
 
 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2017 

 

Ata da 2ª Audiência Pública do Plano de Mobilidade 
Sustentável de Salvador sobre as Propostas da 
Mobilidade de Salvador, realizada no dia 14 de 
novembro de 2017, ás 14 horas, no auditório Carlos 
Farias na Federação das Indústrias do Estado da Bahia 
- FIEB. 

 

Aos quatorzes dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, na Federação das 

Indústrias do Estado da Bahia no auditório Carlos Farias, localizado na Rua Edístio 

Pondé, nº 342, Stiep - Salvador/BA, ás 14 horas foi realizada a presente Audiência nº 

2/2017, por intermédio de Aviso de Audiência Pública publicado no Diário Oficial do 

Munícipio do dia 06/11/2017, página 24. A vigente Ata destaca os principais pontos da 

apresentada audiência. A gravação desta estará disponível em vídeos publicados na 

Biblioteca Digital PlanMob Salvador acessível em 

https://www.youtube.com/channel/UC81IqdotnJAuCBgVUjYEp_Q. O Diretor de 

Planejamento de Transporte da Secretaria de Mobilidade de Salvador (SEMOB), 

Eduardo Leite inicia a Audiência Pública 02/2017 com a composição da mesa 

coordenadora, a saber, Fábio Rios Mota (Secretário de Mobilidade), Francisco Ulisses 

(Coordenador Técnico do Plano de Mobilidade), Fabrício Muller (Superintendente da 

TRANSALVADOR), Paulo Aragão (Procurador Geral do Munícipio de Salvador), 

Engenheiro Antônio Luís Mourão Santana (representante do Consórcio TTC/Oficina) e 

o Engenheiro Francisco Moreno (representante do Consórcio TTC/Oficina). Em 

seguida, a palavra foi cedida ao Secretário de Mobilidade Fábio Mota que iniciou a 

sessão agradecendo a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) por ceder 

o auditório para a realização da audiência e salientou a presente etapa do processo de 

construção do Plano de Mobilidade de Salvador. Citou todas as etapas que fizeram 

parte do plano até o presente momento, a saber, vinte e seis reuniões de escutas 

setoriais, a primeira audiência pública sobre o diagnóstico da mobilidade de Salvador, 

os dois workshops de debates com especialistas e as dez oficinas nas Prefeituras 

Bairros. Prosseguiu destacando que a presente audiência tem a finalidade de discutir 

as propostas para a mobilidade que constarão no PlanMob Salvador, e aproveita para 

saudar todos os convidados que estão na mesa, passando a palavra de volta para o 

Diretor Eduardo Leite que abre a apresentação fazendo uma breve ilustração sobre o 

processo de elaboração do plano. Conforme citado pelo Diretor Eduardo Leite a 

primeira etapa do PlanMob foi o levantamento dos planos, projetos e estudos 

existentes na cidade bem como a realização das vinte e seis reuniões escutas 

setoriais no primeiro mês de trabalho. Essas escutas foram reuniões com 

especialistas, entidades ligadas ao meio ambiente, sindicais, entre outras, de modo 
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que tivesse um público diversificado colaborando logo no inicio no processo de 

construção do plano. Posteriormente às escutas, houve também uma reunião com o 

Conselho Municipal de Transportes para apresentar o trabalho que estava sendo 

realizado e colher mais contribuições. Houve então o primeiro workshop onde foi 

construído o Diagnostico da Mobilidade de Salvador, retratando a situação atual da 

mobilidade com base em todos os especialistas e posterirormente foi estabelecido o 

Prognostico, considerando os projetos e estudos de mobilidade que já estivessem 

consolidados. Com base nisso tudo, foram elaboradas as diretrizes preliminares que a 

estruturam o plano. As diretrizes possuem três vertentes, a saber, Transporte Coletivo, 

Transporte Individual e o Transporte Ativo ou Não-Motorizado, que englobam mais 

especificamente os pedestre e os ciclistas. Após essa etapa, foram realizadas as dez 

oficinas participativas nas Prefeituras Bairro, seguidas de um novo workshop para 

consolidação das diretrizes resultando nas diretrizes consolidadas. Foram 

apresentados alguns registros fotográficos de cada um dos processos relatados. 

Dando continuidade a exposição, o Diretor Eduardo Leite apresenta as diretrizes 

gerais, ou macro diretrizes, a saber, implantação de um sistema integrado aliado à 

reestruturação do sistema viário, articulação de um sistema qualificado para pedestres 

e ciclistas, redução da desigualdade sócio espacial existente na cidade, aumento da 

atratividade do transporte coletivo em relação ao individual ou motorizado e assegurar 

que as intervenções no sistema de mobilidade urbana contribuam para a melhoria na 

qualidade de vida de Salvador. As diretrizes destacadas para o Transporte Coletivo 

foram: estabelecer uma rede única integrada, expandir a rede de média e alta 

capacidade, planejamento e gestão integrada com a rede metropolitana de transporte 

coletivo, permitir o uso de novas tecnologias e energias limpas, destacando que o 

plano é um plano de mobilidade sustentável, priorizar a circulação de transporte 

coletivo e do transporte ativo, estimular a melhoria na qualidade da prestação de 

serviço e expandir o sistema de informação aos usuários. Para o transporte individual, 

foram destacadas as diretrizes: complementar a estrutura viária, organizar a circulação 

dos veículos de cargas, garantir a fluidez do trânsito, estabelecer um programa de 

regulamentação de velocidade, ampliar o uso de novas tecnologias de controle e 

fiscalização eletrônica, organizar a circulação do trânsito em centralidades, além de 

implementar uma política de estacionamento. Para o transporte ativo as diretrizes 

apresentadas foram: promover acessibilidade universal, estimular a requalificação das 

calçadas, garantir à micro acessibilidade, ampliar a oferta da infraestrutura ciclo viária, 

fomentar a intermodalidade do modo ciclo viário, diversificar e incentivar a uso da 

bicicleta compartilhada, determinar a implementação de bicicletários e paraciclos 

juntos ao polo geradores de tráfego e valorizar a cultura da utilização de bicicleta como 

um efetivo modal de transporte. O Diretor Eduardo Leite passa a palavra para o 

Engenheiro do Consórcio TTC/Oficina Antônio Luís Mourão Santana, que retoma a 

apresentação destacando a importância de calcular e testar todas as alternativas que 

foram obtidas tanto nas escutas setoriais, nos workshops e na audiência, como nos 

estudos durante o processo de desenvolvimento do trabalho, onde se foi notado 

deficiências tanto da malha da estrutura viária quanto do sistema de transporte 



 
coletivo, para isso foi necessário construir quais seriam as matrizes de demanda para 

cada horizonte de projeto. Explana que foi utilizado como base o plano Salvador 500, 

onde se obteve material disponível para a construção dessas matrizes. Outra questão 

seria que, o deslocamento de uma pessoa não depende apenas da vontade de ir e vir 

de uma local para o outro, depende da infraestrutura da oferta que está à disposição, 

logo, foram criados vários cenários de infraestrutura de oferta. Um dos cenários seria a 

