Escalonamento de horários, das atividades lindeiras; 

o Controle do estacionamento; 

o Rodízio de placas; 

o Pedágio urbano. 

 Objetivo: Reduzir a necessidade do fluxo de veículos particulares. 

 

7 Otimização de uso das informações preparadas pelo Núcleo de Operação Assistida 

 Descrição: Reflexão, cadastramento, determinação de rotinas para análise dos dados 

produzidos diariamente sobre a operação do tráfego na cidade, através dos pontos típicos 

cadastrados no NOA e das situações informadas pelas equipes de campo. 

 Objetivo: Utilizar os dados disponíveis para orientar estudos e políticas públicas de 

transporte e trânsito. 

 

8 Consolidação das Rotinas Operacionais da Engenharia de Campo.  



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade de Salvador – TOMO II 

 

695 

 Descrição: Formatação de manuais de procedimentos e metas de atendimento às 

situações rotineiras e emergenciais, para agilização das soluções dos problemas na 

fluidez planejada para o sistema viário, devido a acidentes de trânsito, bloqueios da pista 

de rolamento, eventos nos espações públicos, obras programadas ou emergenciais, etc.  

 Objetivo: Maior eficiência na operação do trânsito. 

 

9 Cadastramento do Sistema Viário Principal  

 Descrição: Caracterização física da via – dimensões, pavimentos, iluminação pública, 

drenagem superficial, uso do solo predominante – e da sinalização de tráfego 

regulamentadora e de controle da circulação e parada dos veículos e de apoio ao 

caminhamento dos pedestres, consolidados em um cadastro informatizado para fins de 

registro dessas informações e o planejamento operacional do trânsito. 

 Objetivo: Formar um banco de dados. 

 

10 Avaliação Antes x Depois de projetos de tráfego 

 Descrição: Revisão crítica dos principais projetos de engenharia de tráfego, englobando 

parâmetros de fluidez, acidentes, tempos de percurso (de autos, dos ônibus, de espera 

pela travessia dos pedestres, etc.), extensão de filas nas aproximações. 

 Objetivo: Rever e criticar projetos de trânsito recentemente implantados. 
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9.3.2 Controle de Estacionamento 

As vagas de estacionamento ofertadas para o transporte individual em suas diversas formas – 

estacionamento público, vagas patrocinadas, “Zona Azul” e vagas livres em meio-fio – podem 

ser reguladas por meio de medidas e ações oriundas de uma gestão do estacionamento que 

assume como princípios orientadores a democratização do logradouro e dos espaços urbanos, 

a intermodalidade entre os modos individuais e coletivos, além de eventual cobrança ou até 

mesmo a proibição da utilização da infraestrutura viária para o estacionamento de veículos. 

A gestão pública de Controle do Estacionamento do PlanMob Salvador contemplou a 

identificação de regiões que exijam uma efetiva atenção do poder público para regular a oferta 

de vagas, com o objetivo de garantir melhor fluidez do trânsito, de favorecer e fomentar o uso do 

transporte coletivo e de constituir-se num dos instrumentos da política de estacionamento para 

Salvador, como previsto nas diretrizes para o Sistema Viário e Trânsito. 

Na definição da Política de Estacionamento, destaca-se a Área Urbana Consolidada (AUC), 

devido à farta disponibilidade de infraestrutura urbana e de transportes. Essa região, apresenta 

maiores custos de estacionamento, bem como abrange a maior área com essa cobrança, se 

comparada às outras regiões do município, principalmente, o Subúrbio Ferroviário e o “Miolo”. 

Com isso, foi proposta uma hierarquização do custo médio de estacionamento por regiões 

da cidade, como apresentada na Figura 392. As premissas utilizadas encontram-se abaixo. 

 

 As regiões foram definidas considerando-se tanto as vagas no espaço público, como as 

ofertadas em áreas privadas, segundo:  

 a densidade de atração de viagens na HPM, realizadas pelo Transporte Individual; 

 a integração modal do transporte motorizado individual com o transporte coletivo, visando 

o incentivo ao deslocamento para as grandes áreas atratoras de viagem através do 

transporte coletivo de média e alta capacidade, ao menos na parte final da viagem; 

 o equilíbrio entre a demanda e a oferta de vagas de estacionamento; 

 a previsão indicativa de valores mínimos para a cobrança pelo setor privado. 

 

 As localidades foram definidas analisando-se: 

 a espacialização das principais áreas atratoras de viagens, que corresponderam aos dois 

principais centros municipais atuais de comércio e serviços (Centro Antigo e do Iguatemi);  

 as áreas turísticas e de lazer (Itapagipe, Barra e Stela Maris); 

 os principais vetores de crescimento municipal e as principais centralidades lineares 

existentes e/ou previstas para o município (LOUOS/2016); 

 o entorno imediato do sistema viário estrutural já consolidado e dos eixos estruturais de 

Transporte Coletivo (presentes e futuros), que também foram compreendidos como 

localidades lineares e, portanto, também demandando o controle de vagas. 
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 O custo médio de estacionamento foi classificado nas seguintes categorias: 

 Restrito: áreas em que o estacionamento é proibido devido à limitação da capacidade 

de suporte do trânsito de veículos pelas estreitas vias existentes, bem como pela 

necessidade de preservação de região histórica, por sua função de centro administrativo 

municipal e, também, devido ao atendimento pelo transporte coletivo. A área 

correspondente a esta categoria é a região do Centro Histórico de Salvador; 

 Elevado: áreas com o maior custo de estacionamento, distribuído nas regiões dos 

Centros Antigo e do Iguatemi, e na área imediata ao Aeroporto de Salvador. Vale destacar 

que a área do Centro Antigo corresponde à porção de amortecimento do Centro Histórico 

(classificado como restrito), com o fim de mitigar impactos negativos em seu entorno, 

decorrente de sua transformação em área de intensa oferta de estacionamento dos 

automóveis; 

 Alto: regiões com alto custo de estacionamento distribuída em torno das centralidades e 

regiões cujas dinâmicas urbanas sejam intensas ou que o desenvolvimento urbano 

previsto para o futuro seja significativo; 

 Médio: custo mediano para o estacionamento, correspondente às regiões de vocação 

turística e/ou de lazer de Salvador e às localidades lineares relacionadas às 

infraestruturas de acesso ao Transporte Coletivo (TC) na Área Urbana Consolidada; 

 Baixo: custo baixo para o estacionamento, correspondente às localidades lineares 

relacionadas às infraestruturas de acesso ao TC de média e alta capacidade (estações e 

terminais de transbordo) espalhadas na região do Subúrbio Ferroviário, “Miolo” e Orla 

Atlântica; 

 Livre: áreas sem custos para o estacionamento. 

 

As ações propostas a seguir, tiveram como base as diferentes classificações de custo de 

estacionamento, apresentadas e espacializadas na Figura 392, em que regiões com um grande 

número de destinos de viagens realizadas pelo Transporte Individual estão destacadas. Nestas, 

quanto maior a demanda por este modo de transporte, maior deve ser a medida de restrição ao 

estacionamento, efetivada através da elevação dos preços médios de estacionamento, tanto no 

espaço público como em espaços privados. 
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Figura 392 – Regionalização do Custo Médio de Estacionamento 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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a) Programa de regulamentação da política tarifária 

Visa a regulação da tarifa de estacionamento em Salvador, para que tenha coerência com as 

políticas de incentivo ao uso dos Transportes Coletivo e Ativo e para que a utilização do espaço 

público seja dinamizada.  

 

1 Criação de Tarifas Mínima, para as vagas de estacionamento de uso público 

 Descrição: Estabelecer uma tarifa mínima de estacionamento na cidade, cujo valor 

esteja de acordo com as categorias definidas e espacializadas na Figura 392, com valores 

diferentes de acordo com a categoria de custo fixada para cada área. 

 Objetivo: Estabelecer uma tarifa mínima de estacionamento, que se aplique nas vagas 

regulamentadas na via pública (“Zona Azul”). 

 Justificativa: O controle da tarifa mínima de estacionamento é necessário para garantir 

a efetividade das demais ações da política de estacionamento. 

 

2 Tarifa Mínima Compulsória, nos estacionamentos públicos (imóveis privados) 

 Descrição: Exigir que o Estacionamento Público adote uma tarifa mínima, a ser definida 

pelo órgão responsável, de acordo com o nível de custo do estacionamento, categorizado 

por áreas. (Figura 392) 

 Objetivo: Desestimular a utilização do automóvel através do aumento do custo de 

estacionamento.  

 Justificativa: Os estacionamentos públicos representam mais de 70% da oferta de vagas 

nas regiões estudadas; portanto, para garantir a eficácia da política de estacionamento 

estes devem estar constantemente articulados com o poder público. 

 

3 Fiscalização de estacionamentos públicos (EP) Irregulares 

 Descrição: Fiscalizar o funcionamento dos estacionamentos públicos, para que todos 

estejam devidamente registrados junto à Prefeitura de Salvador e respeitem a política de 

tarifas fixada pelo município, de acordo com a Política de Estacionamento sugerida neste 

PlanMob Salvador. 

 Objetivo: Desestimular o funcionamento de estacionamentos clandestinos de uso 

público, localizados em imóveis privados. 

 Justificativa: Os estacionamentos públicos representam mais de 70% da oferta de vagas 

nas regiões estudadas, portanto, para garantir a eficiência da política de estacionamento 

estes devem ser melhor regulados pelo poder público. 
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b) Programa de otimização do espaço utilizado para estacionamento  

Visa democratizar o acesso ao estacionamento, com a disseminação de áreas de 

estacionamento rotativo, ampliação da oferta de estacionamentos lindeiros aos locais de acesso 

ao Transporte Coletivo e a áreas de interesse turístico, bem como a regulamentação do 

estacionamento próximo a pequenos polos geradores de tráfego. 

 

1 Aumento das áreas de estacionamento pago regulamentado, em via pública (“Zonas 

Azuis”) 

 Descrição: Aumentar a abrangência das vagas de “Zona Azul” para todas as regiões 

com categorias de custo de estacionamento, diferentes de “livre”, como consta na Figura 

392.  

 Objetivo: Desestimular a utilização do automóvel através do aumento do custo de 

estacionamento.  

 Justificativa: O desincentivo ao uso do automóvel (TI) contribui para a migração de 

viagens para o Transporte Coletivo (TC), melhorando o nível de serviço do sistema viário. 

Esta melhoria contribui para o melhor funcionamento do TC, que associado à 

reestruturação das linhas de ônibus proposta por este PlanMob Salvador, beneficiará a 

eficiência do subsistema do modal ônibus. Além de que, a rotatividade proporcionada 

pela Zona Azul contribuí para a democratização do uso do espaço público. 

 

2 Implantação de estacionamentos públicos vinculados aos equipamentos de 

Transporte Coletivo 

 Descrição: Definir áreas para a integração intermodal entre o TI e o TC, com a 

construção de edifícios garagem. Estas áreas devem estar próximas de estações de 

metrô, VLT, BRT, BRS ou de terminais de ônibus.  

 Objetivo: Estimular a intermodalidade entre o Transporte Individual (TI) e o Transporte 

Coletivo (TC). 

 Justificativa: Na medida que Salvador aumenta seu sistema de transporte de média e 

alta capacidade, com a expansão das áreas de influência do sistema estrutural do TC, 

mais factível e natural se torna a integração intermodal. Com maiores incentivos e com 

as restrições de estacionamento propostas, os usuários do TI podem realizar parte da 

viagem utilizando o TC, sem sobrecarregar o sistema viário nas regiões de maior atração 

da cidade. 

 

3 Implantação de estacionamentos públicos em áreas especiais 

 Descrição: Elaboração de um estudo específico sobre a viabilidade econômico-

financeira de concessão ou Parceria Público Privada para gerenciar o estacionamento 

público no entorno dessas áreas. 
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 Objetivo: Estimular a implantação de Estacionamentos Públicos em regiões contendo 

atividades que sejam dinamizadas com a acessibilidade do Transporte Individual, como 

aquelas relacionadas ao turismo, comércio especializado e lazer. 

 Justificativa: Aumentar a oferta de vagas afim de se evitar o estacionamento irregular 

na via pública. 

 

c) Programa de ação imediata para a regulamentação de estacionamento  

 

1 Sinalização de Tráfego em Áreas Especiais  

 Descrição: Elaboração de padrão de sinalização de tráfego específico, para 

regulamentar vagas próximas a locais como pontos de ônibus, farmácias, hospitais, 

postos de saúde, agências bancárias, escolas e outros micro polos geradores de tráfego, 

com a edição de decreto do executivo municipal definindo critérios para a seleção de 

locais possíveis de utilização dessa normativa e forma de custeio. 

 Objetivo: Criar normas e sinalização de tráfego para fixar áreas de embarque e 

desembarque na via pública e de permissão de estacionamento de curtíssima duração 

(<15min). Execução de projetos de sinalização e cadastramento da 

implantação/fiscalização. 

 Justificativa: Eliminar a formação das frequentes “filas dupla” nas cercanias dos locais 

desses micro polos geradores de tráfego.  

 

2 Proibição de estacionamento em vias estruturais, arteriais e contempladas com faixas 

exclusivas de ônibus 

 Descrição: Mapear e divulgar as vias estruturais, arteriais e as que contenham faixas 

exclusivas de ônibus, mas que ainda possam permitir o estacionamento em horários 

específicos. Aumentar a fiscalização do estacionamento irregular junto ao meio fio nas 

calçadas dessas vias. 

 Objetivo: Priorizar o uso pleno da capacidade de circulação das vias, com a restrição do 

estacionamento, nas pistas de rolamento, nos períodos de pico de utilização do sistema 

viário. 

 Justificativa: A utilização da plena capacidade viária irá contribuir para uma melhor 

fluidez do trânsito e desempenho do transporte coletivo por ônibus. 

 

3 Revisão da exigência de vagas de estacionamento em novos empreendimentos, 

classificados como Polos Geradores de Tráfego (PGT) 

 Descrição: Articular mudanças nos parâmetros do PDDU, LUOUS e Código de Obras, 

vigentes em Salvador, quanto às quantidades de vagas totais de estacionamento, por 
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atividades nos imóveis, dimensões mínimas, reservas para vagas especiais (idosos, 

pessoas com deficiência, ciclistas e outros), áreas de carga e descarga, dentre outros 

parâmetros. 

 Objetivo: Ajustar a exigência de vagas de estacionamento exigidas para a aprovação de 

novos empreendimentos, de acordo com as condições de infraestrutura viária e de 

transporte coletivo disponível.  

 Justificativa: As Vagas Patrocinadas (VP) constituem um grande incentivo ao uso do 

Transporte Individual, uma vez que não acarreta ônus ao usuário, afetando o 

desempenho do trânsito geral e dos principais corredores de tráfego.  

 

4 Gestão informatizada da “Zona Azul” 

 Objetivo: Facilitar a cobrança tarifária e agilizar o controle do uso das vagas 

regulamentadas na via pública.  

 Descrição: Desenvolver aplicativo para celular que permita ao usuário comprar um 

bilhete virtual de estacionamento, respeitando a tarifa e as limitações de horários 

estabelecidas. O bilhete virtual também poderá ser vendido pelos atuais “guardadores de 

carros” da cidade, previamente cadastrados e munidos de seu próprio celular. 

 Justificativa: Dinamizar o acesso ao bilhete de estacionamento e exercer um maior 

controle sobre o pagamento da tarifa de estacionamento na via pública. 

 

9.3.3 Circulação  

a) Programa de Sinalização de Tráfego  

A sinalização de tráfego é um elemento vital na organização do sistema de trânsito e que 

complementa a infraestrutura viária da cidade. 

Ela tem o objetivo de transmitir, de forma normatizada e padronizada, aos condutores de 

veículos e aos pedestres, as regras de circulação e estacionamento para uso das vias públicas, 

de acordo com os preceitos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e demais Resoluções 

complementares do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito). 

Essa padronização da sinalização é estipulada nos anexos dessa legislação (CTB) e a correta 

aplicação, manutenção e fiscalização do seu cumprimento está fixada como uma exigência legal, 

da atuação do órgão gestor com jurisdição sobre a operação das vias públicas brasileiras. 

Cada tipo de sinalização de tráfego – como as marcas de solo, placas verticais, controladores 

semafóricos, dispositivos de segurança, etc. – devem ter uma uniformidade nacional, para 

atingir todos os motoristas de forma equivalente; mas com possibilidade de se adequar às 

características locais.  

Fato que ensejou a formulação, das seguintes ações específicas: 
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1 Desenvolvimento dos Manuais de Sinalização Viária de Salvador 

 Descrição: Elaboração de manuais de projeto, execução e implementação da sinalização 

urbana, contemplando todos os tipos de sinalização preconizados no CTB. 

 Objetivo: Definir um padrão para a sinalização de tráfego a ser aplicada na cidade de 

Salvador. 

 Justificativa: Uniformização e organização dos sinais, pictogramas, marcas de 

pavimento, luzes de semáforos, etc., padronizados genericamente pelo CTB, (de caráter 

legal na jurisprudência do trânsito brasileiro); mas a sua correta aplicação é fundamental 

para a segurança do trânsito exigida pela dinâmica e rapidez de percepção dos 

motoristas. 

 

2 Elaboração de um Plano de Orientação de Tráfego (POT) 

 Definição: A sinalização de indicação de percursos tem uma característica 

completamente peculiar à mesma – apesar de possuir padrões de cores, formato, 

tamanho de letras, posicionamento de setas etc. Tem uma condição de individualidade 

na sua determinação, pois cada percurso é específico e se aproveita da montagem da 

placa para indicar os melhores trajetos para atingir os destinos do deslocamento. Por sua 

vez, essa sinalização de tráfego tem uma condição intrínseca muito forte – a seleção de 

mensagens para compor a placa, o encadeamento das mesmas nas placas indicativas 

do percurso, a simplicidade de sua leitura a uma maior distância, além de outros 

aspectos – que define a FORMA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO. Além disso, 

características do motorista (muitos deles residindo em municípios vizinhos), o 

conhecimento da situação local, o entendimento dos referenciais urbanos (bairros, 

avenidas, equipamentos urbanos, edificações simbólicas, bens históricos, etc.) auxiliam 

na formulação das mensagens que serão utilizadas na elaboração das placas. 