Rede Atual, onde nada seria feito. Em seguida, explana a situação da Rede Mínima, 

que é admitir que todos os projetos que estão em andamento serão concluídos o mais 

rápido possível, dando como exemplo, a Av. 29 de Março, com isso, destaca a rede 

máxima, que foi fruto da identificação de todas as carências no transporte coletivo e na 

infraestrutura viária que foram detectadas ao longo do trabalho. Com isso, tendo os 

cenários de demandas e os cenários de ofertas, é possível saber como as pessoas 

utilizarão o transporte no futuro. Foi gerado um cenário atual em vários horizontes, um 

Cenário “Nada a Fazer”, um Cenário Prognóstico, considerando que esse é o cenário 

base que foi comparada todas as alternativas e que todos os investimentos que estão 

em andamento serão concluídos. Um Cenário de Investimento Máximo, que todos 

aqueles investimentos previstos no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU 

e aqueles investimentos que foram julgados necessários seriam feitos pela Prefeitura, 

por tanto estaria à disposição da população. Além desses cenários foi feito um teste, 

uma análise de como ficaria a mobilidade se fosse associado à questão dos 

investimentos físicos, de logística de transporte com a questão da gestão de demanda, 

para ver o que é que impacta uma hipótese de gestão de demanda. Então termos de 

investimento máximo e transportes sobre trilho foi considerado um prolongamento da 

Linha 1 até Águas Claras, em relação a Linha 2 um prolongamento do Aeroporto até 

Lauro de Freitas e uma outra ponta da Linha 2 foi identificado necessário um 

prolongamento até a baixa do fiscal, citando que o Governo do Estado já vinha 

estudando uma possibilidade do VLT fazer essa ligação, como forma de evitar a 

população fazer um transbordo a mais, a melhor alternativa foi o prolongamento. Por 

fim a ligação do comercio até a Lapa pelo VLT. O Desenho da rede de transporte 

coletivo se deu partido dos diagnósticos obtidos das escutas setoriais, o sistema de 

Salvador estava baseado nos seus eixos radiais, tendo o eixo Suburbano, o eixo da 

BR-324, o eixo do Miolo que é uma proposta nova, a Linha Viva, se for construída, a 

Paralela e o eixo da Orla. Basicamente pelo histórico de Salvador os seus principais 

eixos de demandas estão em cima desses eixos radiais, o que está se propondo é que 

haja uma organização na distribuição de transportes do Centro da cidade através do 

trecho LIP-Lapa, do eixo ACM, do eixo Luís Eduardo Magalhães, do eixo Av. Gal 

Costa e do eixo Av. 29 de Março, sendo 6 eixos radiais e 2 transversais articulando-se 

com toda rede metropolitana. Em cima disso, foi possível articular toda uma rede 

estrutural de transporte, a primeira linha é uma linha que está sendo construída pela 

Prefeitura que é a ligação do Iguatemi até a Lapa, a segunda linha é ligação de Paripe 

passa por Águas Claras, pega toda a estrutura da Av. 29 de Março e vai até o terminal 

Corsário que foi identificado como necessário na orla atlântica. A terceira linha dessa 

rede estrutural seria uma linha circular, que vem do Lobato/Corsário/Pituba e volta até 



 
a Ribeira. A quarta linha seria uma linha ligando o terminal corsário com a Estação 

Retiro do metrô. Completando isso, um eixo da Orla com o sistema em BRS, também 

na área do Subúrbio, além disso, uma ligação nova que passa pela Mata 

Escura/Sussuarana/Sete de Abril/Jardim Nova Esperança que tiraria a população que 

chega até o metrô de Bom Juá, completa essa proposta, no caso da linha viva, as 7 

linhas que saem dos principais bairros mais populosos da Cidade com acesso direto 

ao Centro, com o metrô, todos esses bairros deveriam passar pela integração, porém 

com as escutas setoriais e as oficinas de bairros foi identificada uma necessidade da 

população de ter ligações diretas com o Centro como é feita nos dias de hoje. 

Considerando que todas essas linhas estruturais serão operadas com veículos de 

grande capacidade e veículos com ar condicionado, se teria só nessa proposta 42% 

da frota da cidade de Salvador requalificada, complementando também a rede 

metropolitana que se articularia com a rede municipal nesses terminais citados 

anteriormente. Em termo de infraestrutura viária, destaca a importância de saber qual 

será a estrutura a ser construída para suportar todas essas linhas operando, está 

previsto 29 km de BRT, sendo o BRT Lapa-LIP, mais o BRT que está sendo 

construído tanto na Av. Gal Costa quanto na Av. 29 de Março. 46 km de BRS e mais 

13 novas unidades de terminais e estações de transferência, destacando que o 

volume de transferência entre um módulo e outro será muito grande e que não basta 

criar grandes terminais, se fazendo necessário as estações de transferências nos 

horários de maior concentração de pessoas. Em seguida apresenta algumas figuras 

do BRT, iniciando pelo LAPA-LIP que está sendo construído, o BRT Antônio Carlos 

em Belo Horizonte, considerado o maior BRT em operação do Brasil, possui cerca de 

40 mil passageiros hora/sentido, apresenta uma figura que mostra como serão os 46 

km de BRS, que se concentra basicamente na orla, no sistema viário novo e na Av.  

Suburbana. Apresentou mais um exemplo de BRS na Nossa Senhora de Copacabana 

no Rio de Janeiro, destacando que nem sempre é necessária uma construção de uma 

faixa preferencial de ônibus com ultrapassagem, isso só nas vias que possuem mais 

de 60/70 ônibus hora/sentido, nas demais é suficiente apenas uma faixa. Hoje a 

velocidade média do transporte coletivo em Salvador, é de 16,51 km/h e o tempo de 

viagem médio é de 65:27 min, sendo que, se não forem feitas obras no sistema viário 

atual, a velocidade média vai para 11,06 km/h, se for concluído pelo menos o que se 

está em obra é possível se obter a velocidade média de 15,59 km/h, se for feito todos 

os BRT’s e  todas as obras previstas se obteria uma velocidade 19,83 km/h, é uma 

variação em relação a situação atual de 20% ou relação a situação nada a fazer de 

70%. Em termos de tempo de viagem de um cidadão da cidade de Salvador é de 

cerca de 65 minutos, que se não forem feitas mudanças no transporte coletivo vai para 

81 minutos, ou seja, cerca de 1:30 h para sair de sua casa ou para se deslocar ao seu 

trabalho, onde se forem feitas só as obras que já estão em andamento esse tempo irá 

para 64 minutos e se forem feitas todas as modificações enunciadas vai para 56,89 

minutos. Isso é uma queda 13% em relação à situação atual ou 30% em relação à 

situação nada a fazer, sendo que a previsão de crescimento do viário da cidade chega 

a ser de 16%, outra questão, é que a quantidade de transferências que a cidadão terá 



 
que fazer para completar sua viagem, hoje quase 23% das pessoas para completar 

sua viagem pegam um ônibus depois um metrô, às vezes dois ônibus ou um ônibus, 

um metrô e mais um ônibus, no futuro, com toda esse rede interligada, é possível que 

chegue aos 74%, de forma que o cidadão reduza o seu tempo de viagem e faça mais 

transferências do que se é feito hoje, com esse aumento é que surge  necessidade de 

ter 13 equipamentos de transferência que foram locados nos locais de maior 

quantidade de transferência. O Eng. Antônio Santana (Consórcio TTC/Oficina) finaliza 

sua fala e passa a palavra para o Eng. Francisco Moreno (Consórcio TTC/Oficina), 

que irá falar sobre a infraestrutura viária e um pouco sobre o que foi pensado para a 

infraestrutura. Francisco Moreno saúda a todos, explana que irá fazer uma breve 

menção sobre o que foi considerado na infraestrutura viária e que conclusão foi obtida. 

Basicamente o que foi percebido em Salvador, é que existem duas grandes regiões da 

Cidade com problemas de trânsito um pouco diferentes, ou seja, o transito é ruim, tá 

congestionado, mas as causas são diferentes. Apresenta imagens de gargalos de 

trânsito que dificultam o acesso a diversas regiões, deu como exemplo a orla atlântica 

e algumas localidades, citando como se propagam por alguns quilômetros. Foi 

constatado que nessas regiões, às vezes, um ponto complicado provoca uma onda de 

congestionamentos que se estendem por vários quilômetros. Em seguida apresenta 

uma área que não possui grandes congestionamentos, são situações localizadas que 

ficam restritas ao bairro que está colocado e a grande causa disso é a baixa 

conectividade que tem nessa região, a baixa articulação viária que tem. Às vezes, a 

avenida existe, mas não é suficiente para ligar de um bairro a outro. Vendo essas duas 

situações, trouxe a reflexão de como encarar esses problemas, foi observado como o 

Plano Diretor está vigido, como foi estruturado, principalmente o coeficiente de 

aproveitamento máximo que a LOUOS define nas várias regiões da cidade, isso é o 

que vai ser gerador de viagens e necessidades de transporte ao longo da cidade. 

Apresenta imagens onde mostra os coeficientes de aproveitamento, como dividem as 

regiões da cidade e a concentração de pessoas a partir de cada coeficiente, 

destacando como isso reflete na rede de transportes, a análise do que está previsto 

nesse Plano Diretor, permitiu ser feito uma extrapolação de como seria a tendência de 

crescimento da cidade nos anos mencionados anteriormente, 2017 que está sendo 

feito o estudo, olhando a também em 2025, 2032 que é quando o plano Salvador 500 

mostrava máxima de saturação e em 2049 que é a data final do plano Salvador 500. 

Então olhando esses horizontes o que foi feito, foi uma projeção da demanda de 

transportes levando em conta todas essas necessidades que estavam previstas e viu 

como a Infraestrutura viária poderia suportar como foi comentado anteriormente, há 

situação atual, mas vai ter a rede mínima, já havia alguns projetos comprometidos, 

então no mínimo isso vai está disponível além da situação atual. Outra situação que foi 

analisada, o que o PDDU já previa de crescimento da rede, ele já indicava algumas 

necessidades que teriam intervenções pontuais, já identificava algumas vias que 

teriam que ser modificadas, ampliadas e até algumas outras que eram para ser 

construídas. Além disso, a partir da análise que foi feita, foi possível perceber uma 

série de outras necessidades e complementações que o PDDU naquela época não 



 
tinha previsto, como esta sendo feito um plano para 30 anos, não como o PDDU que 

era para 8 a 10 anos naquele momento, teve que se pensar o seria feito já que a 

cidade iria continuar crescendo, tendo que continuar imaginando 20 anos para frente e 

isso é o planejamento. Foi feita além dessa, duas situações legais que já está 

consolidado e para os projetos que já estão comprometidos uma série de sugestões 

que formou a primeira base do que é o PlanMob. Em seguida foi apresentado um 

mapa que possui sugestões e intervenções que foram consideradas necessárias, onde 

se foi possível observar que a maior concentração dessas intervenções foi no Miolo, 

na região do Bairro da Paz, São Cristóvão e Cassange, que não tinha grandes 

intervenções previstas na época do PDDU, eram pequenas articulações que existiam, 

mas se baseadas muito pouco no que seria Cassange. Resultou em uma necessidade 

de se ter um mapa para cada uma dessas intervenções, como uma ficha do que seria 

ela, até porque a partir desse momento foi importante custear esse conjunto de 

intervenções para 30 anos, ou seja, para saber quanto ficaria o total, resultando em 

intervenções simples que são 25 adequações viárias, dando como exemplo, a 

requalificação no Jardim dos Namorados, explanando que no Plano Diretor 

antigamente essas intervenções eram algo pequeno, destacando a importância de no 

plano de mobilidade, esses projetos serem observados com maior atenção. Além 

dessas citadas anteriormente há as intervenções complexas, que contemplam obras 

de Viadutos, trincheira, túnel entre outros, citando que uma das grandes carências do 

Miolo é que tem uma série de vales que não se conversam resultando no 

planejamento de tuneis que liguem esses vales. A proposta é 14 trincheiras e 9 tuneis 

que no conjunto deles equivalem a mais 2 km de distância, além disso tem ao longo 

da cidade uma série de intervenções lineares, que são melhorias numa via existente, 

dando como exemplo, uma requalificação na estrada velha e tudo que precisaria, seria 

o total de 56 vias para requalificação que gera cerca de 75 km. Outras são 

alargamentos e duplicação, da mesma forma que o Plano Diretor indicava um trecho 

de via que precisava ser ondulado/alargado, sendo identificado para cada um desses 

trechos qual é a ampliação ou a duplicação que aquela via estava necessitando, cerca 

de 48 km, são 54 trechos de vias já existentes, que precisam ter uma ampliação, e tem 

cerca de 63 km de novas vias. Isso tudo da cerca de 200 km de intervenção na cidade, 

numa rede viária que tem cerca de 1000 km do sistema principal onde está sendo 

feitas intervenções que representam 20% do sistema viário existente. Isso resulta, 

numa discussão dessas intervenções, a partir das fichas feitas de cada uma, servindo 

também para futuros relatórios do plano e que de definiram quais serão as vias a 

serem consideradas. Quando se analisa a distância que uma pessoa faz para se 

deslocar na cidade, é de em media 8 km, onde se não houver mudanças irá passar 

para 8,8 km. Considerando em novas oportunidades de empregos, algumas pessoas 

podem até morar perto de casa, mas grande parte ainda precisará se deslocar. Em 

relação ao tempo, se forem feitas todas as intervenções previstas, o tempo reduziria 

de 19 minutos que é o tempo atual para 16 minutos e não tomando nenhuma atitude 

quanto a isso, irá para 23 minutos, sendo que quando se reduz para 16 minutos ganha 

1/3 do tempo. A velocidade decorrente dos dois gira em torno de 26 km/h, não sendo 



 
feito nada reduz para 22 km/h e sendo feito esse futuro investimento máximo aumenta 