 Objetivo: Formular um plano abrangente e norteador da sinalização indicativa, com uma 

concepção lógica e com correta seleção de mensagens, e hierarquização de uso quanto 

ao seu entendimento e abrangência espacial. 

 Justificativa: Constata-se uma baixa eficácia da sinalização indicativa existente na 

cidade de Salvador, relacionada à ausência do cuidado especial na formulação dos 

projetos, que se materializaram de uma forma individual para cada caso; entretanto, 

cometendo uma falha constante – a descontinuidade da informação fornecida, fato que 

dificulta o motorista em chegar ao destino pretendido.   

 

3 Formulação de um Plano de Manutenção da Sinalização de Tráfego 

 Definição: Criação de um cronograma determinado de acordo com a importância no uso 

das vias, por regiões da cidade e com preferência na sinalização semafórica e 

regulamentadora, fixando metas de atendimento nas situações emergenciais, de forma a 

manter a sinalização corretamente aplicada. 
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 Objetivo: Estabelecer uma periodicidade na manutenção da sinalização de caráter 

preventivo e de estratégias emergenciais. 

 Justificativa: Evitar transtornos no tráfego decorrentes da má sinalização em casos de 

emergência. 

 

4 Desenvolvimento e implantação de sinalização especial em áreas de moderação do 

trânsito 

 Definição: Estabelecimento de um padrão visual de sinalização para áreas contempladas 

com esquemas de moderação de trânsito. 

 Objetivo: Garantir o compartilhamento seguro de pedestres, ciclistas e veículos em geral 

nas áreas de moderação do trânsito. 

 Justificativa: As áreas com moderação de trânsito propostas demandam uma 

adequação da sinalização às demandas especiais dessas áreas, inclusive determinando 

um padrão diferenciado no tratamento da infraestrutura (pavimentos) e equipamentos de 

segregação dos usuários. 

 

5 Implementação de treinamento permanente na operação de semáforos 

 Descrição: Formatação de cursos de formação de profissionais e técnicos, de reciclagem 

e de aperfeiçoamento, no manuseio de dados de tráfego – intensidade horária, 

composição, velocidade de fluxo, prioridades na circulação, operação cotidiana e 

emergencial, etc. - com o uso de ferramentais didáticos baseados em tecnologias de 

controle e fiscalização do trânsito, constantemente inovadoras. 

 Objetivo: Capacitar os profissionais e técnicos no manuseio de dados de tráfego e na 

operação de semáforos. 

 Justificativa: A partir da evolução das tecnologias de controle e fiscalização do trânsito 

é necessária a atualização do corpo técnico atuante sobre a operação de semáforos. 

 

b) Programa de Fiscalização e Controle  

Com o objetivo de ampliar a eficácia das ações de controle do trânsito, fortemente dependente 

da atuação dos Agentes de Trânsito, deve ser estimulado o uso de equipamentos com 

sensoriamento remoto, acoplados ao NOA (Núcleo de Operação Assistida) já existente na 

TranSalvador, e materializado pelos radares, foto sensores, câmeras de vídeo e equipamentos 

assemelhados. 

Apesar da evolução tecnológica obtida com o NOA, torna-se imperiosa a necessidade de 

aprimoramento na análise da grande quantidade de informações produzidas por esse 

sistema de apoio à gestão do trânsito, seja para avaliar a produtividade dos agentes, seja para 

o atendimento das intensidades de fluxo, ou ainda para a descoberta de novas ações 
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operacionais na administração cotidiana do trânsito, dentre inúmeros outros aspectos que podem 

ser explorados à partir do Núcleo de Operação Assistida (NOA). 

As propostas de atuação no âmbito do Sistema Viário e Trânsito se agregaram em uma série de 

ações relacionadas com aspectos: 

(i) da infraestruturação do espaço público destinado à implantação, complementação e 

reconfiguração do sistema viário; 

(ii) da operação desses espaços públicos, destinando-os e qualificando-os para o uso 

seguro dos diversos atores (pedestres, ciclistas e motoristas) envolvidos no sistema de 

trânsito da cidade. 

 

1 Elaboração de Relatórios Gerenciais a partir das informações adquiridas no NOA 

(Núcleo de Operação Assistida) 

 Definição: Sistematização dos dados gerados no NOA e geração de relatório mensal 

com a análise das informações adquiridas sobre a operação do Sistema Viário e Trânsito. 

 Objetivo: Organizar as informações obtidas no NOA e auxiliar a gestão do trânsito do 

município de Salvador. 

 Justificativa: Apesar da evolução tecnológica obtida com o NOA, é crucial o 

aprimoramento na análise da grande quantidade de informações produzidas. 

 

c) Programa de Circulação de Cargas 

A mobilidade urbana deve contemplar a convivência harmoniosa dos meios de transporte 

relacionados tanto com a circulação das pessoas, mas também com a movimentação de 

mercadorias, sejam cargas de passagem pela cidade ou de abastecimento das atividades 

urbanas.  

Dentro desse contexto identificaram-se dois conjuntos de propostas de ação: 

(i) cargas de longo percurso, vinculadas aos centros logísticos e aos terminais ferroviários, 

aeroportuários e aos portos marítimos; e  

(ii) cargas para abastecimento e consumo internos à cidade, esparsas por todo o tecido 

urbano e vinculadas aos grandes geradores de viagens de mercadorias (CEASA, 

mercados especializados, hiper/supermercados, shoppings center, dentre outros), mas 

também atendendo a necessidades específicas das atividades existentes nas diferentes 

centralidades, com suas especificidades nas operações de carga/descarga e o trânsito 

de veículos adequados a essas movimentações. 

 

1 Adequação da Legislação Urbanística (PDDU/2016 e LOUOS/2016) 

 Definição: Adequação e compatibilização das diretrizes oriundas dos planos estratégicos 

na revisão da legislação urbanística (PDDU e LOUOS). 
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 Objetivo: Equacionar os aspectos dos planos e projetos específicos das diferentes 

esferas governamentais com as premissas da legislação urbana municipal de Salvador. 

 Justificativa: As previsões específicas pesquisadas junto às Secretarias e Ministérios 

envolvidos com essa problemática, não sinalizaram o detalhamento da localização de 

novas infraestruturas, além das atualmente existentes em Salvador; apenas reforçando-

as quanto à necessidade de garantir a boa acessibilidade às mesmas. 

 

2 Consolidação dos Centros Logísticos (CL) e Zonas Industriais 

 Definição: Revisão dos parâmetros da LOUOS/2016 sobre as áreas dos CL e Zonas 

Industriais quanto ao tipo da edificação, a localização de acessos, dimensionamento das 

áreas de manobra e de recuos, pátios de espera, etc. 

 Objetivo: Delimitar as vocações urbanísticas norteadoras dos CL de Valéria (uso rodo-

ferroviário), CL de Aratu (retro porto marítimo), CL do Aeroporto (cargas aéreas, de alto 

valor agregado), CL do CEASA (abastecimento urbano de hortifrutigranjeiros). 

 Justificativa: Os CL e Zonas Industriais foram previstos no PDDU/2016 de modo 

genérico a partir de uma macro-localização, sendo necessário a especificação dessas 

áreas e seus entornos considerando as necessidades especificas da circulação interna 

dessas regiões.  

 

3 Definição de Rotas para a Circulação de Caminhões 

 Definição: Criação e divulgação de decretos ou portarias com a regulamentação 

específica, quanto ao porte e dimensões das carretas/caminhões, pesos e tipos de carga, 

dias e horários de circulação, e exigência de autorização especial para carga 

superdimensionada ou perigosa e com risco ambiental, além do desenvolvimento de 

projetos com a sinalização específica dessas rotas. 

 Objetivo: Definição de rotas para a circulação de caminhões e acessos aos Centros 

Logísticos, aos Terminais de Carga (Entrepostos, Centros de Distribuição, Áreas 

Portuárias e Aeroporto) e às Rodovias. 

 Justificativa: Otimização das rotas de caminhões e melhoria no tráfego geral. 

 

4 Definição Regulamentadora das Operações de Carga/Descarga 

 Definição: Criação de portarias específicas de regulamentação das operações de 

carga/descarga para cada centralidade e desenvolvimento de projetos de sinalização de 

tráfego. 

 Objetivo: Regulamentar dias e horários, tipo e tamanho de veículos de carga, rotas e 

áreas para operação de carga/descarga. 
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 Justificativa: Otimização das operações de carga/descarga de caminhões e melhoria no 

tráfego geral. 

 

5 Delimitação de Espaços Viários Exclusivo para Uso de Caminhões 

 Definição: Identificação de locais, especificação das formas de operação, 

desenvolvimento de projetos de sinalização de tráfego, demarcação de áreas de 

carga/descarga no leito viário, “zonas marrom” para estacionamento de 

caminhões/caminhonetes de carga a frete. 

 Objetivo: Regulamentar espaços viários exclusivos para o uso de caminhões. 

 Justificativa: Otimização do tráfego geral e do tráfego específico de caminhões. 

 

6 Elaboração de Mapa Especial com a Regulamentação da Circulação dos Veículos de 

Carga 

 Definição: Criação de um mapa especial da regulamentação da circulação dos veículos 

de carga a partir da identificação dos percursos, polos de interesse dos caminhoneiros, 

rodovias, horários das operações de carga/descarga nas centralidades e orientações 

gerais. 

 Objetivo: Orientar a circulação dos veículos de carga. 

 Justificativa: A partir da regulamentação da circulação de carga, das operações de 

carga/descarga e definição de espaços viários exclusivos para uso de caminhões é 

necessária a elaboração e ampla divulgação para instrução para os caminhoneiros para 

que se façam conhecer essas ações propostas neste programa. 

 

9.3.4 Educação de Trânsito 

A autarquia responsável pela gestão do Sistema de Trânsito do Município de Salvador é a 

TranSalvador. Dentre outras responsabilidades, é a encarregada pela promoção de projetos e 

programas de educação e segurança no trânsito. 

A Educação de Trânsito é um aspecto que, se devidamente fomentado, auxilia na prevenção 

das externalidades negativas da mobilidade, bem como auxilia na manutenção da boa conduta 

de todos os usuários do sistema de mobilidade e pode ainda incentivar formas mais saudáveis 

e sustentáveis de locomoção. 

Entretanto, em alguns casos, as medidas de educação acabam por instruir os cidadãos à lógica 

do condutor automotivo, muitas vezes desde uma idade pouco avançada. Assim, dificulta-se a 

mudança do paradigma atual onde, supostamente, a mobilidade urbana depende 

prioritariamente do automóvel particular. 

É necessário, portanto, fomentar uma Educação de Trânsito alinhada com as políticas e 

tendências mundiais da atual conceituação da mobilidade urbana, de maneira a instigar 

uma conscientização no que se refere ao uso dos diversos modais que compartilham um 
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mesmo sistema viário, atribuindo-se a eles suas devidas importâncias, sejam eles ativos ou 

motorizados, privados ou coletivos, de acordo com os preceitos da convivência saudável, 

respeitosa e harmoniosa. 

Este PlanMob Salvador identifica três grupos de Programas para a Educação do Trânsito, 

cujas descrições é feita brevemente a seguir:  

(i) Programa de Instrução;  

(ii) Programa de Atuação; e  

(iii) Programa de Comunicação. 

Cada grupo engloba uma série de ações a serem realizadas ao longo do ano-horizonte, 

podendo ser incluídas novas ações pertinentes nesse período, de forma a manter o tema – 

Educação de Trânsito - sempre atualizado e alinhado às necessidades.  

a) Programa de Instrução 

Engloba campanhas educativas com conteúdos específicos, através de palestras e cursos de 

capacitação, voltados a um público alvo específico, como: escolas de ensino básico; cursos 

de ensino superior; instituições públicas ou privadas que exerçam serviços e ações que afetam 

diretamente o trânsito; entre outras. Essas campanhas devem ser oferecidas obrigatoriamente 

pelo órgão gestor do trânsito mas, quando julgado oportuno, através do interesse particular da 

respectiva instituição, mas sempre supervisionado pelo órgão público, para manter coerências 

conceituais. Muitas delas já são ações permanentes da TranSalvador e, além de serem mantidas 

como tal, devem ser incrementadas e ampliadas nos temas abordados. 

 

1 Oficinas sobre Campanhas Educativas de Trânsito (existente) 

 Descrição: Oficina ministrada pela TranSalvador instruindo público específico a elaborar 

uma campanha de educação de trânsito, bem como sobre a legislação acerca do tema. 

 Objetivo: Instruir e provocar reflexões quanto ao tema de educação de trânsito. 

 Público alvo: universidades, faculdades e outras instituições públicas ou privadas do 

município. 

 

2 Crianças Condutoras do Futuro (existente) 

 Descrição: Palestras educativas ministradas por colaboradores da TranSalvador e 

pedagogos, difundindo noções preliminares de conduta e respeito às leis de trânsito, 

introduzindo os princípios da mobilidade urbana contemporânea (Política Nacional 

de Mobilidade Urbana). 

 Objetivo: Conscientizar os cidadãos desde a idade infantil sobre a importância dos 

deveres no trânsito, bem como da convivência harmônica entre os DIVERSOS 

MODAIS e respeito mútuo, tendo em vista os preceitos da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana. 
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 Público alvo: Público infantil das escolas públicas e particulares de Salvador. 

 

3 Capacitação de Colaboradores e Equipes para os Conhecimentos do Trânsito Geral 

 Descrição: Palestras e atividades educativas ministradas por agentes dos órgãos 

competentes e pedagogos, instruindo acerca de procedimentos específicos voltados para 

a gestão do trânsito, relacionado às respectivas atividades (turismo, eventos, 

estacionamentos, manifestações culturais em espaço público, entre outras) que afetam 

diretamente o trânsito geral, seja ele motorizado ou não. 

 Objetivo: Capacitar pessoas e equipes para tratar corretamente o trânsito de pessoas e 

veículos, motorizados ou não. 

 Público alvo: Instituições e empresas do setor privado ou público; profissionais 

autônomos; população com interesse no conhecimento específico. 

b) Programa de Atuação 

Engloba ações envolvendo atividades e exercícios cujo público alvo é a população, que 

também é usuária do sistema de mobilidade. Essas ações consistem na atuação direta dos 

agentes no ambiente de trânsito, no intuito de educar os usuários, instigar novos hábitos de 

mobilidade e provocar reflexões acerca da mobilidade urbana. 

Um exemplo desse tipo de ação já implantada em outras cidades é o “Dia sem Carro”, que 

consiste na restrição da circulação de veículos em vias específicas e pretende encorajar 

comportamentos sustentáveis e ambientalmente corretos, inclusive promovendo uma 

oportunidade para a utilização de outros modais alternativos. 

1 Dia sem Carro 

 Descrição: Restrição total da circulação de automóveis e motocicletas em vias 

específicas do município, ao menos uma vez por mês. 

 Objetivo: Conscientizar a população para a utilização de outros meios de transporte, seja 

a pé, por meios mecânicos não motorizados (bicicleta, skate, patins, entre outros) e pelo 

Transporte Coletivo. 

 Público alvo: População usuária do sistema viário do Município de Salvador que utiliza 

o veículo particular para se locomover. 

 

2 Orientação para o Trânsito da Comunidade Escolar 

 Descrição: Trabalho educativo de orientação de circulação, estacionamento e parada 

dos veículos e travessia dos pedestres no entorno de áreas escolares, abrangendo 

treinamento de funcionários no uso dos equipamentos de apoio, junto às escolas alvo da 

ação.  
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 Objetivo: Ampliar a segurança da comunidade escolar e minimizar os impactos no 

trânsito decorrentes dos embarques e desembarques nos horários de pico junto às 

escolas. 

 Público alvo: Funcionários das Escolas Públicas e empregados das Escolas Particulares 

do Município de Salvador. 

 

c) Programa de Comunicação 

Engloba campanhas de comunicação e concursos com ampla visibilidade e participação 

popular, promovendo reflexões e conscientização com relação à mobilidade sustentável, bem 

como auxiliando a quebra de paradigmas com relação às formas de locomoção. 

 

1 Concurso de desenhos (existente) 

 Descrição: Concurso de desenhos com os temas da mobilidade urbana. 

 Objetivo: Incentivar a reflexão, a criatividade e a produção de trabalhos voltados para a 

Educação de Trânsito. 

 Público alvo: Público infantil das Redes Pública e Privada de Ensino, do Município de 

Salvador. 

 

2 Maio Amarelo (existente) 

 Descrição: Série de atividades educativas sensibilizando sobre o tema de acidentes no 

trânsito, através de palestras e cursos nas instituições de ensino; promoção de eventos 

com o tema; fomento às pesquisas; coleta de dados estatísticos; ações nos semáforos 

(panfletagem, exposição de cartazes); visita técnica ao Núcleo de Operação Assistida 

(NOA); passeios ciclísticos e campanha nas redes sociais. 

 Objetivo: Conscientizar o cidadão soteropolitano sobre o alto índice de mortes e feridos 

no trânsito, com o intuito de mitigar essa situação nociva. 

 Público alvo: Alunos de graduação e população usuária do sistema de mobilidade de 

Salvador. 

 

3 Ações Publicitárias (existente) 

 Descrição: Ações de publicidade em mídias na televisão, web sites, redes sociais e 

meios físicos (cartazes nos ônibus e demais modais do sistema de mobilidade), 

abrangendo os diversos temas da mobilidade, temas gerais do trânsito de pessoas e 

veículos, motorizados ou não, e sobretudo, tendo em vista os preceitos do Plano 

Nacional de Mobilidade Urbana e da mobilidade contemporânea. 
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 Objetivo: Conscientizar a população sobre as questões essenciais da mobilidade 

contemporânea, promovendo a melhoria dos índices da mobilidade, o respeito mútuo e a 

convivência harmônica entre os diversos modais no sistema viário, o incentivo às 

alternativas de locomoção (transportes ativo e coletivo), entre outros. 

 Público alvo: População do Município de Salvador. 