36 km/h, que é uma velocidade considerada boa. Em termos de congestionamento 

diante das analises se obteve a informação de 78 km congestionada no horário de 

pico da manhã, que não fazendo nada iria para 190 km, com o investimento, o valor 

baixa para 66 km. Foi considerado também o controle da demanda, uma espécie de 

restrição ao uso do automóvel. Uma politica de estacionamento, utilizando o custo 

para controlar o fluxo de transporte em alguns pontos da cidade, onerando a viagem 

através do estacionamento, com o objetivo de diminuir o uso do automóvel. Dando 

como exemplo o pedágio e o uso seletivo em algumas regiões da cidade como forma 

de controlar e diminuir o uso do automóvel. Destacou a importância da troca do uso do 

automóvel para o transporte coletivo, e mostra como influencia diretamente na 

velocidade, na melhoria do congestionamento entre outras coisas. O Eng. Francisco 

Moreno passa a palavra ao Eng. Luís Fernando Di Pierro, que explanou sobre o 

sistema de transporte coletivo e componente sistema de estrutura viária e transporte 

individual. Foi apresentado o componente de transporte ativo dividido em transporte de 

movimentação de pedestre e a movimentação de bicicletas.  Ao contrário do que foi 

visto sobre movimentação de transportes coletivo e individual, o pedestre não possui a 

facilidade que é fornecida pela modelagem de transportes. De acordo com o que os 

engenheiros Antônio Santana e Francisco Moreno puderam mostrar, as reduções de 

tempo de viagem, aumento de velocidade média, alterações do comprimento de 

congestionamentos, tudo isso é possível porque se tem um instrumento valioso de 

cálculo, que no caso de pedestre não se tem a modelagem. Como lembrado por ele, 

na fase de diagnóstico foi feito um levantamento amostral na qualidade das calçadas 

de Salvador.  Feito em três padrões de amostragem: um para o entorno dos pontos de 

ônibus e transportes coletivos onde havia uma maior demanda, outro no entrono das 

escolas, pois muitos alunos vão à escola a pé, e por ultimo, um levantamento nas 

unidades de pronto atendimento em Salvador. Chegando-se ao número assustador da 

necessidade de requalificação de calçadas. Retomando as diretrizes que foram feitas 

para pedestres, selecionaram-se duas das diretrizes que foram emanadas das 

reuniões e audiências. Primeira, melhorar a caminhabilidade no acesso ao transporte 

coletivo, ou seja, se é para melhorar calçadas, considerando que seria grande 

investimento, foram selecionadas aquelas associadas ao transporte coletivo, 

colocando como diretriz prioritária, a principio, tratar das calçadas que dão acesso ao 

transporte coletivo, colocando também uma identificação decorrente das reuniões 

setoriais realizadas, uma proposta de colocação de dispositivos para micro 

acessibilidade vertical, já que Salvador, segundo o palestrante, tem essa característica 

marcante na sua morfologia. Na questão de requalificação das calçadas, retomando 

ao gráfico apresentado, Luiz mostra onde se tinha a inferência a partir de uma amostra 

de que pelo menos 58% das calçadas de Salvador demandam algum tipo de 

adequação , esse critério feito a partir da norma NBR 9050 mostrada no diagnóstico, 

foram qualificadas 20% das calçadas como adequadas e 22% inexistente, segundo 

padrão da norma dentro da amostra realizada, com isso foi proposto um programa de 

requalificação de calçadas, sendo importante que na questão de requalificação de 



 
calçadas é importante na questão de requalificação de calcadas, que esse tema 

deverá voltar a ser discutido numa das proposta colocada dentro do PlanMob que é a 

reproposta de Planos Setoriais de Bairro. Uma vez tendo um PlanMob, que é um plano 

sistêmico de intervenções de sistema viário e de sistema transporte coletivo para toda 

cidade, no momento em cada bairro tem sua especificidade, as suas demandas 

especificas sejam feitos os detalhamentos dos planos de bairro a partir das 

participações popular como esta sendo feita no PlanMob, adotou-se, então, o seguinte 

critério de requalificação: buscar fazer um programa de requalificação de calçadas 

onde o universo todos os corredores que passam mais de 40 ônibus/hora no horário 

de pico. Não necessariamente o critério que será feita no plano de bairro. Foi feito um 

mapeamento dos eixos viários onde passam maior ou igual a 40 ônibus/horários de 

pico onde foi dividido por região e pela faixa de demanda chegando a conclusão que 

existe um total de vias a serem requalificadas na ordem de 300 km, o que significa 

aproximadamente 600 km de calçadas a serem requalificadas existindo a questão 

normativa que foi apresentada anteriormente, de que a responsabilidade da calcada é 

do dono do lote, a responsabilidade da calcada não segundo a norma é uma atribuição 

dada ao poder publico, a não ser das calçadas públicas em ambiente público em 

propriedades públicas. Luís Fernando ainda diz que deste universo se subtrai as 

calçadas que estariam em obras realizadas de BRT, Av. 29 de Março, Av. Gal Costa e 

dentre outros, tem-se esse universo dividido em três padrões de calcadas de 40/60, 

60/80, e maior que 80 ônibus/hora sentido. É o inicio do processo de requalificação de 

calçadas, mas ainda, segundo o orador, é muito difícil orçar este programa porque não 

existe uma uniformidade de tipologia de requalificação nem uma uniformidade 

geométrica de todas as calçadas, assim tendo que fazer um levantamento e 

elaboração do programa referido. Outra questão levantada é a micro acessibilidade 

vertical. Se tem uma cidade que não é plana, com declividades e característica da 

morfologia urbana é bastante acidentada, ou melhor, a topografia acidentada, então 

retomando a um dos mapas apresentados que indicava que 63% do sistema viário de 

Salvador, tem declividade acima de 8% segundo a norma NBR9050, norma que trata 

de acessibilidade de calçadas. Avaliou-se que grande parte mais acidentada em 

termos topográfico está localizada nas regiões onde estão os menores extratos de 

renda social, onde a região do Miolo, Subúrbio, e as regiões da orla tem menos 

problemas de topografia, sendo necessário fazer um programa e não alocação dos 

recursos para implantação dos sistemas de transporte vertical e análise que leve em 

conta da desigualdade sócio espacial que existe dentro da cidade. Dando continuidade 

aos esclarecimentos, o palestrador continuou sua fala sobre os critérios para definir 

necessidade de dispositivo de transporte vertical, primeiro o PDDU, segundo, estudos 

realizados pela Fundação Mario Leal e terceiro levantamentos dentro do escopo do 

PlanMob, nos principais eixos de corredores de transporte coletivo para permitir a 

acessibilidade ou eliminar a dificuldade de acesso vertical ao transporte coletivo. Com 

isso, se tem seis grupos de soluções propostas. Requalificação de escadarias, 

construção de novas escadarias, escadas rolantes, plano inclinados, elevadores e 

teleféricos, porém sendo um custo extremamente alto. O primeiro grupo que é o de 



 
requalificação de 69 escadas, o segundo grupo é o de novas escadarias que precisam 

ser implantadas, dada a ressalva de que não são apenas 18 escadas no entorno do 

sistema de transporte coletivo. Escada rolante, exemplificando com a escada de 

Medelín, Colômbia, que é um modelo de plano de transporte onde tinha uma enorme 

dificuldade socioambiental e que permitiu melhorar a qualidade de vida da população 

com dispositivo de transporte com implantação não só para pedestre, mas também 

para o transporte publico, etc é uma solução cara, é uma arquitetura de negócio 

porque precisa de manutenção, cuidado, a operação não é um sistema que pronto, 

não é como a escadaria que de vez em quando faz a manutenção, isso precisaria de 

uma operação diária, porque é um dispositivo eletro mecânico. São 44 escadas 

rolantes que estão sendo indicadas como necessidade para um plano detalhado. 