 

4 Conteúdo Informativo em Web Site 

 Descrição: Disponibilização de conteúdo informativo e cursos à distância no Web Site 

do órgão competente, abrangendo tópicos de segurança, utilização correta do veículo, 

aspectos importantes, entre outros, acerca dos temas pertinentes da mobilidade, como: 

o Pedestre; 

o Ciclista; 

o Usuário do Transporte Coletivo; 

o Motocicleta; 

o Direção Defensiva (veículos motorizados ou não); 

o Transporte de Crianças; 

o Transporte de Animais de Estimação; 

o Segurança Viária; 

o Álcool e Direção. 

 Objetivo: Prover a população de conteúdo informativo completo e imparcial com 

relação aos temas pertinentes da mobilidade, facilitando o acesso à informação e 

incentivando a mobilidade sustentável, bem como a boa conduta de todos no trânsito 

municipal. 

 Público alvo: População do Município de Salvador e demais interessados. 

 

9.3.5 Segurança Viária 

A década de 2010 – 2020 foi fixada como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito” 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), tendo estabelecido que seus Estados Membro 

desenvolvessem um plano diretor para guiar ações que atingissem a meta de reduzir em 50% 

os acidentes em todo o mundo. Em 2011 o programa foi lançado no Brasil, com diversos eventos 

em cidades de vários estados brasileiros. 

De acordo com dados divulgados pela TRANSALVADOR, entre os anos de 2011 e 2016 o 

número de acidentes no município foi reduzido em 53%, atendendo, a princípio, à meta da ONU. 

As grandes reduções foram registradas após um pico de registro de acidentes em 2014, com 

39.753 eventos, caindo para 29.570 em 2015 e para 18.503 em 2016. 
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Para impulsionar ainda mais a segurança no trânsito em Salvador, e diminuir ainda mais os 

índices de acidentes do município, foram elaboradas propostas de ações complementares que 

se agregam em seis programas. 

Esses programas abordam medidas que atendem às diretrizes consolidadas pelo Relatório 

Técnico RT10, “Diretrizes e Concepção de Propostas”, do PlanMob Salvador, bem como se 

baseia na “Proposta do Brasil para a Redução de Acidentes e Segurança Viária”, elaborada pelo 

Comitê Nacional de Mobilização pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsito, em 2011, para 

atender às metas de redução de acidentes da ONU para a década 2010-2020.  

Dessa maneira, os programas foram agregados em:  

a. Programa de Melhoria da Gestão. 

b. Programa de Atualização da Legislação Urbanística. 

c. Programa de Melhoria da Fiscalização. 

d. Programa de Compartilhamento da Infraestrutura Pública. 

e. Programa de Cuidado com a Saúde. 

f. Campanhas Públicas e Educação para o Trânsito. 

 

a) Programa de Melhoria da Gestão 

 

1 Aprimoramento do registro de acidentes de trânsito  

 Descrição: Deve ser formado um comitê responsável por elaborar diretrizes a serem 

seguidas pelos atendentes da ocorrência, seja pelo serviço de remoção de emergência, 

seja pela polícia militar ou por agentes de trânsito da TRANSALVADOR. 

As diretrizes devem abranger os seguintes aspectos de cada ocorrência:  

o Possuir um número identificador único, para que seja possível rastrear a evolução 

do caso após o atendimento pré-hospitalar, detectando, casos de óbito por 

decorrência do acidente, até 30 dias depois do ocorrido. 

o Possuir a localização geográfica exata, marcada por GPS in loco, ou possuir 

informações suficientes - como nome da rua e número, indicação de cruzamento, 

ou ponto de referência - afim de que um posterior processamento destes dados 

resulte em uma coordenada geográfica para a formação da base em SIG. 

o Indicar situações condicionantes do acidente, como problemas na pista, falta de 

sinalização, más condições climáticas, condutor dirigindo em alta velocidade e/ou 

alcoolizado, condutor cansado ou más condições do veículo, etc. 

 Objetivo: Produção de dados mais confiáveis e precisos para o diagnóstico de áreas 

críticas na ocorrência de acidentes, com uma base cadastral apoiada em SIG (Sistema 

de Informação Geográfica). 

 Justificativa: A implementação de um sistema SIG com informações mais detalhadas 

dos acidentes, irá orientar futuras políticas públicas sobre segurança no trânsito e permitir 
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a correta identificação dos pontos críticos dessas ocorrências. Os dados são essenciais 

para orientar a atuação da TRANSALVADOR.  

 

2 Proteção ao Transporte Ativo 

 Descrição: Elaborar programa de ação que comtemple as seguintes orientações: 

o Incentivar medidas de proteção aos pedestres e melhoria das condições de 

segurança e conforto no uso das vias públicas. 

o Revisão de legislação sobre calçadas, para que o Município passe a ser o 

responsável pela construção de calçadas, com seus custos pagos tanto pelo 

município quanto pelo proprietário do lote, de maneira a homogeneizar os padrões 

de projeto e construção. 

o Reconstrução das calçadas, visando compor um padrão homogêneo de projeto e 

sua construção em toda a extensão da via. 

o Sinalização adequada das travessias, com a pintura de faixas de pedestre, 

instalação de iluminação pública, medidas de moderação de tráfego e outras ações 

que priorizem o transporte ativo. 

o Implantação de facilidades para a integração modal entre a bicicleta e o transporte 

coletivo. 

o Criação de campanhas de conscientização da opinião pública, divulgando a 

prioridade do pedestre e da bicicleta no trânsito, em relação ao transporte 

motorizado. 

 Objetivo: Reduzir os atropelamentos e acidentes sistemáticos com pedestres e ciclistas 

em vias urbanas. 

 Justificativa: Consolidar a prioridade do transporte ativo nas ações da administração 

pública e reforçar a imagem de sua importância junto à população, conforme estabelecido 

na Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

 

3 Criação de Áreas Calmas, com Moderação de Tráfego e Vias Compartilhadas 

 Descrição: 

o Áreas Calmas:  

Regiões da cidade eleitas para receberem vias com velocidade reduzida, de no 

máximo 40 km/h, proporcionando uma maior segurança a pedestres e ciclistas. As 

vias das áreas calmas devem, além de sua velocidade máxima reduzida, receber 

medidas de moderação de tráfego, como as abordadas no Programa de 

Compartilhamento da Infraestrutura Pública. 

o Vias Compartilhadas (ou Ruas Completas):  

São vias desenhadas para garantir o acesso seguro a todos os usuários, pedestres, 

ciclistas, usuários do transporte coletivo e motoristas. As mudanças são feitas a partir 
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de elementos de desenho urbano, mobiliário e infraestruturas que melhoram as 

condições de segurança e acessibilidade. 

Uma série de elementos pode fazer parte de uma Rua Completa, como por 

exemplo, o nivelamento da via com as calçadas, a sinalização e iluminação na 

escala do pedestre, a presença de ciclovias ou ciclofaixas, calçadas em boas 

condições e mobiliário urbano. (WRI, 2017). 

 Objetivo: Criar oficialmente a classificação de “Áreas Calmas” e de “Ruas Completas”. 

 Justificativa: As velocidades mais baixas dos veículos motorizados transmitem uma 

maior segurança ao transporte ativo, incentivando a circulação de pessoas a pé e de 

bicicleta. Ao mesmo tempo, o risco de fatalidade em atropelamentos reduz-se 

significativamente, quando as velocidades são menores do que 40 km/h. (WRI, 2017). 

 

b) Programa de Atualização da Regulamentação de Velocidade 

 Descrição: Padronizar os limites de velocidade máxima regulamentada, nas seguintes 

situações: 

o Limite padrão máximo de 50 km/h nas vias urbanas do município. 

o Rodovias: limite máximo definido em conjunto com o operador da rodovia; porém, 

de no máximo 90 km/h nos trechos internos à área urbana.  

o Pistas Expressas: Pistas em vias estruturais ou avenidas que possuam pistas 

marginais, podem, a critério da autoridade de trânsito, possuir limite superior a 

50 km/h, mas inferior a 80 km/h 

o Áreas Calmas: Áreas da cidade com limite máximo de 40 km/h, em regiões de 

grande concentração de pedestres, a critério da autoridade de trânsito. 

o Ruas Completas: Áreas próximas a escolas, equipamentos de saúde e de grande 

circulação de pedestres, a critério da autoridade de trânsito. Estas vias devem ter 

limite máximo de 30 km/h ou menos, além de providas de vários elementos 

moderadores de tráfego e de reforço das sinalização de tráfego. 

o Vias Locais: Continuam a seguir o que define o CTB, com velocidade 

regulamentada de 30 km/h. 

 Objetivo: Redução do número de acidentes e das fatalidades no trânsito urbano. 

 Justificativa: A OMS recomenda o estabelecimento de 50km/h como velocidade máxima 

em vias urbanas, para diminuir a probabilidade de colisão, e pela presença maciça de 

usuários vulneráveis - os pedestres, ciclistas e motociclistas. Estes usuários possuem um 

risco muito maior de lesões graves ou morte a velocidades elevadas, como mostrado na 

Figura 393. 
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Figura 393 - Relação entre a fatalidade para os pedestres e a velocidade dos veículos 

 

Fonte: WRI Brasil (2017) 

c) Programa de Melhoria da Fiscalização 

1 Fiscalização sobre fatores de risco 

 Descrição: Efetuar uma fiscalização incisiva sobre os principais fatores de risco no 

trânsito e ampliar as ações de fiscalização quanto aos seguintes aspectos: 

o Dirigir sob o efeito de álcool; 

o Velocidade excessiva; 

o Capacete dos motociclistas; 

o Cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo; 

o Contenção de crianças. 

Dentre as diversas ações que se pode empreender tem-se: 

o Definir locais itinerantes e fixos para a fiscalização sistemática e permanente da “Lei 

Seca” 

o Aumentar o número de radares fixos para a fiscalização eletrônica de velocidade, 

incluindo os dispositivos de fiscalização por velocidade média, com prioridade de 

implantação nas vias estruturais. 

 

 Objetivo: Reduzir a gravidade dos acidentes de trânsito e disciplinar boas práticas para 

a segurança dos usuários do sistema viário. 

  

(85%) 

(10%) 
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d) Programa de Compartilhamento da Infraestrutura Pública 

 

1 Área de espera especial para motos e bicicletas nas aproximações dos semáforos 

 Descrição: Criar áreas especiais de espera para esses veículos nas aproximações, 

situada entre a faixa de pedestres e a faixa de retenção dos demais veículos, com 

sinalização horizontal especial. 

 Objetivo: Evitar conflitos entre motocicletas e bicicletas com os automóveis nas “saídas” 

das principais interseções semaforizadas. 

 Justificativa: O acúmulo excessivo de motocicletas nos semáforos, muitas vezes fazem 

com que elas ocupem irregularmente o corredor e avancem sobre a faixa de pedestres, 

provocando conflitos com os demais veículos. Estas áreas dão maior visibilidade a 

pedestres, motociclistas e ciclistas, aumentando o respeito dos motociclistas às faixas de 

retenção e possibilitando que o ciclista tenha prioridade sobre os demais veículos na 

“saída do cruzamento”. 

 

2 Tratamentos para a moderação de tráfego 

 Objetivo: Tornar as áreas com intenso fluxo de pedestres e ciclistas mais seguras e 

atrativas ao usuário; induzindo os motoristas a dirigirem com mais atenção e redução de 

velocidade.  

 Descrição: Implantar medidas de moderação de tráfego em regiões como as 

especificadas a seguir: 

o Proximidades de escolas, equipamentos de saúde e de transporte; 

o Áreas Calmas e Vias Compartilhadas (Ruas Completas); 

o Intersecções entre vias; 

o Áreas comerciais e com grande fluxo de pedestres. 

São exemplos de ações moderadoras: 

o Travessias Elevadas (Lombofaixas) e Lombadas: Elevações do pavimento, 

implantadas transversalmente ao fluxo veicular, que reduzem a velocidade dos 

veículos, sendo sua eficiência dependente de sua altura e largura. 

 Aplicações  

 As lombadas são usadas frequentemente em vias locais e residenciais para 

reduzir velocidades; 

 Não devem ser utilizadas se a distância visual for limitada e/ou se a via possuir 

grande declividade.  

 As lombadas são mais adequadas no meio de quadra do que em interseções, 

exceto quando desenhadas como travessia elevada (lombofaixa). 
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 Excepcionalmente podem ser utilizadas nas vias arteriais, vias com pistas 

marginais e vias expressas.  

 

 

Figura 394 – Exemplo de Fortaleza/CE (lombofaixa) 

 

Fonte: WRI Brasil (2016) 

 

o Chicanas: As Chicanas são “desvios no fluxo” criados para alterar a trajetória retilínea 

de uma pista de rolamento, com o propósito de estimular o condutor a reduzir a 

velocidade e prestar mais atenção no ambiente do entorno. Essas configurações, em 

forma de “zigue-zague”, forçam uma redução da velocidade. 

 Características e Aplicações  

 A maneira mais simples de implantação é a alternância das vagas de 

estacionamento entre os dois lados da pista de rolamento; 

 Deve haver espaço adequado para acomodar a circulação dos pedestres e 

ciclistas; 

 São aplicáveis em longas quadras de vias retilíneas, em especial para 

aumentar a segurança dos pedestres em travessias no meio das quadras; 

 Veículos de porte como os ônibus e caminhões podem passar sobre as 

Chicanas, sendo que os pontos de ônibus podem ser usados como 

componentes da medida para a redução da velocidade. 

 

 

Aplicação Aplicação c/Restrições

Vias Locais
Ruas 

Completas

Áreas 

Calmas

Vias 

Coletoras

Pistas 

Marginais

Vias 

Arteriais

√ √ √ √ √ √

Aplicação

Vias Locais
Ruas 

Completas

Áreas 

Calmas

Vias 

Coletoras

Pistas 

Marginais

Vias 

Arteriais

√ √ √ √ X X
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Figura 395 – Exemplo de Chicana no centro da cidade de Peruíbe/SP. 

 

Fonte: Google Street View (2011) 

 

o Platôs: Os Platôs comtemplam áreas de interseção de vias em que o pavimento é 

elevado ficando no mesmo nível das calçadas, forçando os motoristas a reduzir a 

velocidade nesse cruzamento, em geral com intensa movimentação de pedestres. 

 Características e Aplicações  

 Deve possibilitar a distinção das áreas destinadas aos pedestres daquelas  

destinadas aos veículos, por meio de postes de luz, tachões, vasos de plantas 

ou coloração diferente do pavimento, por exemplo. 

 Medida ideal para interseções com alto fluxo de pedestres, como áreas 

escolares, junto a hospitais e regiões comerciais. 

 Aumenta a percepção dos motoristas para a presença do cruzamento intenso 

de pedestres. 

 

 

Aplicação

Vias Locais
Ruas 

Completas

Áreas 

Calmas

Vias 

Coletoras

Pistas 

Marginais

Vias 

Arteriais

√ √ √ √ X X
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Figura 396 – Exemplo de Platô em interseção: Fortaleza / CE. 

 

Fonte: WRI Brasil (2016) 

 

Figura 397 – Modelo típico de Platô em interseção. 

 

Fonte: WRI Brasil (2017)  
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o Vias Compartilhadas: São aquelas em que o trânsito de veículos convive com a 

presença de pedestres e ciclistas, possuindo uma velocidade máxima reduzida, 

harmonizando o convívio dos distintos usuários dessa ambiência urbana. 

 Características e Aplicações  

 A velocidade máxima deve ser de 40 km/h e a largura das faixas de tráfego 

tendo no máximo 3 m, para desestimular velocidades acima desse limite. 

 As pistas de rolamento e as calçadas devem estar no mesmo nível, com 

elementos separadores como postes de luz, tachões, vasos de plantas ou 

coloração diferente dos respectivos pavimentos. 

 O pavimento das pistas de rolamento não deve ser lisa como o asfalto. 

 Uso ideal em áreas comerciais e com grande fluxo de pedestres. 

 

 

* Apesar de não constar do atual PDDU/2016, a Via Compartilhada, por si só, deve 

ser entendida como uma categoria de via; porém o conceito pode ser aplicado às 

vias com as funções acima especificadas. 

 

Figura 398 – Exemplo de Via Compartilhada: Rio Vermelho, Salvador/BA 

 

Fonte: Google Street View (2017) 

Aplicação

Vias Locais
Ruas 

Completas

Áreas 

Calmas

Vias 

Coletoras

Pistas 

Marginais

Vias 

Arteriais

√ √ √ √ X X
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Figura -399 – Exemplo de Via Compartilhada: Rio Vermelho, Salvador/BA 

 

Fonte: Google Street View (2017) 

 

Figura 400 – Exemplo de Via Compartilhada: Rio Vermelho, Salvador/BA 

 

Fonte: Google Street View (2017) 
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Figura 401 – Exemplo de Via Compartilhada: Barra, Salvador/BA 

 

Fonte: Google Street View (2017) 

 

o Extensões do meio fio: são ampliações da calçada nas esquinas e que diminuem a 

distância de travessia dos pedestres, e forçam a redução da velocidade dos veículos, 

que fazem conversões nesses cruzamentos. 

 Características e Aplicações  

 Podem ser implantadas em interseções ou no meio da quadra, melhorando a 

travessia em ambos os casos; 

 Devem ser utilizadas somente onde existam faixas de estacionamento junto ao 

meio fio; não devem ser utilizadas caso existam faixas de rolamento destinadas 

ao fluxo de veículos, mesmo que este fluxo seja permitido somente em horários 

restritos; 

 A expansão do meio-fio se dá para dentro da pista de rolamento, que 

geralmente é uma faixa de estacionamento. 

 Aumentam a percepção dos motoristas para a presença do cruzamento de 

pedestres; 

 Deve-se garantir que os ângulos entre os carros em conversão e os ciclistas 

permitam contato visual entre estes usuários da via; 

 Criam espaços para a instalação de mobiliário urbano. 
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Figura -402 – Modelo físico de extensão do meio fio. 

 

Fonte: WRI Brasil (2017) 

 

Figura -403 – Extensão do meio fio:Joinville/SC 

 

Fonte: Google Street View (2017) 

 

Aplicação

Vias Locais
Ruas 

Completas

Áreas 

Calmas

Vias 

Coletoras

Pistas 

Marginais

Vias 

Arteriais

√ √ √ √ √ √
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o Diminuição do raio de giro: nas esquinas reduz a velocidade dos veículos nas 

manobras de conversão nas interseções, proporcionando maior segurança nas 

travessias para pedestres e ciclistas. 

 Características e Aplicações  

 Balizadores podem ser instalados para impedir o tráfego de veículos sobre a 

calçada. 

 Reduz o risco do veículo que converge e secciona a trajetória do ciclista; 

 Velocidade de carros e bicicletas são compatíveis na conversão. 

 Linha de desejo do pedestre não é interrompida. 

(BHTrans, 2013) 

 

 

Figura -404 – Diminuição do raio de curva em Salvador, BA 

 

Fonte: Google Street View (2017) 

 

Aplicação

Vias Locais
Ruas 

Completas

Áreas 

Calmas

Vias 

Coletoras

Pistas 

Marginais

Vias 

Arteriais

√ √ √ √ √ √
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e) Programa de Cuidado com a Saúde 

1 Cadastro detalhado das remoções em acidentes de trânsito   

 Descrição: Padronização da coleta de informações in loco sobre os condicionantes do 

acidente, por parte dos socorristas, que deverão elaborar um croqui com informações 

básicas, (semelhantes a ação “Aprimorar o Registro dos Acidentes de Trânsito” da política 

de “Melhoria de Gestão”), tais como: falta de sinalização; más condições climáticas; 

condutor em alta velocidade no momento do acidente; condutor alcoolizado; condutor 

cansado ou más condições do veículo. 

A ocorrência deve ter um número identificador único, para que seja possível rastrear a 

evolução do caso após o atendimento pré-hospitalar. 

A informação sobre localização deve ser anotada, marcada por GPS in loco, ou possuir 

informações suficientes, como nome da rua e número, indicação de cruzamento ou ponto 

de referência. 

 Objetivo: Formar um banco de dados consistente para o monitoramento dos acidentes 

de trânsito. 

 Justificativa:  Muitas vezes a remoção ocorre antes da chegada do agente de trânsito, o 

que prejudica o cadastro da ocorrência e a posterior investigação sobre o evento. 

 

2 Acessibilidade e Qualidade dos Serviços de Emergência 

 Descrição: Sendo um serviço já existente, propõe-se o aumento de sua eficácia com a 

ampliação dos investimentos adequados nos sistemas telefônicos de emergência, nas 

ambulâncias e nos equipamentos de saúde, inclusive. 

Programas de atenção traumatológica para médicos e enfermeiros. 

Elevar a qualidade do socorro às vítimas no local do acidente, com a ampliação das 

equipes de socorro na modalidade Suporte Avançado de Vida e com o aumento do 

número de ambulâncias com equipes do programa SAMU e do Resgate do Corpo de 

Bombeiros. 

 Objetivo: promover a melhora no atendimento pré-hospitalar (in loco) e hospitalar às 

vítimas de acidente de trânsito, afim de que seja reduzido o número de fatalidades 

decorrentes. 

 Justificativa:  O atendimento pré-hospitalar mais eficiente promove a redução das 

fatalidades, aumentando a chance de sobrevivência e de menores consequências do 

trauma sofrido. 
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f) Campanhas Públicas e Educação para o Trânsito 

 

1 Abordar o tema “Cidadania no Trânsito” nas escolas de nível fundamental e médio 

 Descrição: 

o Implementar a educação para o trânsito como prática pedagógica nas escolas do 

Ensino Infantil e Fundamental, de gestão municipal. 

o Fomentar o debate do tema trânsito nas escolas de Ensino Médio em geral. 

o Promover concursos com a comunidade escolar, a terem seus resultados divulgados 

na Semana do Trânsito (Anual). 

 Objetivo: Preparar os alunos para a cidadania no trânsito. 

 Justificativa: Promover familiaridade com temas sensíveis à segurança no trânsito para 

os futuros motoristas. 

 

2 Enfatizar a segurança no trânsito nas redes sociais 

 Descrição: Divulgação de material sobre segurança no trânsito em redes sociais, 

abordando uma diversidade de temas, com maior ênfase em: 

o Dirigir sob o efeito de álcool 

o Velocidade excessiva 

o Uso do capacete para os motociclistas 

o Cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo 

o Contenção de crianças 

o Prioridade do Transporte Ativo no trânsito 

 Objetivo: Maior alcance na divulgação de campanhas para a cidadania no trânsito. 

 Justificativa: Elevar o alcance das campanhas de segurança no trânsito para o público 

usuário da internet, com formato e linguagem adaptadas às redes sociais. 

 

3 Disseminar a segurança no trânsito em diversos canais de comunicação 

 Descrição: Divulgação de material sobre segurança no trânsito em canais de televisão, 

rádio, mídia impressa e em equipamentos públicos, de maneira ampla. 

 Objetivo: Aumentar o alcance na divulgação de campanhas para a cidadania no trânsito. 

 Justificativa: Atingir todos os públicos com as campanhas de segurança no trânsito. 
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9.4 Adequação da Legislação Urbana - Recomendações 

Em atendimento às diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, às especificações 

expostas no Termo de Referência do PlanMob Salvador, dos aspectos levantados nos 

workshops junto à especialistas, dos debates ocorridas no momento do laboratório de 

mobilidade, conformaram-se questões pertinentes a este PlanMob Salvador, que decorrem da 

legislação urbanística vigente no Município de Salvador.  

Com isto, surge a necessidade de refletir sobre soluções que orientem ações para conciliar as 

demandas expostas neste PlanMob Salvador com o cenário urbano da cidade, articulando-o 

com as demais políticas setoriais e o conjunto de leis que possam, de alguma maneira, interagir 

com a esfera da mobilidade urbana e suas propostas de infraestrutura e equipamentos, devendo 

existir uma ponderação sobre esta interação e seus possíveis impactos à luz da legislação 

urbanística vigente no município.  

 

Desta forma, considera-se prioritariamente as leis:  

 Lei nº 9.069/2016 (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU). 

 Lei nº 9.148/2016 (Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo – LOUOS). 

 

A avaliação das propostas e definição das ações se deu por três eixos prioritários, sendo eles: 

(i) as diretrizes de adensamento vigentes, tendo como premissa, as proposições 

estruturantes para o transporte coletivo de média e alta capacidade; 

(ii) os polos geradores de viagens, com uma consideração sobre seus efeitos na 

mobilidade e adequações normativas necessárias; e, 

(iii) as áreas destinadas à habitação de interesse social, considerando a sua 

consonância com o atendimento aos elementos do direito à cidade. 

 

9.4.1 Diretrizes de Adensamento 

Conforme ilustrado na Figura 405, o indicador de adensamento urbano, refletido pelo coeficiente 

de aproveitamento máximo é definido de maneira predominante ao longo do território municipal 

(CAM=3). Contém também alguns eixos e bolsões definidos como CAM=4. 

Isto se traduz numa grande extensão da cidade favorecendo o surgimento de grandes 

empreendimentos sem propor áreas urbanas com esse adensamento prioritário ou sua diluição 

temporal. 

Fica sinalizada, portanto, a necessidade de definição de áreas prioritárias para adensar, que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável e para a mobilidade urbana, considerando os 

eixos propostos para o transporte coletivo de média e alta capacidade, além do reforço nos 

corredores viários já saturados. 
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Figura 405 – Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM), LOUOS/2016 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017), dados da LOUOS/2016.
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9.4.2 Polos Geradores de Viagens 

A LOUOS estabelece as diretrizes, critérios e parâmetros para a avaliação de impactos no 

trânsito condicionando a implantação de polos geradores de viagens e empreendimentos 

geradores de impacto de vizinhança. 

Numa análise dos efeitos dessa legislação sobre aspectos ligados à mobilidade, é possível 

visualizar algumas questões que demandam um maior detalhamento das determinações da 

LOUOS, sobretudo acerca da ausência de definição da metodologia a ser adotada no estudo de 

impacto, dos prazos para a implementação das intervenções mitigatórias propostas, da 

responsabilidade sobre seu custeio, entre outros aspectos, como a necessidade de orientar as 

ações mitigatórias para abranger todos os modos de deslocamento, com atenção especial aos 

transportes ativo e coletivo. 

Entretanto há a necessidade de estabelecimento de regramentos administrativos regularizados 

e com força legislativa para garantir a eficácia das medidas mitigadoras recomendadas. 

 

9.4.3 Habitação de Interesse Social 

As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) em Salvador correspondem cerca de 20% da 

área territorial urbana e de acordo com as definições do PDDU/2016, são destinadas à 

regularização fundiária, seja ela urbanística ou jurídica, e para a produção, manutenção e 

qualificação de Habitação de Interesse Social – HIS.  

O PDDU/2016 indica que deve haver a integração dos assentamentos da cidade com um olhar 

especial para os aspectos de mobilidade, por meio de ações que contemplem as demandas 

básicas da população.  

A partir desta perspectiva, a proposição da cobertura de atendimento do serviço de transporte 

coletivo (ver Figura 406) foi elaborada considerando a viabilidade de infraestrutura destas áreas. 
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Figura 406 – Abrangência da Rede de Transporte Coletivo e as áreas de ZEIS 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017), com dados do PDDU. 
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Com isto, considerando a abrangência das linhas de Transporte Coletivo e dos serviços de média 

capacidade, é possível perceber que a proposta formada neste PlanMob Salvador apresenta um 

atendimento adequado para as áreas demarcadas como ZEIS na cidade. 

Fica sinalizada somente a necessidade de um tratamento específico de microacessibilidade 

para acesso às infraestruturas de transporte de média capacidade, situadas nas proximidades 

com as áreas de ZEIS, buscando superar as barreiras impostas pela própria característica da 

morfologia dessas áreas. 

Na sequência estão apresentados dois programas, com o objetivo de contemplar as carências 

expressas neste documento final, contendo os aspectos urbanísticos da cidade à luz das 

proposições do PlanMob Salvador. Os programas explicitam as ações específicas de cada eixo 

levantado nesta seção, indicando as recomendações do PlanMob Salvador para esses aspectos. 

 

a) Programa de Ordenamento Territorial e Mobilidade 

Este programa tem um caráter orientador para a revisão das legislações vigentes e, também, 

de ações especializadas. As ações objetivam caracterizar, no cenário global da cidade, de que 

maneira os instrumentos urbanísticos devem articular-se para promover o desenvolvimento 

sustentável das atividades urbanas.  

Ele estabelece a conciliação das proposições do PlanMob Salvador com a legislação urbanística 

municipal vigente, objetivando propor grupos de ações orientadas a setores e instrumentos 

específicos de forma a engajar o encadeamento das proposições aqui levantadas, com os 

instrumentos da política urbana de Salvador, suscitando um ambiente favorável para a execução 

dessas propostas de forma uníssona às demais ações e intervenções setoriais no território 

soteropolitano. 

 

1 Revisão dos Coeficientes de Aproveitamento Máximo (CAM) 

 Descrição: Esta ação objetiva orientar a revisão dos coeficientes de aproveitamento 

estabelecidos pela LOUOS, considerando as áreas de adensamento prioritário ao longo 

dos eixos de transporte de média e alta capacidade, bem como o entorno de terminais de 

ônibus e estações de Metrô e VLT. 

 Objetivo: Estabelecer áreas prioritárias para adensamento, considerando os eixos de 

transporte de média e alta capacidade, conforme os critérios abaixo e considerando a 

abrangência definida a seguir, todas as quadras que tocam as áreas delimitadas, 

definidas para cada eixo, devem ser consideradas como áreas de adensamento prioritário 

(ver Figura 407). 

o Eixos BRT: 300 m do entorno. 

o Eixos BRS: 150 m do entorno. 

o Entorno de Terminais: 400 m do entorno. 

o Entorno de Estações de Metrô/VLT: 600 m do entorno.
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Figura 407 – Diretrizes de Ordenamento Territorial 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 
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2 Revisão da Normatização sobre os Polos Geradores de Viagens (PGVs) 

 Descrição: Recomendações para a revisão dos aspectos relacionados à análise dos 

impactos e aprovação para a implantação dos Polos Geradores de Viagens, na legislação 

urbanística municipal que versa sobre esse assunto. 

 Objetivo: Promover a revisão dos aspectos relacionados aos PGVs na legislação 

urbanística, buscando otimizar os mecanismos para avaliação de impacto e da 

determinação de medidas mitigatórias: 

o Para a elaboração do Relatório de Impacto no Trânsito (RIT): estabelecer uma 

metodologia de avaliação para geração de viagens, distribuição espacial, divisão 

modal e alocação das viagens, assim como da avaliação dos impactos nos sistemas 

viários e de transporte coletivo lindeiros; além da adoção obrigatória da 

microssimulação para PGVs de grande porte. 

o A determinação de valor monetário mínimo e máximo de gastos, para a mitigação dos 

impactos gerados pelo PGV, de acordo com o valor e o porte do empreendimento. 

o A vinculação do prazo para execução das intervenções mitigatórias aprovados com o 

Relatório de Impacto no Trânsito (RIT), anteriormente à emissão do habite-se.  

o A consideração de todos os modos de transporte na identificação dos impactos e 

também para serem contempladas com as medidas mitigatórias. 

o A análise conjunta para áreas com implantação simultânea de diversos PGVs, 

considerando a divisão dos custos da mitigação dos impactos, proporcionalmente 

entre os empreendimentos. 

o Em regiões que já possuem projetos aprovados para melhorias do sistema viário, os 

PGVs poderiam contribuir com obras complementares paralelas ou com recursos para 

um fundo destinado à execução de projetos mitigadores de impacto. 

 

3 Inclusão Socioterritorial 

 Descrição: Atrelado aos aspectos acima expostos e das demandas indicadas pelo 

PDDU/2016, as áreas demarcadas como ZEIS devem receber tratamento específico de 

microacessibilidade aos eixos de transporte de alta e média capacidades, buscando 

tornar essas áreas mais integradas à cidade, proporcionando sua inclusão socioterritorial. 

 Objetivo: Promover tratamento de acessibilidade das áreas delimitadas como ZEIS, aos 

eixos de transporte de alta e média capacidades, orientadas por projetos específicos, 

buscando valer-se de infraestruturas já existentes, realizando sua requalificação também 

com a implantação de novas infraestruturas como ascensores, escadarias, escadas 

rolantes, teleféricos e outros equipamentos vinculados ao transporte vertical. 
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4 Elaboração dos Planos de Bairro6 

 Descrição: Elaboração dos Planos de Bairro de cada centralidade municipal, de acordo 

com áreas geográficas no entorno das mesmas, conforme definidas pelo executivo 

municipal, de forma complementar ao PlanMob Salvador e apoiados nas diretrizes 

específicas, além das propostas de intervenção formuladas neste plano e nos programas 

urbanísticos setoriais. 

 Objetivo: Enfatizar as peculiaridades comerciais, culturais, artísticas e de lazer das 

regiões. 

 

5 Legislação dos Planos Urbanísticos Setoriais e Planos de Bairro 

 Descrição: Consolidação institucional dos diversos estudos e/ou planos elaborados, 

através das respectivas peças legais, respeitando-se as prerrogativas de análise, 

aprovação e encaminhamento determinados pela legislação vigente. 

 Objetivo: Efetivar melhorias específicas e ajustadas aos respectivos setores, com 

respaldo legal, afim de garantir essas melhorias urbanas localizadas. 

 

6 Acompanhamento da Implementação do PlanMob Salvador 

 Descrição: instrumentalização de uma estrutura de monitoramento da implementação 

vinculada ao poder executivo, com a precisa definição de suas atribuições, 

responsabilidades, deveres, cronograma e gerenciamento financeiro, institucionalizando-

o na administração municipal, fomentado pela PMS. 

 Objetivo: viabilizar e/ou monitorar a implementação dos diversos programas sugeridos 

neste PlanMob Salvador. 

 

b) Programa de Centralidades de Salvador  

O principal objetivo deste programa é desenvolver os “Planos Urbanísticos Setoriais”, adotando 

como base referencial as diretrizes específicas deste PlanMob Salvador e com propostas 

indicativas para cada um dos modos de transporte analisados – Transporte Ativo (Pedestres e 

Bicicletas), Transporte Coletivo (sobre trilhos ou pneus) e Transporte Individual (Sistema Viário 

e Trânsito) – adequando-os, também, aos ditames da Legislação Urbanística vigente em 

Salvador e considerando as sugestões para sua alteração. 

 

                                                

6 De acordo com o Art. 352 em seu parágrafo único e também Art. 5º/Inciso III do PDDU/2016 
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1 Consolidação das Centralidades  

 Descrição: Formulação dos Planos Urbanísticos Setoriais, configurando-se as 

estações metroviárias como polos irradiadores da mobilidade do entorno, consolidando-

os com as peças legais pertinentes, assim como previsto na Transformação Urbanística 

Localizada (TUL), instrumento urbanístico já componente da LOUOS/2016 (art. 333), em 

consonância com as orientações determinadas pela legislação urbanística vigente (LOM 

– 20); PDDU/2016; LOUOS/2016, principalmente, dentre outras peças legais e pela 

Infraestrutura de Transportes – Vias, Estações e Terminais – propostos neste PlanMob 

Salvador. Destaca-se, sem serem abrangentes, as regiões de Águas Claras, de Pirajá, 

do Retiro/Acesso Norte, do Iguatemi/Detran, do Imbuí, do Centro Tecnológico, de S. 

Cristóvão. 

 Objetivo: prover setores específicos do município com um planejamento voltado às suas 

carências e necessidades, e adequando-se respectivamente a cada morfologia urbana 

distinta. 

 

2 Transformação Urbana Localizada (TUL) voltada à Mobilidade Ativa 

 Descrição: Elaboração de legislação específica para este instrumento urbanístico 

previsto no PDDU/2016 (art. 333), considerando os preceitos da mobilidade urbana 

contemporânea definidos pelo Plano Nacional de Mobilidade Urbana, em específico no 

que tange aos aspectos relacionados aos pedestres, bem como considerando os 

conceitos e parâmetros qualificadores da Ocupação do Solo (Art. 78 da LOUOS/2016) 

de: (i) Fruição Pública; (ii) Fachada Ativa e (iii) Limite de Vedação do Terreno: 

(i) Fruição Pública: maior permeabilidade do tecido urbano com novas 

conexões entre as calçadas e os espaços internos do terreno. 