Planos inclinados foram definidos 20 novos planos no universo que foram propostos 

no PDDU, que foram propostos na Fundação Mario Leal, e que estão sendo propostos 

no escopo do PlanMob são 20. Os Elevadores, solução que o público conhece muito 

bem, e da mesma maneira são propostos 6 novos elevadores que estão indicados na 

figura no entorno das novas transversais onde serão implantados os BRT’s e por 

último uma proposta de teleférico. Teleférico tem algumas ressalvas, primeiro, é 

extremamente caro, o implantado no Rio de Janeiro foi através de uma modelagem de 

concessão e é operado por uma empresa privada, então preciso uma solução que 

permita e que se incluam na sua implantação os custos de operação, manutenção etc. 

Os teleféricos são propostos dentro do escopo do PDDU, foram sugeridos mais alguns 

que permitem conexões, mas sempre tendo como referencia a necessidade dele 

proporcionar acesso ao sistema de transporte coletivo por ônibus que tem indicando a 

concentração maior pelo Miolo, região do Subúrbio. Essas foram as propostas que 

apresentadas pelo Eng. Luís Fernando e finalizando ressaltou que não estava 

apresentado um projeto e sim propostas de implantação do projeto e a sua 

quantificação dentro do limite de um plano de mobilidade e a mesma será apresentada 

nos relatórios que virão depois do presente evento. Encerrou passando a palavra para 

o Arq. Ricardo Corrêa para apresentar a questão do transporte por bicicleta. O Arq. 

Ricardo Corrêa explicitou a respeito do transporte por bicicleta, foi apresentando o 

transporte ativo por bicicleta dando continuidade na apresentação a proposta da 

bicicleta em Salvador. Segundo o palestrante, embora quem não ande de bicicleta 

pensa que é uma cidade não é muito convidativa a pedalar, ele afirma que pela 

pesquisa do diagnóstico abre a informação que cerca de 3% da população da 

origem/destino anda de bicicleta, e que é uma quantidade muito grande numa grande 

cidade. Para se ter ideia menos de 1% anda em São Paulo com 400 km, às vezes, 

formando rede ou não, mas 3% é um número considerável já hoje com infraestrutura 

precisando de consolidação do jeito que a gente tem. O interessante é que a bicicleta 

ela tem um propósito aqui de melhorar a sensibilidade como um todo, tudo que foi 

visto dos outros modais interage com a bicicleta, a questão das vias que tão sofrendo 

melhorias, da questão do transporte coletivo, mesmo o pedestre, ele está integrado à 

melhoria de escadas, por exemplo, das 69 escadas, está integrada como ele a 

melhoria da acessibilidade por bicicleta. Uma hora uma pessoa pode usar um carrinho 



 
para subir a escada tem que ter os detalhes para que ela utilize o carrinho também 

empurrar uma bicicleta na subida da escada, então, a micro acessibilidade é muito 

importante para a bicicleta e a interação com os outros modos é o grande 

impulsionamento da bicicleta como modal de transporte que tem um grande potencial 

em Salvador. Salientou que, assim como modal para pedestre não consegue 

estabelecer uma modelagem de qual é o objetivo, de quantos por cento chegaria de 

ciclistas e exemplificou que em Fortaleza estabeleceu uma rede de cerca de 400 km já 

tem em torno de 10% de ciclistas sendo é uma quantidade significativa na origem 

/destino na modelagem como um todo. Isso causa um impacto, questões 

socioambientais que foram apresentadas como na questão do pedestre impactam na 

utilização de bicicleta, não se consegue afirmar que daria 6% ou 10%, mas é um 

número impactante atualmente, já os quilômetros que se tem de ciclovia se consegue 

chegar a 3% ciclistas. Sendo o propósito da bicicleta foi apresentado o sistema 

cicloviário proposto para bicicleta integrando com os outros modais. Basicamente, a 

consolidação do sistema cicloviário que hoje está implantado e tem 100 km de novas 

ciclovias, 30 km de ciclo faixas, 10 km de ciclo rotas com moderação de velocidade, 

uma infraestrutura Cicloviária de 140 km propostos e isso só com integração do 

sistema cicloviário que se coloca como sistema cicloviário estrutural e a questão das 

bicicletas compartilhadas. Existe uma serie de estruturas para fomentar o uso da 

bicicleta tanto na origem quanto no destino. Focado mais no destino, se tem as 

bicicletas compartilhadas, diversas infraestruturas, estações existentes, propostas no 

total de estações  e tem um fomento ao uso de bicicleta onde na origem a pessoa vai 

de bicicleta saindo de um bicicletário e vá até o destino saindo de uma estação de 

BRT ou estação de metrô, pega uma bicicleta compartilhada e faça a última parte da 

viagem de bicicleta para ganhar mobilidade e agilidade. Continuando sua explanação 

o Arq. Ricardo Corrêa afirma que tem a implantação de estação de bicicleta de curta 

duração, assim como o modelo já citado de Fortaleza onde, o ciclista fica 14 horas do 

dia que alugar o ciclista fica uma bicicleta. Ele pega a bicicleta vai para casa dele pode 

ficar até 14 horas com a bicicleta, ou seja, a bicicleta dorme na casa dele e daí no dia 

seguinte ele devolve a bicicleta. Isso dá condições de fazer a última perna também 

compartilharam a bicicleta. Exemplos em Fortaleza e em Brasília é uma aprimoração 

do sistema de compartilhamento da Europa, da China, mas esse aprimoramento da 

primeira fase da viagem ou da última fase vem sendo um aprimoramento brasileiro, 

uma ideia Tupiniquim. Outra questão muito importante são os bicicletários de 

diferentes portes. O de pequeno porte em torno de 6 vagas de uso gratuito, de médio 

porte e polos cicloviários de médio porte são 60 vagas de bicicleta e os polos 

cicloviário são lugares onde teria vestiário, loja de bicicletas fomentando a criação 

desse ecossistema para os ciclistas para que ele use com conforto o sistema. Em 

Mauá, na região metropolitana de São Paulo, existe um bicicletário com mais de 2.500 

vagas, esses polos cicloviários podem chegar até duas mil vagas o proposta é essa. 