(ii) Fachada Ativa: atividades comerciais e da oferta de serviço locais, no térreo 

das edificações, promovendo maior interação com as calçadas. 

(iii) Limite de Vedação do Terreno: impedir grandes extensões de muros, 

garantindo a permeabilidade visual e a integração entre o espaço público e 

privado. 

 Objetivo: Estabelecer parâmetros especiais, através de legislação específica, para a 

consolidação de projetos de Transformação Urbana Localizada, favorecendo a 

convivência do pedestre e demais modais ativos, melhorando as condições de 

caminhabilidade, atratividade, segurança, conforto visual, paisagem urbana e articulação 

das vias, em áreas públicas ou privadas, dentro de um raio de 800 m das estações do 

sistema de transporte de alta e média capacidade (estações e terminais de transbordo). 

 

3 Revitalização do Centro Histórico 

Esta é a principal centralidade da cidade de Salvador, seja por ser local que abraça todos 

os costumes sociais, econômicas, administrativos, culturais, artísticos e de lazer da 

população soteropolitana mas, também, de grande apelo turístico por conter tradicionais 
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polos de atração, que refletem a história brasileira e as tradições religiosas da primeira 

capital do Brasil. 

 Descrição: Ampliação da sua forte vocação urbanística definindo-se, precisamente, qual 

o “papel que esse Centro Histórico” e sua área contígua (que conforma o Centro Antigo 

da cidade) devam representar na cidade de Salvador, para reforçar o papel de grande 

centralidade que, por todos esses aspectos, essa região naturalmente possui. 

 Objetivo: consolidar a política de mobilidade que norteará as ações a serem detalhadas 

para a região central de Salvador, considerando os objetivos específicos que este 

PlanMob Salvador definiu para essa centralidade: 

o Preservar as características sócio, culturais e históricas; 

o Respeitar as diversas legislações de “tombamento”, existentes na região; 

o Definir o uso seletivo dos modais de transporte que atendem internamente o Centro 

Histórico; 

o Especificar o tipo de “energia limpa” que alimentarão esses modais; 

o Precisar a “forma de articulação” das duas infraestruturas sobre trilhos, consideradas 

comprometidas (o VLT, no Comércio; e a L1 Metroviária na Lapa) – nos aspectos de 

abrangência espacial, locacional, modal, factibilidades técnica e econômica; 

o Avaliar a suficiência física e operacional das condições de atendimento na região do 

entorno da LAPA – contendo estações da L1 do Metrô, da extensão do VLT e terminal 

de ônibus – indicando a melhor diretriz para expansão desses modais sobre trilhos na 

região, desconcentrando e racionalizando a distribuição dos passageiros na área do 

Centro Antigo. 

o Aumentar a conectividade entre as Cidades Alta e Baixa, adotando-se as propostas 

de novos ascensores – planos inclinados, elevadores, teleféricos, escadas rolantes – 

indicados neste PlanMob Salvador; 

o Estimular a implantação de “Ruas Completas”, e/ou de “Trânsito Compartilhado” 

(veículos/pedestres), de “espaços públicos” de convívio, de áreas para 

“estacionamentos periféricos” no centro antigo, com as devidas acessibilidades e 

informação sobre a disponibilidade de vagas, para organizar a circulação de todos os 

usuários. 
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10 VIABILIDADE SOCIOECONÔMICA DO PLANMOB SALVADOR 

O PlanMob Salvador é um instrumento que apresenta proposições para implantar em horizontes 

de médio e longo prazo, tendo 2049 como ano final de atuação. Assim, o plano propõe soluções 

e intervenções que atendam às necessidades presentes (diagnóstico), futuras (prognóstico) e os 

anseios (diretrizes) da população soteropolitana. 

Em vista disso, as propostas foram sistematizadas em três fases de implantação (F1 = 2025, F2 

= 2032 e F3 = 2049), com o objetivo de avaliar o comportamento da demanda, nas diferentes 

etapas da rede de infraestrutura e viabilizar os investimentos financeiros. 

Porém, cabe destacar que a proposta de faseamento apresentada têm como objetivo a 

simulação e a produção de dados para as metodologias de avaliação. Desse modo, deve-

se entender o faseamento e o cronograma de investimentos como uma orientação do PlanMob 

Salvador, não possuindo caráter rígido ou impositivo nas ações do Poder Executivo. 

10.1 Previsão de Investimentos 

Os investimentos abordados neste PlanMob Salvador referem-se à aplicação de recursos 

financeiros na cidade, independentemente da fonte dos recursos; assim, tem como objetivo 

estimar a ordem de grandeza dos valores e a relação custo / benefício das propostas. 

A partir do faseamento apresentado no Capitulo 7 – Propostas para o Sistema de Mobilidade de 

Salvador, conjecturou-se uma previsão de investimentos nos períodos respectivos aos anos 

metas, conforme explicado abaixo: 

 Ano meta 2025 investimentos realizados no período 2018 = 2024; 

 Ano meta 2032 investimentos realizados no período 2025 = 2031; 

 Ano meta 2049: investimentos realizados no período 2032 = 2048. 

 

Por outro lado, os projetos comprometidos apresentam uma situação estabelecida de 

implantação; por isso, para esses projetos estimou-se os investimentos faltantes do ano de 

referência 2017 até a previsão de implantação completa das obras. 

Sendo assim, teve-se três metodologias diferentes para estimar a previsão dos investimentos: 

(i) As propostas do PlanMob Salvador foram diluídas pelo período correspondente 

ao ano meta; 

(ii) Foram estimados os custos unitários por categoria de implantação de 

infraestruturas nas respectivas tipologias da mobilidade (Transporte Ativo, 

Transporte Coletivo e Sistema viário); 

(iii) Os projetos comprometidos tiveram seus custos divididos entre o início das obras 

e o ano de conclusão (previsto). 

A Tabela 212 apresenta o agregado dos custos unitários de intervenções estimados por este 

PlanMob Salvador. 
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Tabela 212 – Custos Unitários por Categoria de Intervenção 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 

A partir destas três metodologias de aplicação dos recursos, os investimentos foram distribuídos 

até o ano de 2049, horizonte do PlanMob Salvador, conforme apresentado na Tabela 213. 

 

Tipologia Classificação Categoria
Custo Unitário 

(R$)
Unidade de Medida

Requalificação 150

Alargamento 400

Duplicação 500

Nova Via 500

Rampa 2.000

Viaduto / Ponte 5.000

Trincheira 9.000

Túnel 250.000

BRT 2.400

BRS 2.100

BRT lapa Lip 87.500

VLT 200.000

Metrô novos trechos 300.000

Metrô linha 2 200.000

Estação de 

Transferencia
Terminais 10.050.000 Unidade

Veículo Tipo Padron Piso Baixo 670.000

Veículo Tipo Articulado (18 

metros)
855.000

Pedestres Requalificação de Calçadas 300 m²

Elevadores 6.700.000 Unidade

Novas Escadarias 945.000 Unidade

Requalificação de escadarias 315.000 Unidade

Escada Rolante 2.302.500 Unidade

Ascensores 4.205.000 Unidade

Teleféricos 62.565 R$/m linear

Ciclorrota 100

Ciclofaixa 200

Ciclovia em Via 350

Ciclovia em canteiro 600

Ciclovia em Calçada 400

Aumentar a Proteção 100

Segregar 200

Alargar 500

Melhorar Acessos 100

Conj. de paraciclos 3.000

Bicicletários 100.000

Polos cicloviários 1.500.000

Sistema 

Viário

Intervenção 

Viária
R$/m²

Transporte 

Coletivo

R$/m linear
Tratamento 

Viário

Sistema de 

Transporte de 

Alta Capacidade

R$/m linear

Transporte 

Ativo

Equipamentos 

Verticais

Ciclovias em vias 

existentes e 

novas vias

R$/m linear

Requalificação 

de cliclovias 

existentes

R$/m linear

Equipamentos 

Cicloviários
Unidade

Veículos Unidade
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Tabela 213 – Estimativa de Distribuição dos Investimentos no período do PlanMob Salvador (2017-2049) 

 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 

2025 2032 2049 Total 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Pedestres 102,6 82,5 0,0 185,1 - 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,1 9,5%

Equipamentos

Verticais
600,3 523,0 527,0 1.650,2 - 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 1.650,2 85,1%

Bicicleta 71,4 9,3 23,6 104,3 - 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 104,3 5,4%

Subtotal 774,3 614,8 550,6 1.939,6 - 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 1.939,6 13,5%

Sistema sobre Pneus 138,9 27,3 0,0 166,2 - 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166,2 6,6%

Equipamentos de

Transferência
65,3 65,3 0,0 130,6 - 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,6 5,2%

Material Rodante 683,6 0,0 0,0 683,6 - 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 683,6 27,0%

Complementação

de Trilhos
0,0 1.550,0 0,0 1.550,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 221,4 221,4 221,4 221,4 221,4 221,4 221,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.550,0 61,3%

Subtotal 887,8 1.642,6 0,0 2.530,4 - 126,8 126,8 126,8 126,8 126,8 126,8 126,8 234,7 234,7 234,7 234,7 234,7 234,7 234,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.530,4 17,7%

Requalificação Viária 88,0 168,5 60,1 316,6 - 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 316,6 5,5%

Ampliação Viária 302,9 237,4 96,0 636,3 - 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 636,3 11,0%

Criação de Nova Via 69,1 447,2 1.295,0 1.811,2 - 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 1.811,2 31,4%

Obras de Arte 197,6 519,1 2.278,7 2.995,4 - 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 28,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 2.995,4 52,0%

Subtotal 657,6 1.372,0 3.729,8 5.759,4 - 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 196,0 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 5.759,4 40,2%

2.319,7 3.629,4 4.280,4 10.229,5 - 331,4 331,4 331,4 331,4 331,4 331,4 331,4 518,5 518,5 518,5 518,5 518,5 518,5 518,5 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 10.229,5 71,4%

Sistema Viário 1.474,1 0,0 0,0 1.474,1 542,9 280,7 280,7 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.474,1 18,4%

Sistema sobre Pneus 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 400,0 200,0 200,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 800,0 10,0%

Sistema sobre Trilhos 5.760,0 0,0 0,0 5.760,0 3.400,0 337,1 337,1 337,1 337,1 337,1 337,1 337,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.760,0 71,7%

Subtotal 8.034,1 0,0 0,0 8.034,1 3.942,9 1.017,8 817,8 611,1 411,1 411,1 411,1 411,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.033,1 56,1%

Total
Investimentos +

Projetos Comprometidos
10.353,8 3.629,4 4.280,4 18.263,6 - 1.349,2 1.149,2 942,5 742,5 742,5 742,5 742,5 518,5 518,5 518,5 518,5 518,5 518,5 518,5 250,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 251,8 14.319,7 100,0%
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10.2 Avaliação Socioeconômica 

Neste item são apresentados os resultados da avaliação socioeconômica do PlanMob Salvador. 

A avaliação é realizada a partir da comparação dos custos associados às duas alternativas de 

referência: (i) a Alternativa “Nada a Fazer”; e (ii) a Alternativa “Rede de Máxima Oferta”. 

A avaliação considera os benefícios e custos de dois componentes do PlanMob Salvador: o 

Transporte Coletivo e Transporte Individual (sistema viário e trânsito). Os componentes do 

Transporte Ativo também tiveram seus custos considerados; todavia não foram objeto da 

modelagem de transportes, portanto, não proporcionam indicadores para avaliação quantitativa 

de seus benefícios.  

Os componentes de custos envolvem investimentos, custos operacionais, custos de tempos de 

viagem, custos decorrentes das emissões de gases e custos de acidentes. Os custos foram 

analisados num fluxo de caixa do período 2018 a 2049 de maneira a estimar os indicadores de 

viabilidade socioeconômica do PlanMob Salvador, representado pelas Redes de Máxima Oferta 

(2025, 2032 e 2049). Considerando-se a taxa de desconto de 6% ao ano, a análise determinou 

a Taxa Interna de Retorno do PlanMob Salvador de 7,2%. 

Em consonância com os critérios para avaliação socioeconômica de projetos, que determina a 

viabilidade de empreendimentos sob o enfoque de investimentos públicos, todos os custos 

considerados excluem taxas e impostos públicos. 

 

10.2.1 Parametrização de Custos e de Benefícios 

As tabelas a seguir sintetizam os principais parâmetros adotados para o processo de avaliação. 

 

Tabela 214 – Parâmetros de Emissão de Gases Poluentes 

Poluente CO HC MP NOx SOx CO2 

Emissão ônibus (g/km) 1,84 0,51 0,35 10,23 0,13 1.197,00 

Emissão auto (g/km) 0,3 0,17 0,08 0,17 0,07 196 

Emissão moto (g/km) 4,2 0,82 0,05 0,15 0,02 81,7 

Custo emissão ônibus (R$/km) 0,0024 0,0028 0,0117 0,0671 0,0032 0,2446 

Custo emissão auto (R$/km) 0,0038 0,0009 0,0027 0,0011 0,0018 0,0401 

Custo emissão moto (R$/km) 0,0053 0,0046 0,0017 0,0009 0,0005 0,0167 

Fonte ANTP: Sistema de Informações Gerenciais 

Observação: os custos foram atualizados de 2015 para 2017 
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Tabela 215 – Custos paramétricos de Valor do Tempo 

Usuário R$/h 

Usuários de Transporte Coletivo 1,93 

Usuários de Automóveis 4,83 

Fonte: pesquisa de preferência declarada/2017 

 

Cabe salientar que, apesar dos valores provenientes da Pesquisa de Preferência 

Declarada/2017 serem R$ 5,80 para os Usuários de Transporte Coletivo e R$ 14,50 para os 

Usuários de Automóveis, as metodologias consolidadas dos órgãos financiadores e de fomento 

à mobilidade urbana orientam a utilizar 1/3 do valor do tempo. 

 

Tabela 216 – Custos paramétricos de acidentes  

Modo R$ / (1.000 pass. X km) 

Ônibus 9,51 

Automóveis 100,94 

 

Tabela 217 – Custos operacionais para ônibus 

Tipo Valor Total Valor Econômico 

Custo Médio Mensal (R$/mês) 37.867,80  30.294,00 

Custo Médio Hora (R$/h) 110 82,56 

Custo Médio Anual (R$/ano) 454.413,65  340.810,23 

 

Tabela 218 – Custo operacional para automóveis 

Custo Operacional R$ / km 

Custo total 1,500 

Custo total sem combustível 1,168 
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10.2.2 Indicadores do Sistema de Transporte Coletivo 

Na tabela a seguir são apresentados os indicadores operacionais do sistema de transporte 

coletivo para os dois cenários de análise (a alternativa “Nada a Fazer” e a alternativa “Rede de 

Máxima Oferta”). Os indicadores foram obtidos a partir da modelagem do sistema de transportes 

motorizados, realizada pelo modelo EMME 4. 

 

Tabela 219 – Indicadores do Sistema de Transporte Coletivo 

Indicadores hora pico 

HPM 

2017  

Atual 

CENÁRIO NADA A FAZER REDE DE MÁXIMA OFERTA 

2025 2032 2049 
Fase 

2025 

Fase 

2032  

Fase 

2049  

Viagens (Matriz de viagens) 212.671 250.417 253.537 244.112 257.197 257.038 248.591 

Passageiro transportado 261.219 303.431 310.979 300.129 448.413 460.958 446.739 

% de Integrações 23% 21% 23% 23% 71% 75% 75% 

Custo generalizado (R$) 12,01 13,19 13,03 13,47 11,82 11,77 11,67 

Tarifa média (R$) 3,61 3,61 3,64 3,65 3,55 3,56 3,55 

Tempo primeira espera (min) 2,72 2,53 2,50 2,58 1,82 1,83 1,75 

Tempo de transferência (min) 4,96 3,91 4,11 4,25 3,48 3,66 3,50 

Tempo a pé (min) 18,69 21,67 21,01 21,58 19,44 19,22 19,06 

Tempo no veículo (min) 38,90 46,09 45,16 48,23 33,47 32,28 32,51 

Tempo de viagem (min) 65,27 75,15 73,53 77,29 58,21 56,98 56,82 

Passageiro x km 2.312.062 2.685.008 2.680.353 2.748.347 2.827.956 2.985.559 2.918.081 

Passageiro x hora no veículo 140.062 198.549 189.683 202.736 151.049 149.300 143.761 

Passageiro x hora total 191.776 259.991 257.550 260.664 206.840 202.347 195.163 

Tempo no veículo (min) 38,90 46,09 45,16 48,23 33,47 32,28 32,51 

Velocidade (km/h) 16,51 13,52 14,13 13,56 18,72 20,00 20,30 

Distância média (km) 11,97 12,01 12,34 12,54 11,68 12,15 12,32 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 

Os dados operacionais do sistema de transporte coletivo atual (2017) são os seguintes: 

 Frota atual do sistema urbano:    2.310 ônibus 

 Produção quilométrica programada num dia útil:  374.223 km 

 Percurso médio num dia útil:     162,00 km 
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10.2.3 Indicadores do Sistema de Transporte Individual 

 

Na tabela a seguir são apresentados os indicadores operacionais do sistema de transporte 

individual para os dois cenários de análise (a Alternativa “Nada a Fazer” e a Alternativa “Rede 

de Máxima Oferta”). 

 

Tabela 220 - Indicadores do sistema de Transporte Individual 

Indicadores hora pico 

HPM 
2017 

CENÁRIO NADA A FAZER REDE DE MÁXIMA OFERTA 

2025 2032 2049 
Fase 

2025 

Fase 

2032 

Fase 

2049 

Fluxo veicular (veíc. hp) 134.405 156.356 154.036 154.026 149.961 150.508 157.696 

Veículo x h 42.688,0 53.550 50.518 56.585 42.350 36.191 38.136 

Veículo x km 1.131.096,0 1.399.237 1.320.000 1.399.231 1.308.445 1.244.947 1.373.574 

Velocidade média 

(km/h) 
26,5 26,1 26,1 24,7 30,9 34,4 36,0 

Tempo no veículo (min) 19,1 20,5 19,7 22,0 16,9 14,4 14,5 

Extensão média (km) 8,4 8,9 8,6 9,1 8,7 8,3 8,7 

Vias congestionadas 

(NS E + F) 
77,9 163,0 141,8 158,3 95,5 51,9 51,5 

Proporção de vias 

saturadas em rel. ao 

viário simulado 

4,2% 8,7% 7,6% 8,5% 4,8% 2,5% 2,35% 

Proporção de vias 

saturadas em rel. ao 

Sistema Viário Principal 

8,2% 17,2% 14,9% 16,7% 8,7% 4,4% 3,95% 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 
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10.2.4 Resultados do Transporte Individual 

a) Alternativa Nada a Fazer 

 

Tabela 221 – Resultados dos Indicadores do Transporte Individual – Nada a Fazer 

Indicadores 

(dia útil) 

Alternativa “Nada a Fazer” 

2017 2025 2032 2049 

Fluxo veicular (veíc. eq./dia) 1.116.906 1.299.318 1.280.039 1.279.956 

Veículo x h 281.922,79 353.658,29 333.634,17 373.702,23 

Veículo x km 9.399.408 11.627.659 10.969.200 11.627.610 

Velocidade média (km/h) 33,34 32,88 32,88 31,11 

Tempo médio no veículo (min) 15,14 16,33 15,64 17,52 

Tempo das pessoas 405.969 509.268 480.433 538.131 

Distância média (km) 8,42 8,95 8,57 9,08 

Viagens das pessoas 1.608.344 1.871.018 1.843.256 1.843.137 

Tempo das pessoas mantidas as condições atuais 405.969 502.209 473.770 502.207 

Excedente de tempo total (h) - 7.059 6.664 35.924 

Excedente de tempo por pessoa (h) - 0,23 0,22 1,17 

Emissão de gases (toneladas) 1.849,71 2.288,21 2.158,63 2.288,20 

Custo das emissões (R$) 571.483,99 706.961,70 666.927,36 706.958,66 

Consumo de combustível (l) 1.163.140,86 1.446.644,91 1.364.728,16 1.477.971,73 

Custo de combustíveis 3.206.779,36 3.988.400,03 3.762.555,52 4.074.768,06 

Custo operacional (R$) 9.606.194,73 11.883.467,98 11.210.522,40 11.883.417,02 

Consumo de combustível (l) 1.163.140,86 1.438.878,51 1.357.396,66 1.438.872,34 

Custo do tempo 1.960.830,27 2.459.764,44 2.320.496,22 2.599.172,73 

Custo de acidentes 2.005.709,94 2.481.189,54 2.340.682,95 2.481.178,90 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 
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Tabela 222 – Síntese dos Resultados: Transporte Individual – “Nada a Fazer” 

Síntese de quantidades 

(dia útil) 

Alternativa “Nada a Fazer” 

2017 2025 2032 2049 

Horas da Sociedade 405.968,82 509.267,94 480.433,20 538.131,21 

Emissão de gases (toneladas) 1.849,71 2.288,21 2.158,63 2.288,20 

Consumo de combustível (litros) 1.163.140,86 1.446.644,91 1.364.728,16 1.477.971,73 

Síntese de custos dias úteis em R$ 2017 2025 2032 2049 

Tempo 1.960.830,27 2.459.764,44 2.320.496,22 2.599.172,73 

Emissão de gases 571.483,99 706.961,70 666.927,36 706.958,66 

Acidentes 2.005.709,94 2.481.189,54 2.340.682,95 2.481.178,90 

Operacional 12.812.974,09 15.871.868,00 14.973.077,92 15.958.185,08 

Total 20.341.970,80 25.271.812,55 23.840.770,03 25.710.175,61 

Síntese de custos anuais em milhões de R$ 2017 2025 2032 2049 

Tempo 537,27 673,98 635,82 712,17 

Emissão de gases 156,59 193,71 182,74 193,71 

Acidentes 549,56 679,85 641,35 679,84 

Operacional 3.510,75 4.348,89 4.102,62 4.372,54 

Total 5.573,70 6.924,48 6.532,37 7.044,59 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 
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b) Alternativa Rede de Máxima Oferta 

 

Tabela 223 – Resultados dos Indicadores de Transporte Individual – “Rede de Máxima 
Oferta” 

Indicadores 

(dia útil) 
2017 

Rede de Máxima Oferta 

2025 2032 2049 

Fluxo veicular (veíc. eq./dia) 1.116.906 1.246.176 1.250.721 1.310.454 

Veículo x h 281.922,79 279.690,54 239.014,89 251.860,18 

Veículo x km 9.399.408 10.873.178 10.345.510 11.414.400 

Velocidade média (km/h) 33,34 38,88 43,28 45,32 

Tempo no veículo (min) 15,14 13,47 11,47 11,53 

Tempo das pessoas 405.969 402.754 344.181 362.679 

Distância média (km) 8,42 8,73 8,27 8,71 

Viagens das pessoas 1.608.344 1.794.493 1.801.039 1.887.053 

Tempo das pessoas mantidas as condições atuais 405.969 469.622 446.832 492.998 

Excedente de tempo total (h) - -66.868 -102.650 -130.319 

Excedente de tempo por pessoa (h) - -2,24 -3,42 -4,14 

Emissão de gases (toneladas) 1.849,71 2.139,73 2.035,89 2.246,24 

Custo das emissões (R$) 571.483,99 661.089,22 629.006,98 693.995,52 

Consumo de combustível (l) 1.163.140,86 1.269.252,03 1.160.107,18 1.258.221,03 

Custo de combustíveis 3.206.779,36 3.499.327,83 3.198.415,50 3.468.915,38 

Custo operacional (R$) 9.606.194,73 11.112.387,86 

10.573.110,7

8 11.665.516,74 

Consumo de combustível (l) pela demanda 1.163.140,86 1.345.514,30 1.280.217,35 1.412.488,46 

Custo do tempo 1.960.830,27 1.945.301,82 1.662.399,06 1.751.739,57 

Custo de acidentes 2.005.709,94 2.320.193,11 2.207.595,62 2.435.682,76 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 
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Tabela 224 – Síntese dos Resultados: Transporte Individual – “Rede de Máxima Oferta” 

Síntese de quantidades 

(dia útil) 
2017 

Rede de Máxima Oferta 

2025 2032 2049 

Horas das Sociedade 405.968,82 402.754,38 344.181,44 362.678,66 

Emissão de gases (toneladas) 1.849,71 2.139,73 2.035,89 2.246,24 

Consumo de combustível (litros) 1.163.140,86 1.269.252,03 1.160.107,18 1.258.221,03 

Síntese de custos dias úteis em R$ 2017 2025 2032 2049 

Tempo 1.960.830,27 1.945.301,82 1.662.399,06 1.751.739,57 

Emissão de gases 571.483,99 661.089,22 629.006,98 693.995,52 

Acidentes 2.005.709,94 2.320.193,11 2.207.595,62 2.435.682,76 

Operacional 12.812.974,09 14.611.715,70 13.771.526,28 15.134.432,12 

Total 20.341.970,80 22.505.592,69 20.806.280,43 22.687.881,66 

Síntese de custos anuais em milhões de R$ 2017 2025 2032 2049 

Tempo 537,27 533,01 455,50 479,98 

Emissão de gases 156,59 181,14 172,35 190,15 

Acidentes 549,56 635,73 604,88 667,38 

Operacional 3.510,75 4.003,61 3.773,40 4.146,83 

Total 5.573,70 6.166,53 5.700,92 6.216,48 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade de Salvador – TOMO II 

 

748 

c) Resultados Comparativos Transporte Individual – Cenário Nada a Fazer x Rede de Máxima Oferta 

TRANSPORTE INDIVIDUAL - CENÁRIO NADA A FAZER TRANSPORTE INDIVIDUAL - REDE DE MÁXIMA OFERTA 
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TRANSPORTE INDIVIDUAL - CENÁRIO NADA A FAZER TRANSPORTE INDIVIDUAL - REDE DE MÁXIMA OFERTA 
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TRANSPORTE INDIVIDUAL - CENÁRIO NADA A FAZER TRANSPORTE INDIVIDUAL - REDE DE MÁXIMA OFERTA 
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TRANSPORTE INDIVIDUAL - CENÁRIO NADA A FAZER TRANSPORTE INDIVIDUAL - REDE DE MÁXIMA OFERTA 

  

  

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 
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10.2.5 Resultados do Transporte Coletivo 

a) Alternativa Nada a Fazer 

Tabela 225 - Resultados dos Indicadores de Transporte Coletivo – Nada a Fazer 

Indicadores 

(dia útil) 

Alternativa “Nada a Fazer” 

2017 2025 2032 2049 

Viagens (Matriz) 2.162.245 2.546.011 2.577.733 2.481.908 

Passageiro transportado 2.655.836 3.085.009 3.161.751 3.051.438 

Passageiro x km 23.506.938 27.298.715 27.251.383 27.942.687 

Passageiro x hora no veículo 1.180.441 1.673.365 1.598.642 1.708.658 

Passageiro x hora total 1.949.800 2.643.347 2.618.536 2.650.195 

Tempo no veículo (min) 32,76 39,43 37,21 41,31 

Velocidade (km/h) 19,91 16,31 17,05 16,35 

Distância média (km) 10,87 10,72 10,57 11,26 

Emissão de gases (toneladas) 699 894 878 953 

Custo das emissões (R$) 1.262.126 1.615.299 1.586.263 1.721.733 

Custo do tempo (R$) 3.763.114 5.101.659,71 5.053.774,48 5.114.876,35 

Custo de acidentes (R$) 182.259,00 233.259,40 229.066,34 248.629,10 

Custo Operacional (R$) em valor econômico 2.332.638 2.975.881 2.843.597 3.038.488 

Custo Operacional (R$) pela demanda em valor econômico 2.332.638 2.709.293 2.704.244 2.772.911 

Custo Operacional (R$) em valores nominais 2.915.821 3.719.881 3.554.525 3.798.141 

Custo Operacional (R$) pela demanda em valores nominais 2.915.821 3.386.644 3.380.333 3.466.166 

 

Tabela 226 – Síntese dos Resultados: Transporte Coletivo – Nada a Fazer 

Síntese de quantidades 

(dia útil) 

Alternativa “Nada a Fazer” 

2017 2025 2032 2049 

Horas das Sociedade 1.949.800 2.643.347 2.618.536 2.650.195 

Emissão de gases (toneladas) 699 894 878 953 

Síntese de custos dias úteis em R$ 2017 2025 2032 2049 

Tempo 3.763.114 5.101.659,71 5.053.774,48 5.114.876,35 

Emissão de gases 1.262.126,25 1.615.299,15 1.586.262,63 1.721.732,89 

Acidentes 182.259,00 233.259,40 229.066,34 248.629,10 

Custo Operacional 2.332.638,00 2.975.880,60 2.843.596,80 3.038.488,20 

Total 13.290.093,98 17.721.322,66 17.434.757,88 17.939.146,53 

Síntese de custos anuais em milhões de R$ 2017 2025 2032 2049 

Tempo 1.031,09 1.397,85 1.384,73 1.401,48 

Emissão de gases 345,82 442,59 434,64 471,75 

Acidentes 49,94 63,91 62,76 68,12 

Custo Operacional 839,75 1.071,32 1.023,69 1.093,86 

Total 3.842,09 5.111,57 5.021,67 5.176,64 
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b) Alternativa Investimento Rede de Máxima Oferta 

Tabela 227 - Resultados dos Indicadores de Transporte Coletivo – Rede de Máxima Oferta 

Indicadores 

(dia útil) 
2017 

Rede de Máxima Oferta 

2025 2032 2049 

Viagens (Matriz) 2.162.245 2.614.944 2.613.328 2.527.446 

Passageiro transportado 2.655.836 4.559.054 4.686.600 4.542.034 

Passageiro x km 23.506.938 28.752.075 30.354.438 29.668.386 

Passageiro x hora no veículo 1.180.441 1.273.035 1.258.301 1.211.613 

Passageiro x hora total 1.949.800 2.102.964 2.057.278 1.984.237 

Tempo no veículo (min) 32,76 29,21 28,89 28,76 

Velocidade (km/h) 19,91 22,59 24,12 24,49 

Distância média (km) 10,87 11,00 11,62 11,74 

Emissão de gases (toneladas) 699 662 680 664 

Custo das emissões (R$) 1.262.126 1.195.134 1.228.941 1.199.948 

Custo do tempo (R$) 3.763.114 4.058.720,52 3.970.546,54 3.829.577,41 

Custo de acidentes (R$) 182.259,00 172.584,89 177.466,88 173.280,01 

Custo Operacional (R$) em valor econômico 2.332.638 2.263.972 2.237.717 2.154.913 

Custo Operacional (R$) pela demanda em valor econômico 2.332.638 2.852.685 3.012.233 2.943.567 

Custo Operacional (R$) em valores nominais 2.915.821 2.829.987 2.797.168 2.693.663 

Custo Operacional (R$) pela demanda em valores 

nominais 
2.915.821 3.565.885 3.765.322 3.679.488 

 

Tabela 228 – Síntese dos Resultados: Transporte Coletivo – Rede de Máxima Oferta 

Síntese de quantidades 

(dia útil) 
2017 

Rede de Máxima Oferta 

2025 2032 2049 

Horas das Sociedade 1.949.800 2.102.964 2.057.278 1.984.237 

Emissão de gases (toneladas) 699 662 680 664 

Síntese de custos dias úteis em R$ 2015 2020 2025 2035 

Tempo 3.763.114 4.058.720,52 3.970.546,54 3.829.577,41 

Emissão de gases 1.262.126,25 1.195.133,94 1.228.941,28 1.199.947,60 

Acidentes 182.259,00 172.584,89 177.466,88 173.280,01 

Custo Operacional 2.332.638,00 2.263.971,60 2.237.716,80 2.154.913,20 

Total 13.290.093,98 13.892.049,76 13.681.581,14 13.209.228,27 

Síntese de custos anuais em milhões de R$ 2017 2025 2032 2049 

Tempo 1.031,09 1.112,09 1.087,93 1.049,30 

Emissão de gases 345,82 327,47 336,73 328,79 

Acidentes 49,94 47,29 48,63 47,48 

Custo Operacional 839,75 815,03 805,58 775,77 

Total 3.842,09 4.001,12 3.941,20 3.804,65 
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c) Resultados Comparativos Transporte Coletivo – Cenário Nada a Fazer x Rede de Máxima Oferta 

TRANSPORTE COLETIVO - CENÁRIO NADA A FAZER TRANSPORTE COLETIVO - REDE DE MÁXIMA OFERTA 
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TRANSPORTE COLETIVO - CENÁRIO NADA A FAZER TRANSPORTE COLETIVO - REDE DE MÁXIMA OFERTA 
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TRANSPORTE COLETIVO - CENÁRIO NADA A FAZER TRANSPORTE COLETIVO - REDE DE MÁXIMA OFERTA 
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TRANSPORTE COLETIVO - CENÁRIO NADA A FAZER TRANSPORTE COLETIVO - REDE DE MÁXIMA OFERTA 

  

  

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 
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10.2.6 Conclusões da Avaliação Socioeconômica 

Tabela 229 – Fluxo de Caixa 

 

  

Tempo Emissões Acidentes Operacional
Total 

Benefícios
Gal Costa 29 de Março

Via 

Metropolitana
Lip Lapa Barradão L1 Pirajá A. Claras L2 Metrô VLT Plamob

Total 

Investimentos
Resultado

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129,46 -290,75 -110,00 0,00 -12,65 0,00 -3.400,00 0,00 -3.942,86 -3.942,86

2018 53,41 15,96 7,59 75,20 152,16 -73,98 -145,38 -55,00 -400,00 -6,33 -122,86 -214,29 -328,95 -1.346,77 -1.194,61

2019 106,83 31,92 15,18 150,39 304,33 -73,98 -145,38 -55,00 -200,00 -6,33 -122,86 -214,29 -328,95 -1.146,77 -842,44

2020 160,24 47,89 22,78 225,59 456,49 -73,98 -200,00 -122,86 -214,29 -328,95 -940,07 -483,58

2021 213,66 63,85 30,37 300,78 608,66 -73,98 -122,86 -214,29 -328,95 -740,07 -131,41

2022 267,07 79,81 37,96 375,98 760,82 -73,98 -122,86 -214,29 -328,95 -740,07 20,75

2023 320,49 95,77 45,55 451,18 912,99 -73,98 -122,86 -214,29 -328,95 -740,07 172,92

2024 373,90 111,73 53,15 526,37 1.065,15 -73,98 -122,86 -214,29 -328,95 -740,07 325,08

2025 427,32 127,69 60,74 601,57 1.217,32 -512,91 -512,91 704,41

2026 434,52 124,92 59,29 593,82 1.212,56 -512,91 -512,91 699,65

2027 441,73 122,15 57,84 586,08 1.207,80 -512,91 -512,91 694,89

2028 448,94 119,38 56,39 578,33 1.203,04 -512,91 -512,91 690,13

2029 456,14 116,61 54,95 570,58 1.198,28 -512,91 -512,91 685,37

2030 463,35 113,84 53,50 562,84 1.193,52 -512,91 -512,91 680,61

2031 470,55 111,07 52,05 555,09 1.188,76 -512,91 -512,91 675,85

2032 477,76 108,30 50,60 547,34 1.184,00 -253,91 -253,91 930,10

2033 483,95 111,03 49,64 546,39 1.191,01 -253,91 -253,91 937,10

2034 490,14 113,76 48,69 545,43 1.198,02 -253,91 -253,91 944,11

2035 496,33 116,49 47,73 544,48 1.205,02 -253,91 -253,91 951,12

2036 502,52 119,22 46,77 543,53 1.212,03 -253,91 -253,91 958,12

2037 508,71 121,95 45,81 542,57 1.219,04 -253,91 -253,91 965,13

2038 514,90 124,68 44,85 541,62 1.226,04 -253,91 -253,91 972,14

2039 521,09 127,41 43,89 540,67 1.233,05 -253,91 -253,91 979,15

2040 527,28 130,14 42,93 539,71 1.240,06 -253,91 -253,91 986,15

2041 533,71 131,96 41,84 540,17 1.247,67 -253,91 -253,91 993,76

2042 540,14 133,78 40,75 540,62 1.255,28 -253,91 -253,91 1.001,38

2043 546,56 135,60 39,66 541,07 1.262,89 -253,91 -253,91 1.008,99

2044 552,99 137,42 38,57 541,53 1.270,51 -253,91 -253,91 1.016,60

2045 559,42 139,24 37,47 541,98 1.278,12 -253,91 -253,91 1.024,21

2046 565,85 141,06 36,38 542,43 1.285,73 -253,91 -253,91 1.031,82

2047 572,28 142,88 35,29 542,89 1.293,34 -253,91 -253,91 1.039,44

2048 578,71 144,70 34,20 543,34 1.300,95 -253,91 -253,91 1.047,05

2049 585,14 146,52 33,11 543,80 1.308,57 0,00 0,00 1.308,57

Total 14.195,63 3.608,71 1.365,52 15.923,38 35.093,24 -10.209,47 -18.243,57 16.849,68

Ano

Benefícios Investimentos
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Figura 408 – Fluxo de Caixa 

 

 



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade de Salvador – TOMO II 

 

 
760 

Tabela 230 – Indicadores de Viabilidade Socioeconômica 

Taxa Anual de desconto 6% 

Valor Presente Líquido (VPL) R$ 1,247 bilhões 

Taxa Interna de retorno (TIR) 7,2% 

Benefício a valores presentes R$ 12,8 bilhões 
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11 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Este capítulo apresenta uma síntese dos aspectos norteadores do PlanMob Salvador e 

orientaram as análises e propostas formuladas, discriminadas segundo os modos de transporte 

que balizaram o desenvolvimento dos trabalhos – o ativo, o coletivo e o individual (este 

enfatizando a infraestrutura viária e o trânsito). 