Basicamente, o que se tem essa relação da infraestrutura do transporte público, do 

pedestre e do transporte coletivo com a bicicleta. Relaciona o andar a pé com uma 

qualidade com mais facilidade para bicicleta e um chegar ao transporte coletivo de 



 
bicicleta mais de maneira mais eficiente e tendo onde deixar a bicicleta a sua bicicleta 

ou podendo utilizar uma bicicleta compartilhada ou uma bicicleta de curta duração ou 

longa duração. Existem diversas infraestruturas correlacionadas para exemplificar. O 

palestrante mostra o mapa do sistema que existe hoje onde não fecha uma rede 

propriamente dita e essa infraestrutura proposta com toda a questão da bicicleta 

integrada ao transporte coletivo e suprindo todas as necessidades da cidade estão 

como foi dito sobre os planos inclinados, as escadas rolantes, tudo isso também serve 

a bicicleta, sendo que hoje já é possível andar nos elevadores do plano inclinado 

levando uma bicicleta toda essa questão da acessibilidade por pedestre melhora no 

conforto para usuário de bicicleta. Existe uma relação para que se impulsione o 

transporte ativo de maneira de maneira geral e estão agrupados no final da 

apresentação para que um fomente o outro. Criando uma relação de fomento que se 

tenha uma rede com diversos bicicletários, os polos cicloviários são dois consegue ter 

uma proposta de um ecossistema é relacionado com os outros modais em prol da 

bicicleta e também assim como no transporte para pedestre isso tem que ser discutido 

nos planos de bairro para chegar um detalhamento mais aprimorado de como, onde e 

porque conectar e aonde segue essa conexão. Um tem um sistema estrutural que 

existem diretrizes como rotas diretas caminhos sem zig zag, porque o ciclista ele quer 

sempre fazer o menor esforço enfim essa é a prioridade o sistema, finalizou Ricardo 

Corrêa. Após explanação do Arq. Ricardo Corrêa foi feita a abertura de perguntas para 

os inscritos. O Alex Emanuel (UCP/BA) levantou algumas questões sobre a mobilidade 

em Salvador: “Eu gostaria primeiro de registrar algumas indignações com relação à 

composição da mesa que eu não vejo uma mulher. A gente precisa construir uma 

sociedade mais paritária na questão de gêneros. Gostaria de dizer que para que 

chegar pontualmente nos lugares antes de 35 minutos para abertura fosse 

pontualmente as 14. Gostaria de registra que o plano é maravilhoso, bonito, mas a 

explicação técnica as vezes não chega à população mais humilde e ai a gente tem que 

ir ao site se debruçar para entender melhor, mas o que nós estamos sentindo, a priori, 

é que o sistema coletivo de transporte de Salvador está para atender a lógica de 

interesse do Governo do Estado. Hoje todas as linhas estão sendo jogadas para os 

metrôs a população está chateada porque as pessoas acham um incômodo muitas 

vezes pegar o ônibus saltar na estação de metrô, saltar um metrô e pegar outro 

ônibus. Quem mora em bairro popular sabe, nós temos uma tabela de horário e 

conhecemos os motoristas e cobradores pelos nomes, porque criamos uma rotina. É 

sabido que em alguns momentos é difícil o novo é sempre algo que incomoda que vai 

demorar um tempo se for bom o sistema de fato vai demorar um tempo para que se 

acostume a fazer determinados fatores. Quem vai as 17:30 na Estação da Lapa vê a 

Estação da Lapa completamente vazia e o metrô estritamente abarrotado”. O 

participante acha que os modos têm que ser complementares, eles tem que se ajudar 

e não concorrerem, mas, a população tem que estar em primeiro lugar sendo assistida 

para que não ocorra no metrô o que aconteceu com o transporte coletivo por ônibus, 

ônibus extremamente lotados. “Nós estamos caminhando para um metrô superlotado 

e, no frigir, que não atinge as necessidades do povo, porque precisamos fazer duas ou 



 
três baldeações. Precisamos discutir isso realmente com mais profundidade Por que 

obvio que interessa, até como uma pessoa que gosta da questão da sustentabilidade, 

evitar o máximo possível de veículos pequeno na rua, ter um transporte coletivo de 

qualidade sustentável que não agrida a natureza, que seja barato pelo usuário, mas 

nós precisamos discutir com a sociedade como um todo. As oficinas foram legais, 

esses fóruns estão sendo legais, mas nós precisamos ouvir toda uma população de 3 

milhões de pessoas e é para isso que A SEMOB precisa lançar um aplicativo para 

ouvir um pouco mais as pessoas, compreender as suas dificuldades e também 

orientar as pessoas com as dificuldades que eles estão enfrentando” registra o 

participante. Como resposta, o Secretario Fábio Mota pontuou: Salvador ficou 40 anos 

sem processo licitatório, sem estudos atualizados de demanda de Sobe-e-Desce. As 

linhas de ônibus da cidade de Salvador foram projetadas à tempos atrás, quando a 

cidade tinha 600 mil habitantes em 1960. Nós estamos em 2016, temos 3 milhões de 

habitantes. Poucas atualizações aconteceram até lá e todas elas do ponto de vista da 

forma clientelista, do pedido do vereador, do pedido da associação comercial. Não foi 

planejado, sustentado, em dados técnicos. Nós contratamos Associação Nacional de 

Transporte Público (ANTP) que se debruçou no estudo que foi feito pela Oficina e que 

chegou a um resultado do redesenho das linhas da cidade de Salvador. Esse 

redesenho foi debatido com os nossos técnicos capitaneado por Doutor Chico Ulisses, 

que foi o coordenador do projeto e, em cima desse redesenho, nós temos três 

premissas básicas. (i) o transporte público da cidade foi criticado por muito tempo 

porque as pessoas demoram muito tempo esperando o ônibus no ponto; (ii) na hora 

de pico, os ônibus são superlotados; e (iii) as viagens muito longas. Para conseguir 

atingir o objetivo de resolver esses três problemas que estão aí a mais de 40 anos, 

levando em consideração que eu acho que nos outros itens evoluímos muito, nós 

temos o bilhete único que permite que as pessoas possam pegar dois ônibus em duas 

horas com a mesma tarifa ônibus ou metrô, criamos um o aplicativo que permite que 

você tenha previsão dos ônibus, eu posso planejar, saber onde está seu ônibus e 

quanto tempo demora. Fizemos a renovação de frota, criamos o módulo-conforto, 

criamos o Programa Domingo é Meia. Tudo isso foi uma concepção para você chegar 

na integração com metrô e no sistema de redesenho que nós chegamos. O Secretário 

cita que o participante, como militante estudante de muito tempo do Movimento Passe 

Livre, deve lembrar que várias e várias manifestações foram feitas porque só se 

tinham três pontos de recarga do bilhete na cidade Salvador, na Lapa, no Comércio e 

no Iguatemi, e registra que atualmente são 283 postos de recarga. Continua citando 

que a cidade possui postos de recarga em todas as Prefeituras Bairro, em todos os 

shoppings da cidade, em todos os Campos Universitários, exceção a UFBA 

(Universidade Federal da Bahia) porque não foi do interesse da mesma. Registra que 

para resolver o problema de espera e de superlotação é necessário aumentar a oferta 

de viagens. O Secretário continua “Levando em consideração que recebemos o metrô 

na cidade temos que considerar isso, por isso, não é um sistema do Governo do 

Estado e nem da Prefeitura é um programa bem maior que isso é um programa de 

Estado. O sistema de transporte público e de mobilidade hoje é um problema de 



 
Estado. Estou secretário hoje, mas não ate 2049. Não estamos fazendo o hoje e sim o 

amanhã. Para se chegar o redesenho das linhas tem esses requisitos básicos, 

estamos aumentando a oferta de transporte nos bairros e vou dar um exemplo de São 