Na sequência está elencada uma série de observações que traduzem alguns temas que 

merecem uma reflexão complementar na abordagem posterior ao PlanMob Salvador por 

tratarem de aspectos que estão sendo objeto de definições pela política pública municipal ou por 

serem relacionadas com a evolução tecnológica. 

11.1 Transporte Ativo 

a) Pedestres e Ascensores Verticais 

Os deslocamentos cotidianos feitos a pé na Cidade de Salvador, como modo principal de 

transporte, são da ordem de 1,7 milhões, sendo que para o ano de 2032 estima-se que 

chegariam a mais de 2 milhões de deslocamento diários. Não estão incluídos nessas estatísticas 

os deslocamento a pé para acesso ao sistema de transporte coletivo. Esses números são 

indicadores da relevância do tema. Some-se a isso as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana que determinam a prioridade para os deslocamentos a pé. 

O componente de transporte ativo que inclui os deslocamentos de pedestres foi contemplado no 

PlanMob Salvador, com forte ênfase na melhoria da acessibilidade ao sistema de transporte 

coletivo. Tanto o Programa de Requalificação de Calçadas como o de Melhoria da Acessibilidade 

Vertical e entre Cumeadas implicaram na formulação de medidas para melhorar a acessibilidade 

a eixos viários com altas frequências de circulação de ônibus, com destaque para os eixos 

estruturais do sistema de transporte coletivo (para acesso aos sistemas BRT, BRS, Metrô e VLT). 

Estas medidas visaram atender às diretrizes consolidadas nos processos participativos. No que 

concerne ao Programa de Requalificação de Calçadas cabe destacar que foram indicados os 

eixos viários que configuram o universo de atuação; porém não há ainda uma base de dados 

para estabelecer o projeto de requalificação. Assim o PlanMob Salvador propõe a efetivação de 

um programa que inclui desde a fase de levantamento de dados, a tipificação das intervenções 

físicas e as demais atividades que permitirão realizar a adequação proposta por este Plano.  

Cabe destacar a importante função do ato de caminhar, não somente como um meio de 

deslocamento físico, mas também como uma das principais atividades urbanas que permite a 

interação entre os cidadãos, o conhecimento do espaço urbano e, principalmente, como política 

pública de saúde.  

Essa relevância do caminhar, no contexto urbano, sugere a oportunidade de recomendar a 

ampliação desse programa de forma a abranger outras áreas além daquelas que melhoram a 

acessibilidade ao transporte coletivo, aumentando sua abrangência espacial.  

Destacam-se nesse tema as restrições de âmbito legal e regulatório que delegam aos 

proprietários dos lotes a responsabilidade de adequação das calçadas e passeios. 

Em consonância com as recomendações de Requalificação de Calçadas nos eixos de maior 

frequência de passagem de linhas de ônibus, foram apresentadas propostas de instalação de 

equipamentos de microacessibilidade vertical. De maneira análoga ao que foi mencionado acima 

e considerando-se que esses deslocamentos fazem parte dos percursos a pé é recomendável 

ampliar esse programa no mesmo contexto anteriormente sugerido. 
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O programa ora proposto no PlanMob Salvador que atende os corredores de ônibus determina 

ações em eixos viários implicando obras lineares. Optou-se por essa estratégia para efeito de 

programa de qualificação. É imperativo no entanto, complementar o programa com medidas de 

requalificação de calçadas de locais específicos, tal como no entorno de estabelecimentos de 

ensino e de atendimento à saúde. 

b) Bicicleta 

Atualmente o tratamento dado à mobilidade urbana tem estimulado, cada vez mais, que o uso 

da bicicleta seja entendido e absorvido pela sociedade, como um modal de transporte urbano 

para atender as diversas atividades cotidianas - trabalho, estudo, compras, saúde – e não só 

como lazer ou esporte. 

Salvador, mesmo tendo estimulado o uso da bicicleta nos anos recentes, ainda necessita da 

consolidação de uma rede cicloviária coerente e articulada em todos os seus componentes de 

infraestrutura ciclável. Necessita também, buscar a intermodalidade da bicicleta, principalmente 

devido às condições que o relevo da capital baiana impõe à mobilidade na cidade. 

A rede cicloviária proposta, além de complementar os tramos que estão carentes na articulação 

entre os trechos existentes, indicou os locais com necessidade de requalificação e escolha 

adequada da tipologia de tratamento da infraestrutura e dos locais que merecem ter um local 

para possibilitar a intermodalidade seja com bicicletários ou paraciclos, bem como com novas 

estações para atender o sistema de bicicletas compartilhadas, inclusive sugerindo expandir o 

conceito de empréstimo de bicicletas por períodos maiores, para seu uso durante o período 

noturno. 

11.2 Transporte Coletivo 

O sistema de transporte coletivo de Salvador passa atualmente por um processo de grandes 

transformações decorrentes, principalmente, da entrada em operação de novos trechos da Linha 

2 do Metrô, construção da infraestrutura do BRT Lapa-LIP, da perspectiva de implantação do 

VLT, e das implantações de novos eixos viários transversais (as avenidas 29 de Março e Gal 

Costa) que atenderão áreas anteriormente desprovidas de infraestrutura viária estrutural e onde 

hoje estão localizadas populações de estratos sociais de menor renda. 

Em termos estratégicos é destaque do PlanMob Salvador a nova configuração da rede estrutural 

com eixos longitudinais e eixos transversais (este incluindo as novas vias transversais), 

estabelecendo um “grid” uniforme em termos de arranjo espacial. 

A rede existente atualmente de linhas de ônibus municipais - com mais de 500 linhas do STCO 

- é caracterizada pela ampla dispersão espacial e, consequentemente, pela baixa frequência e 

baixa confiabilidade. Além disso, essa rede não foi concebida como um sistema integrado. O 

PlanMob Salvador estabelece um conceito novo na lógica de transportes da cidade: o de rede 

única multimodal e integrada, tanto nos aspectos físicos como nos tarifários.  

Os benefícios advindos da nova rede proposta são percebidos pela redução dos custos 

generalizados de transporte para os usuários do transporte coletivo. A racionalização da rede 

promoveu, por um lado, a redução do número de linhas de ônibus e por outro lado, o aumento 

das frequências de atendimento. A adequação dos itinerários foi proposta de forma a reconfigurar 

a rede resultando em um sistema mais racional, com menos dispersão espacial e com 

frequências de atendimento mais altas. As disposições decorrentes do Contrato de Programa 

intrafederativo foram contempladas na rede proposta incluindo a restrição de haver linhas de 

ônibus, com itinerários passando por mais de duas estações do metrô. 
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As simulações da rede proposta indicaram que se por um lado ocorre o aumento do número de 

transferências inter e intra modais, o que configura de certa forma uma penalidade ao usuário, 

por outro lado, resulta num benefício para o mesmo, de redução dos tempos totais de viagem, 

implicando numa redução do custo generalizado e aumento do leque de opções de deslocamento 

total. Caberá no processo de gestão da implantação da nova rede, um amplo processo de 

comunicação à sociedade para promover a disseminação desses benefícios. 

Destacam-se as novas inserções de novos sistemas de transporte baseados em ônibus (BRT e 

BRS) que proporcionam melhores desempenhos na composição da rede estrutural, além da 

expansão do sistema VLT. Os novos terminais de ônibus e estações de integração propostos 

configuram importantes equipamentos urbanos de apoio operacional ao sistema de transporte 

coletivo e deverão ser implantados em consonância com outras medidas de sua inserção urbana. 

As demais linhas de ônibus remanescentes, que não compõem o sistema estrutural, cumprem 

funções de alimentação e de integração às linhas e sistemas da rede estrutural proporcionando 

cobertura espacial para toda a cidade. 

O eixo viário da Linha Viva deverá incorporar linhas semi-expressas de ônibus aumentando 

substancialmente os padrões de acessibilidade ao sistema de transporte coletivo para as 

populações do Miolo. 

É imperativo planejar a implantação dos sistemas de ônibus contemplando novas tecnologias, 

com fontes de “energia limpa” e maiores atributos de conforto e de segurança. Os sistemas BRT 

e BRS, integrantes das linhas estruturais da rede proposta, deverão atender esses requisitos. 

Não obstante, a inserção de novas tecnologias veiculares, mais limpas e seguras, deverá se 

estender para todos os componentes da rede. 

Cabe no entanto, considerar que a implantação de sistemas movidos a energia elétrica requerem 

um planejamento que extrapola o setor de mobilidade urbana sendo necessário ampliar os 

estudos envolvendo o setor de abastecimento e gestão de energia elétrica na cidade, o que pode, 

entre outros fatores, dificultar a adoção dessa tecnologia em um curto horizonte de tempo. 

11.3 Sistema Viário e Trânsito 

A abordagem norteadora das análises sobre a infraestrutura viária se concentrou na avaliação 

das carências identificadas e confrontá-las com as características intrínsecas da cidade - seu 

entrecortado relevo, a morfologia de uma península marítima, os loteamentos desconectados – 

fortes condicionantes a se adequarem aos ditames da legislação urbanística regradora da 

evolução urbana da cidade (PDDU/2016 e LOUOS/2016). 

Nos aspectos da operação do sistema viário disponível, constatou-se uma sensível desigualdade 

quanto ao seu desempenho, proporcionando duas vertentes de análise – uma na AUC e parte 

da Orla; outra nas regiões do Subúrbio Ferroviário, do “Miolo” e da porção nordeste da capital, 

na conurbação verificada com o município de Lauro de Freitas. 

Na primeira vertente constata-se que a razão dos constantes congestionamentos é decorrente 

de “gargalos de trânsito” localizados, mas com reflexos na formação de longas filas para sua 

superação. 

Enquanto isso, no restante do território municipal formador da segunda vertente, predomina a 

“falta de conectividade” entre bairros lindeiros, causada principalmente pelos condicionantes 

topográficos, com uma desarticulação da infraestrutura viária oriunda dos loteamentos 

isoladamente implantados.  

As soluções propostas enfatizaram intervenções pontuais na AUC e lineares no restante da 

cidade, contendo várias tipologias de tratamento viário, muitas com grandes extensões de 
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requalificação de vias já existentes - impossibilitadas de outras soluções pelos impactos que 

proporcionariam com desapropriações de imóveis já edificados e a realocação de atividades 

decorrente. 

Mesmo com a implementação das “vias transversais do Miolo”, em andamento e admitidas pelo 

PlanMob Salvador como disponíveis a curto prazo (até 2025), constatou-se a preocupação de 

ainda suprir a carência da macro articulação viária, verificada pela imperiosa necessidade de se 

desconcentrar o trânsito dos quatro eixos estruturadores existentes. 

A desconcentração do trânsito nos eixos estruturantes é obtida com a implementação de outras 

novas vias longitudinais:  

(i) de suporte e lindeira à orla  da Baía de Todos-os-Santos (Av. Mané Dende); 

(ii) duas vias intermediárias na região do Miolo (Linha Viva e nova via) 

A conceituação norteadora é reflexo direto da complexidade do relevo e da impossibilidade 

constatada de significativas melhorias viárias nas antigas estradas de penetração, localizadas 

nas dezenas de cumeadas da cidade, concentradoras de toda a movimentação da capital baiana.  

A busca de uma malha eficiente que pudesse distribuir os elevados fluxos de trânsito - 

decorrentes dos padrões e intensidades de ocupação do solo, oriundos das premissas dos 

regramentos urbanísticos vigentes (e da própria ocupação dos municípios limítrofes da capital) - 

entre vias hierarquicamente adequadas ao trânsito de passagem e segregado do movimento 

local, orientou na proposição dessas novas vias longitudinais (Linha Viva e Nova via do Miolo), 

ampliando a capacidade de suporte do sistema viário ofertado. 

Essa mesma preocupação, desconcentração dos fluxos de trânsito já existentes, é a principal 

razão da implantação de uma nova via (na diretriz do Vale de Brotas) para possibilitar a ligação 

direta dos vales que contém as avenidas Mario Leal Ferreira e Antonio Carlos Magalhães, e 

absorvendo e desviando uma grande parte do fluxo de trânsito das vias que atualmente se 

concentram no Acesso Norte. 

A existência das novas avenidas intermediárias (Linha Viva e Nova via do Miolo) entre as 

principais vias estruturantes (BR-324 e Paralela) e as vias de orla, deveu-se à inconveniência de 

se concentrar um fluxo de passagem pelas segundas, considerando as dificuldades para 

ampliação de suas capacidades de suporte e de caráter cênico e de lazer (conforme preconizado 

no PDDU/2016). Além disso, procurou-se reduzir a grande extensão entre as demais vias 

estruturadoras desses espaços.  

Por sua vez, a recomendação de implantação da “Linha Viva” está evidenciada pelos 

carregamentos observados na Av. Luís Viana, que desde a situação atual (2017) - e mesmo com 

as obras viárias das vias transversais do Miolo (em andamento) - se mostrou impossibilitada de 

absorver todo o tráfego da região nordeste da Salvador, de Lauro de Freitas e do Litoral Norte 

da Bahia, que para ela se dirigem, devido à distribuição espacial das atividades da capital baiana. 

Com relação à necessidade da nova via proposta para a região do “Miolo”, ela tem três razões 

que vem justificar essa sugestão:  
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(i) a insuficiência da duplicação da R. Silveira Martins no aspecto regional (atende somente 

à micro região sul do Miolo);  

(ii) a impossibilidade de se ampliar, no porte necessário, a Estrada de Barreiras e o início da 

Av. Regional por terem seus imóveis lindeiros intensamente ocupados com atividades 

comercias do bairro; e  

(iii) a necessidade de se criar uma via alternativa para atender o tráfego de passagem 

oriundos da região de Cajazeiras , em especial para que seja criado um novo corredor de 

suporte para o Transporte Coletivo estrutural nessa região (ligação Bom Juá - 

Cajazeiras). 

Finalmente deve-se considerar a necessária articulação entre os inúmeros vales da cidade e a 

conectividade entre eles, que foram uma preocupação constante deste PlanMob Salvador, 

impondo soluções com túneis para vencer os altos desníveis e garantir suas conexões 

recíprocas. 

Complementarmente, cabe destacar que a implementação das infraestruturas viárias e de apoio 

às redes do transporte coletivo e cicloviário, devem ter um caráter prioritário na sua consolidação 

jurídica e institucional, para minimizar o efeito ocupacional dos espaços ainda não pertencentes 

ao poder público – Decretos de Alinhamento Viário (DAV), de Utilidade Pública (DUP) - que 

consolidem as proposições agora formuladas.  

11.4 Considerações Sobre Novas Tecnologias 

A ampla comunicação entre os dispositivos eletrônicos – possibilitada pela conexão entre eles 

via rede informatizada – vivenciados atualmente pela sociedade, se deu a partir da evolução das 

redes de sensores sem fio, internet e computadores. 

A união do mundo digital com o mundo físico permite que objetos compartilhem informações 

sobre o ambiente em que se encontram e interajam de forma independente aos eventos, 

influenciando ou modificando os próprios processos nos quais estão inseridos, sem necessidade 

de intervenção humana, podendo-se destacar: 

 O surgimento, como uma das consequências dos avanços tecnológicos e sua aplicabilidade, 

do conceito de crowdsourcing (inteligência coletiva), que consiste em um modelo de produção 

de novas tecnologias, criação de conteúdo ou provisão de serviços a partir do 

compartilhamento de conhecimentos coletivos e voluntários, normalmente adaptados em 

plataformas de aplicativos de computador ou smartphones; 

 A aplicação da geolocalização – uso de GPS (Global Positioning System) para rastreamento 

em tempo real – no crowdsourcing facilitou a interação entre diversos agentes e a reunião de 

proposição de soluções e organização de tarefas diárias com localização bem definida, junto 

à geração de dados sobre as atividades; 

 Destacam-se como exemplos de novas tecnologias com princípios de crowdsourcing com 

impactos sobre a mobilidade urbana, os aplicativos: 

 de compartilhamento de veículos, como “formadora de carona”; 

 de determinação de rotas, que permitem a troca e o armazenamento de informações 

sobre trânsito; 

 de obtenção de motoristas por aplicativo, por exemplo, ‘99 táxi’, ‘Uber’ e ‘Cabify’; 

 de uso geral sobre as condições do trânsito. 
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 Sob a justificativa de transformar o tempo das pessoas no deslocamento por modo motorizado 

individual, em tempo útil, os carros autônomos estão sendo pesquisados e desenvolvidos. 

Esta tecnologia consiste no uso de computadores que interpretam dados enviados por radares 

e sensores para a detecção do trânsito ao redor, obstáculos na via e determinação do caminho 

a ser seguido, velocidade, duração da viagem, etc. 

 A preocupação com a redução de emissões atmosféricas e desenvolvimento mais sustentável 

das cidades, tem incentivado pesquisas e o desenvolvimento de veículos com fontes de 

combustíveis alternativos e renováveis, como os veículos elétricos ou veículos movidos com 

base no biodiesel ou etanol. 

A adaptação do planejamento de transportes urbanos à disponibilidade dessas novas 

tecnologias requer mudanças no modo de planejar a mobilidade e no arcabouço legal incidente 

sobre ela. A utilização de aplicativos em smartphones durante o trânsito, por exemplo, alerta para 

preocupação com a segurança viária, pelos riscos associados à distração do condutor. Quanto 

às tecnologias associadas a substituição de fontes de combustíveis (de fósseis para renováveis), 

ou mesmo sobre o desenvolvimento de veículos elétricos, demanda o desenvolvimento massivo 

da indústria desses tipos de veículos e da produção desses combustíveis alternativos. 

Considerando-se o tempo recente de desenvolvimento e aplicação dessas novas tecnologias, 

compreende-se que os impactos e implicações sobre a mobilidade a partir de seu uso ainda se 

encontram em uma etapa de estudo incipiente. Contudo, recomenda-se que para as revisões 

futuras do PlanMob de Salvador haja o estudo e a incorporação de tais tecnologias em suas 

proposições e a orientação de sua aplicação. 

Quanto às novas tecnologias veiculares cabe acompanhar a evolução da disseminação de seu 

conhecimento assim como de sua adoção no país. A adoção de ônibus elétricos com baterias 

recarregáveis exige ainda, além da consolidação da tecnologia no país, a análise por parte de 

especialistas em eletromobilidade para compatibilizar o sistema de transportes à infraestrutura 

de fornecimento de energia no sistema urbano. 

11.5 Avenida Atlântica 

O traçado da Av. Atlântica, apresentado no PDDU/ 2016, proporciona uma ligação transversal 

às avenidas Jorge Amado, Pinto de Aguiar e Orlando Gomes, de forma radial em relação à AUC, 

sendo uma ligação paralela entre as avenidas Luís Viana e Octávio Mangabeira (via da Orla 

Atlântica), numa localização intermediária a essas duas vias estruturadoras de Salvador. 

Essa ligação promovida pela Av. Atlântica foi considerada no faseamento sugerido para a 

implantação do PlanMob Salvador, como uma proposta para ocorrer na 3ª. Fase (entre 2032 e 

2049) e mantendo uma diretriz semelhante à presente no PDDU vigente.  

Porém, embora essa via conste dos estudos intermediários e respectivos relatórios do PlanMob 

Salvador, os resultados da simulação do cenário futuro (2049) mostraram os seguintes aspectos: 

 Pequeno suporte ao trânsito da Av. Octávio Mangabeira (absorvendo somente 10% do 

fluxo de passagem); 

 Em geral, apresenta um desvio de cerca de 900 v/h/sentido no uso da Av. Luís Viana (ou 

o equivalente a 14% do trânsito); 

 Apenas o trecho próximo ao Pq. Metropolitano de Pituaçu apresenta uma demanda mais 

significativa, aproximadamente 1.200 veículos/ HPM (2049), no sentido crítico; 
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Em vista disso, concluiu-se que o benefício desse traçado viário, para atendimento à demanda 

local, não era expressivo. Assim, não ficou evidente neste PlanMob Salvador a função 

imprescindível da Av. Atlântica como apoio ao sul da Av. Luís Viana e, dessa forma, ela não está 

recomendada neste Plano. 

Entretanto, verifica-se a necessidade de existir uma conexão viária interligando a região entre as 

avenidas Jorge Amado e Dorival Caymmi, em situação intermediária às avenidas estruturadoras 

Luís Viana e Octávio Mangabeira, com o objetivo de aumentar a integração e a conectividade 

dessa extensa área da cidade.  

O PlanMob Salvador salienta que se deve analisar uma alternativa viária para suprir essa 

conexão na região, com característica não necessariamente idêntica àquela originalmente 

planejada para a via (dimensões, traçado e funcionalidade do tráfego) no horizonte temporal 

considerado, respeitando-se as exigências ambientais, urbanísticas e, também, as restrições 

impostas pela interferência com importante adutora para abastecimento da cidade de Salvador. 

 

11.6 Planejamento do Centro Histórico de Salvador  

O Centro Histórico de Salvador abrange áreas correspondentes ao Pelourinho, Terreiro de 

Jesus, Praça da Sé, Largo São Francisco e Santo Antônio além do Carmo (ver Figura 409), bem 

como contém edificações históricas que datam do período do Brasil colonial - Salvador foi a 

primeira capital do Brasil e o Centro Histórico de Salvador corresponde a essa primeira 

ocupação. 

 

Figura 409 – Centro Histórico de Salvador 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 
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A partir de 1960, por conta da expansão urbana no sentido continental do município, o Centro 

Histórico de Salvador vem perdendo parte da sua relevância econômica quando, a partir desse 

período, há o início do processo de consolidação de um novo centro de negócios e serviços em 

Salvador localizado na região do Iguatemi e, também, um centro menor na região da Barra, com 

novas áreas residenciais e modernas zonas administrativas e de comércio, descentralizando e 

retirando do Centro Histórico de Salvador a sua designação de único centro no município. Dessa 

forma, o Centro Histórico de Salvador sofreu um processo de contínua deterioração do seu 

patrimônio histórico/ cultural, bem como o seu esvaziamento. 

Na década de 90 do século XX, foi definido pelo governo estadual um Programa de Recuperação 

do Centro Histórico de Salvador. Esse programa contemplava a recuperação de alguns imóveis 

com o reassentamento da população e tinha em vista, prioritariamente, o turismo.   

A população soteropolitana de maior poder aquisitivo desde a década de 70 habituou-se ao 

consumo em centralidades concorrentes como a Barra, o Rio Vermelho e o Iguatemi. 

Atualmente a Prefeitura de Salvador está implementando o programa Salvador 360, no qual uma 

das diretrizes é a revitalização do Centro Histórico, de forma a reverter este processo de 

deterioração e fortalecer a centralidade da região. 

Porém, o Salvador 360 estava em elaboração no período do desenvolvimento do PlanMob 

Salvador, sendo assim, as medidas contidas programa não puderam ser absorvidas nas 

propostas para o Centro Histórico. 

11.7 Subsistemas de Mobilidade e Infraestrutura 

a) Sistema Dutoviário 

Salvador atualmente possui somente os serviços de abastecimento de água e gás, para atender 

sua população, feitos através do uso de sistemas que sejam categorizados como Dutoviários. 

Normalmente implementados nas próprias vias públicas, as concessionárias desses serviços 

alertam aos demais órgãos gestores e empreiteiras de obras, sobre a presença de suas redes 

nesses espaços públicos e regulamentam a forma de execução segura desses serviços. 

Especial destaque deve ser dado quanto à implementação de pistas de rolamento, sobre as 

principais adutoras de abastecimento de água da cidade, até mesmo em suas proximidades ou 

travessias, para não provocar a interrupção no fornecimento desses serviços. 

Devido à não existência de planos para serem instalados equipamentos e plantas logísticas em 

Salvador, vinculadas a serviços que se utilizariam de novos sistemas dutoviários, em especial 

dos oleodutos, não se previu neste PlanMob Salvador, recomendações específicas a eles. 

Alerta-se para sua locação, se vier a existir, que os dutos sejam implementados nos canteiros 

centrais (ou laterais) de grandes avenidas e vias expressas ou de trânsito rápido. 

b) Sistema de Transporte de Conexão Estadual e Nacional  

A interface com os sistemas rodoviários de passageiros de âmbito Estadual, 

Nacional/internacional se reflete na articulação dos mesmos com a infraestrutura de transporte 

público de caráter urbano, normalmente em equipamentos de uso público, como são os 

Terminais e Estações Rodoviárias. 

Face à não existência de Planos Especiais de outras esferas de governo com a gestão dessa 

área - apenas existindo uma intenção do GEB de relocação da atual Estação Rodoviária, 
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transferindo-a do Iguatemi para Águas Claras – recomenda-se que suas implantações estejam 

vinculadas à presença de Estações e Terminais de ônibus das linhas estruturais da Rede Única 

de Transportes proposta neste PlanMob Salvador (Metrôs, VLT e BRTs) e com boas e rápidas 

condições de acessibilidade às rodovias próximas. 

 

11.8 Planos de Mobilidade de Bairro 

O PlanMob Salvador não deve configurar o final de um processo de planejamento da mobilidade 

urbana de Salvador. Ao contrário, deve ser a base para introduzir um processo permanente de 

atuação e melhoria contínua, instrumentado em termos institucionais a partir da criação de uma 

estrutura específica voltada ao Monitoramento da Implantação deste Plano de Mobilidade. 

O PlanMob Salvador estabeleceu programas, ações, intervenções físicas e operacionais em 

nível geográfico de abrangência municipal, inclusive contemplando a articulação metropolitana, 

quando necessário.  

Entretanto, cabe recomendar, como continuidade do PlanMob SSA a criação de um processo de 

planejamento que tenha como foco de abrangência geográfica a localidade, ou o bairro. São 

os chamados Planos de Mobilidade de Bairro. 

Propõe-se assim, na sequência do PlanMob Salvador, a realização de estudos e projetos de 

abrangência local, ou dos bairros de Salvador, enfocando questões relacionadas com a 

construção, adequação, reforma e reestruturação da infraestrutura viária, as preocupações com 

a mobilidade para pedestres, ciclistas e veículos motorizados em geral, bem como da circulação 

de veículos de carga e dos equipamentos de apoio como: 

 pontos de parada e terminais de bairro;  

 bicicletários e paraciclos; 

 estacionamentos; 

 sinalização viária; 

 dispositivos de transporte vertical; 

 acessibilidade entre cumeadas; etc. 

A proposta básica desses planos locais é o estabelecimento de uma setorização do território 

para fins de avaliação, proposição e controle da execução de intervenções no campo da 

mobilidade urbana e a realização de planos locais de mobilidade, específicos para centralidades 

ou Prefeituras Bairro.  

O escopo desses Planos Locais deverá compreender os itens próprios da escala de intervenção 

mais aproximada ao bairro, que dizem respeito à dinâmica interna da área, assim como suas 

interações com áreas ou bairros vizinhos. Frisa-se que estes programas tem como referência 

espacial a centralidade local/bairro reconhecendo-se que a abrangência geográfica dos planos 

em pauta deverá ser objeto de análise pela PMS, contemplando a participação social. 

Os Planos de Mobilidade de Bairro devem contemplar uma caracterização complementar à 

que foi feita neste PlanMob Salvador que teve abrangência para toda a cidade. Essa etapa 

pressupõe que sejam feitos levantamentos, estudos e análises próprias dessa escala de 

planejamento, bem como o detalhamento dos levantamentos feitos na caracterização geral e 

sempre respeitando as políticas de Mobilidade Geral e diretrizes enunciadas nos PDDU/2016 e 

LOUOS/2016 e neste PlanMob Salvador. 
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Os Planos de Mobilidade de Bairro deverão resultar em diferentes conteúdos temáticos em 

face das diferenças dos diagnósticos de uma localidade/bairro para outra. No entanto, algumas 

propostas deverão ser contempladas com base em um conteúdo sistêmico, como é o caso da 

recuperação de calçadas, da organização da rede viária, planos de circulação e de priorização 

do transporte coletivo. 

11.9 Considerações Finais 

11.9.1  Indicadores para o Acompanhamento da Implementação 

Para a coordenação da implementação do PlanMob Salvador recomenda-se o acompanhamento 

dos programas propostos no plano tendo como referência indicadores de avaliação de 

desempenho referentes à implementação dos programas. 

Esses indicadores permitirão avaliar o desempenho da implementação e identificar medidas 

corretivas e de melhorias contínuas visando a adoção das melhores práticas técnicas e 

gerenciais. 

A metodologia assim como os indicadores de avaliação poderão ser simplificados a critério do 

gestor do processo (a SEMOB) e poderão ser expressos ou transformados de forma qualitativa 

de maneira a permitir conclusões de âmbito gerencial sobre a implementação dos Programas. É 

um instrumento de apoio à gestão e ao gerenciamento da implementação dos programas 

propostos no PlanMob Salvador. 

Cabe destacar que as metodologias de avaliação consideram, em geral, um contexto hipotético 

de ampla disponibilidade de informações e dados técnicos. É o cenário de avaliação mais 

complexo. Caberá ao gestor do processo de implementação do PlanMob, utilizar essas 

recomendações como referências básicas e buscar adotar uma metodologia compatível com os 

dados e recursos disponíveis para que a avaliação em pauta possa ser aplicada de forma simples 

e rotineira. 

Sugere-se que no âmbito do PlanMob Salvador a identificação de indicadores de avaliação de 

desempenho dos programas seja focada em quatro diferentes contextos de avaliação conforme 

discriminado a seguir: 

 Avaliação do projeto de implementação do programa; 

 Avaliação da implementação do programa quanto ao processo adotado; 

 Avaliação de desempenho do programa quanto à sua eficácia; e 

 Avaliação de desempenho do programa quanto à sua eficiência. 

11.9.2  Programas Iniciais para Implementação 

Além das questões de gerenciamento e acompanhamento do PlanMob, o conjunto de planos, 

programas e obras propostos no PlanMob Salvador permite a identificação de ações que poderão 

ser iniciadas a curto prazo em função da praticidade de suas implementações e de necessidades 

imediatas já identificadas no Plano. Destacam-se inicialmente quatro Programas:  

(i) Programa de Sinalização de Tráfego;  

(ii) Programa de Segurança no Trânsito; 

(iii) Programa de Terminais de Transbordo; 

(iv) Programa de Qualificação de Calçadas; 
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(v) Programa de Conectividade da Rede Cicloviária. 

 Programa de Sinalização de Tráfego 

O Programa de Sinalização de Tráfego pode ter aplicação imediata por requerer metodologia de 

planejamento e de engenharia de tráfego já amplamente consolidadas, envolvendo entes 

institucionais qualificados para sua implementação, com itens de fornecimento de materiais e de 

serviços que já fazem parte da rotina da PMS. Os benefícios em termos de melhoria da 

sinalização de restrição, de segurança e de orientação são percebidos imediatamente após a 

sua implantação. Ademais, os custos decorrentes, quando comparados com os investimentos 

previstos em outras áreas de atuação recomendadas no PlanMob Salvador são relativamente 

de pequena magnitude. Complementarmente vale considerar que os benefícios decorrentes do 

Programa de Sinalização são abrangentes espacialmente a todo o território da cidade. 

 Programas de Segurança no Trânsito 

Estes programas estão relacionados a eliminação ou no mínimo uma significativa redução dos 

acidentes de trânsito com a implementação de diversas ações voltadas aos diferentes atores que 

usam o sistema viário cotidianamente. Essas ações necessitam de uma articulação entre elas 

pois envolvem aspectos multidisciplinares, muitas vezes não exclusivas dos gestores do trânsito 

e muito além da simples sinalização de tráfego, ou seja, ações voltadas a aspectos educacionais, 

comportamentais, infraestrutura física das vias, etc. 

 Programa de Terminais de Transbordo 

Este programa, seguindo as recomendações do PlanMob Salvador, detalha as regiões da cidade 

com necessidade de estarem providas de equipamentos de interconexão entre os modais de 

transporte coletivo para possibilitar o transbordo dos usuários (entre modais), conforto, 

segurança, funcionalidade e rapidez no deslocamento. 

A partir dessas pré-indicações deve-se precisar sua localização, dimensionamento de 

plataformas e baias para embarque/desembarque, espaços comuns e de circulação interna, 

articulação com o uso do solo lindeiro, relação com as demais infraestruturas viárias sugeridas. 

 Programa de Qualificação de Calçadas 

O Programa de Qualificação de Calçadas – em seu contexto amplo, requer o planejamento do 

programa incluindo atividades de levantamento de dados, homogeinização dos critérios de 

qualificação de calçadas, formulação de tipologias de intervenção, entre outras que demandam 

prazos e recursos humanos. Esse processo de planejamento se destina principalmente para o 

objeto proposto que envolve todos os principais corredores de ônibus da cidade. No entanto, 

cabe destacar que complementa esse programa a recomendação de proporcionar melhorias de 

caminhabilidade no entorno de estabelecimentos de ensino e de saúde. São intervenções 

pontuais, localizadas em componentes de infraestrutura social relevantes (escolas, UPA, 

hospitais), e que não demandam os requisitos de planejamento mencionados. Além disso, as 

ações de melhorias de calçadas no entorno desses equipamentos de infraestrutura social implica 

benefícios imediatos e amplamente percebidos pela população.  

Outras recomendações são imperativas no contexto de implementação das ações do PlanMob 

Salvador.  
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 Programa de Conectividade da Rede Cicloviária 

Este programa está voltado para a proposição de uma série de intervenções, de caráter pontual, 

de forma a sanar as deficiências constatadas na articulação dos diversos tramos cicloviários já 

implementados na cidade de Salvador. 

 

Face ao exposto, a conclusão do PlanMob Salvador, não deve configurar o final de um processo 

de planejamento da mobilidade urbana da capital do Estado da Bahia. Ao contrário, deve ser a 

base para estabelecer uma atuação permanente de melhoria contínua por parte da SEMOB, que 

deverá ser instrumentada em termos institucionais com a criação de uma Unidade de 

Monitoramento da Implantação deste Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador.  

 