Marcos que tinha uma linha que sai de São Marcos para Estação da Lapa, essa linha 

ate o Centro Administrativo ele era um atendimento que não tinha concorrência com o 

metrô a parte do CAB dava na Paralela e pegava todo o engarrafamento da Paralela 

seguia pelo engarrafamento da Bonocô, que chegava na Estação da Lapa com 1h e 

40min. A pessoa que pegou o ônibus em São Marcos chegava na Lapa com 1h e 40m 

o que a reestruturação fez? Manteve-se a frota de São Marcos para Lapa secionando 

na Estação Pituaçu se você tem a mesma quantidade de ônibus no percurso bem 

menor um usuário de transporte público está no bairro passou a ter uma oferta que era 

no tempo de espera de 40 caiu para 10 minutos com 10 minutos ele chega na Estação 

Pituaçu chegando na Estação Pituaçu ele pega o metrô com ar condicionado não 

estou fazendo propaganda estou falando a realidade um ar condicionado muito mais 

seguro e que demora 20 minutos para Estação da Lapa em resumo a 1h4min que 

demorava no ônibus para chegar na Estação da Lapa e que você também além de 

estar prejudicando o usuário estava engarrafando a cidade se transformou em 30 

minutos. Essa é a filosofia e a base da restruturação toda restruturação nossa 

programada pelo Município Salvador leva duas considerações primeiro usuário 

escolhe não estamos obrigando que ninguém pegue o metrô tanto assim que Nós 

criamos estações de transbordo criamos a Estação Acesso Norte tem 30 linhas 

criadas novas.  O usuário desce na Estação Acesso Norte ele escolhe de pegar uma 

linha nova de ônibus que nós criamos ou para o comércio para São Joaquim ou para 

qualquer lugar ou pega Linha 1 e Linha 2 do metrô, mas não estamos obrigando a 

ninguém pegar o metrô. Eu estou falando da estruturação do município de Salvador 

pois são duas restaurações acontecendo ao mesmo tempo, uma dos ônibus 

Metropolitano, e não fomos nós que projetamos ,não fomos nós que determinamos 

que os ônibus parem em Mussurunga, não fomos nós que determinamos que os 

ônibus passem em  Pirajá. Não estou fazendo critica, só estou explicando as filosofias 

e a nossa tem o condão de que o usuário escolhe se ele quer ir de ônibus ou de 

metrô. Tanto assim que nós temos cinco ou seis linhas troncais na cidade Salvador 

que continuam ativas. Então na nossa estruturação não tem desemprego rodoviário 

porque não estamos diminuindo a quantidade de ônibus, estamos otimizando as 

viagens. E ela (a reestruturação) da opção que o usuário escolha de que forma ele vai 

chegar melhor ao destino final.” Fala encerrando seus esclarecimentos sobre as 

questões levantadas pela pergunta do inscrito. A professora Ilce, da Escola 

Politécnica, relatou suas dúvidas e apontamentos sobre algumas questões: “Eu queria 

parabenizar a equipe da Prefeitura que está construindo o PlanMob,  alguém falou que 

tem 40 anos que Salvador não discute e talvez de tantas dúvidas que a gente tem 

principalmente a sociedade civil é porque ela não participa no dia a dia dessas 

decisões que são tomadas as vezes sem entender o que é que o usuário do outro lado 

tá sentido e eu entendo muito bem quando ele (o participante anterior) fala sobre a 

questão de baldeação. O metrô é muito bom, mas tem essa questão que você tira a 



 
pessoa de uma lógica para ir para outra, mas a gente não discuti isso agora não dá 

tempo se eu for falar todas as dúvidas que eu tenho no meu caderno eu vou falar de 

tanta coisa. A ideia que surgiu do plano de bairros de ouvir nos bairros, eu já participei 

das oficinais de bairros, e não me satisfez, então acho que a gente não tem tempo 

suficiente para discutir, e olhe que eu sou uma técnica da área, imagine uma pessoa 

que não tem o conhecimento suficiente de como se faz um plano, como se faz um 

gerenciamento do planejamento de mobilidade. A população tem que arrumar formas 

de participar mais e eu gostaria de participar como sociedade civil e não apenas como 

professora. Mesmo assim eu tenho algumas dúvidas, imagine a maior parte da 

população. Em relação à questão metodológica, gostei muito quando o Eng. Luís 

Fernando Di Pierro disse que não existe modelagem para pedestre, onde não foram 

usados modelos, a gente precisa do sentimento e gostei muito da maneira que os 

senhores (se referindo ao Eng. Luís Fernando Di Pierro e ao Arq. Ricardo Corrêa) 

explicaram a questão transporte não motorizado por incrível que pareça elas me 

satisfizeram mais do que a parte que tem modelagem, pelo menos ficou mais claro 

para mim, eu entendi o limite que existe da Prefeitura em realizar a recuperação de 

todas as calçadas inclusive de forma da própria legislação essa questão de usuário 

responsável pela calçada, porém ficou claro o critério de escolha das alternativas 

vocês criaram critérios que eu posso concordar ou não mais estão claros. Dos outros 

dois (se referindo ao Eng. Antônio Santana e Eng. Francisco Moreno) tem alguns 

critérios que não ficaram claros, eu não entendi como é que foram feitos os critério de 

avaliação de ter BRT ou BRS tecnológicos. Não ficou claro para mim como esses 

corredores de trânsito foram escolhidos, inclusive o que é muito claro, porque aqui o 

Miolo e a área Central tem um congestionamento, porque a maior parte das viagens 

ou tem origem destino lá, porque a maior parte do resto da população é uma 

população de renda mais baixa que não tem motorização, então não poderia ter muito 

congestionamento a falta de integração é porque as vias principalmente cumeadas 

não existe mesmo a topografia da Cidade e a falta de interesse do governo de ter feito 

essas ligações. Então acho que precisavam ficar mais claro os critérios de avaliação 

dessas escolhas tecnológicas ou desses corredores, dessas ligações. Inclusive onde é 

que vai ter trincheiras e, terminando, a gestão da demanda não é só controlar a 

punição do automóvel, ao contrário, a gestão da demanda deu mais certo na 

população da Europa porque estimulou e colocou formas de integrar ao transporte 

público e não foi falado hora nenhuma como um grande elemento que é o 

estacionamento pode ser integrado ao transporte público de Salvador, que tem a 

péssima política de estacionamento e quem usa transporte individual não sai para o 

ônibus, ele sai do carro para o melhor sistema de transporte. O carro deve ser 

integrado ao transporte coletivo. Eu sou engenheira de tráfego e essa visão tradicional 

de planejar tráfego não deu certo e aí que a gente vê no mundo congestionamento 

enquanto a gente não estimular um usuário transporte coletivo e conscientizar o 

individual de um melhor transporte”. Após contribuição da participante Ilce, o Eng. 

Francisco Moreno responde ao questionamento: “A gente não mostrou qual é o local 

que tem que ter a trincheira ou não trincheira, o que a gente disse é que a 



 
conectividade entre as vias exigiu que tivesse as trincheiras, exigiu que se tivesse 

túnel, exigiu que se tivesse um viaduto ou ate exigiu que se fizesse uma requalificação 

de área. São varias soluções não foi só uma. Você vê que de trincheira foi 1 km, são 

14 trincheiras que deram 1 km, quando você vai a Recife, você vê passagens curtas 

que resolvem o problema. Existe um problema de congestionamento localizado que 

são coisas relativamente pequenas, é uma obra, mas sem ela você não consegue 

conectar esse dois lugares. Então, a gente identificou todos esses pontos e listou, não 

é ter ou não trincheira, é que tem o problema de congestionamento. Tem também 

aquela população que mora no Miolo e vai trabalhar no Centro tem que resolver para 

todo mundo, não só para o carro, porque o ônibus também entra lá. O que a gente fez 

foi identificar ao longo de toda cidade, são quase 200 km de intervenções sugeridas de 

vários estilos. Levou-se 30 anos para fazer um plano, então não da para resolver só 

hoje, tem que imaginar que a cidade cresceu, vai mudar a ocupação da cidade e vai 

necessitar de novas vias e de complementos de vias, isso tudo foi colocado. A outra 

coisa que você comentou foi à restrição da demanda, no nosso plano as medidas de 

gestão de demanda são de restrição ao uso do automóvel e de indução ao uso do 

transporte alternativo e o estudo de estacionamentos próximos das estações de metrô. 

Seria uma série de recomendações do Plano à indução ao uso do transporte coletivo 

isso faz parte do PlanMob”. Solicitada a palavra para outros esclarecimentos sobre as 

questões levantadas pela participante Ilce o Eng. Antônio Santana completou: “A 

senhora perguntou também sobre como é que se fez esse redesenho do sistema de 

transporte coletivo. Talvez eu não tenha sido muito claro, mas a gente fez toda uma 

identificação de transporte coletivo considerando os eixos principais que estão 

ocupados com metrô e redesenhamos toda a rede estrutural aproveitando, inclusive, 

ideias anteriores e identificações anteriores por exemplo dos BRT’s que estão 

construindo sem nenhum estudo. Foi falado desses dois BRT’s, a Av. 29 de Março, a 

Av. Gal Costa, nós vasculhamos todos os estudos existentes e existe o estudo de uma 

via, mas não existia nenhum sistema de transporte que fosse rodar nessa via. 

Salvador têm uma rede toda estruturada radialmente, mas ao mesmo tempo a matriz 

origem-destino, mostrava as necessidades deslocamentos transversais e 

redesenhamos essa rede estrutural, evidentemente toda integrada e não deixando de 

considerar os metrôs porque estava lá nos eixos de maior demanda, não dava para 

deixar de considerar. A logística da rede de transporte coletivo, tá desenhada para 

atender todas as necessidades de deslocamento e em cima do critério de mais rápido 

possível. Nós temos um grande dilema que aparece em cada debate desse é que nós 

queremos viagens extremamente rápidas, viagens confortáveis, viagens sem 

transferência, e viagens baratas...impossível. Não dá para resolver essa equação esse 

é o desenho espelho do automóvel. Porta a porta, fechadinho, que vá só você e com o 

ar condicionado. No transporte coletivo você não consegue atender isso porque fica 

muito caro. Ai se tem hoje varias teorias de transporte por demanda com o advento 

dos celulares, da comunicação, pede-se o Uber qui daqui a pouco eu vou para outro 

canto. Existem varias tentativas no mundo de quantificar como é que seria isso, 

idealizar isso, para um transporte de massa, nenhuma é conclusiva. Tivemos esse 



 
dilema ao logo do ano inteiro. A equipe da Prefeitura nos cobravam todos os dias, mas 

diziam tem essa experiência em tal canto, mas não chega a ser conclusiva. Tem 

estudos que mostra o seguinte desemprego, a população ativa vai ser metade da 

população economicamente ativa de hoje. Fizemos todos esses estudos e 

carregamentos considerando 0,46 de taxa de emprego em Salvador isso é quase 

pleno emprego que é o que previa o Salvador 500 se fizer a mesma simulação que 

nos fizemos com a taxa de emprego bem mais baixa você vai ter uma outra 

redistribuição das viagens, um outro carregamento das vias, uma outra necessidade 

de infraestrutura de transporte. Mas que certeza temos para afirmar isso? Nenhuma.  

Tanto é que nós estamos sugerindo no seio da administração essa reflexão sobre 

mobilidade se dê em período mais curto que 10 anos da lei. Mesmo que você faça em 

períodos mais curtos de 5 em 5 anos você têm que projetar com 30 anos que tem 

investimentos para fazer uma via, um viaduto você não amortece tem 5 anos sempre 

fazer uma projeção de 30 anos, de 40 anos. Estamos vivendo uma brutal revolução 

tecnológica que traz uma serie de incertezas para nós”. No debate a participante Ilce 

cita seus últimos apontamentos sobre o que foi discorrido: diz saber da complexidade 

de trabalhar com transporte e tem muitas outras pessoas envolvidas, quando se diz 

não vamos achar uma solução ótima, não vamos porque transporte ela tem solução de 

impacto e por isso tem que ficar claros os critérios quando escolhe qualquer coisa 

porque não vai conseguir a solução mais barata, confortável com menos poluição 

atmosférica, com segregação sócio espacial, numa cidade que nem Salvador, uma 

península com Topografia acentuada. A população tem que decidir isso junto ao 

técnico, porém os critérios tem que ficar muito claros. O Secretário Fábio Mota chama 

outra pessoa para mais uma contribuição do publico. O participante Carl Von 

Hauenshield, representante da IAB, sugere que material de discursão fosse 

disponibilizado ao público pelo menos 15 dias antes da audiência para que houvesse 

uma discussão mais embasada e coerente, para que possa ser feita uma avaliação 

pelo menos no nível técnico sobre as propostas. Se tornando complicado entender o 

sistema do PlanMob em termos de interlocução com questionamentos e respostas, já 

que não tem como saber que questionamentos foram feitos no site e a forma que 

foram respondidos. De forma que se torna duvidoso o real interesse das discussões 

propostas pelos participantes. Destacando que o grande problema é a falta de material 

prévio antes das reuniões para que as possam participar de forma efetiva e contribuir 

com propostas coerentes ao plano. Toma a palavra, Rodrigo Almeida, analista técnico 

do ministério público do estado da Bahia, salienta que sentiu falta de maiores 

esclarecimentos sobre a politica de estacionamento que foi passada de forma breve, 

explanando que são muitos dados apresentados para uma apresentação tão curta. 

Questiona sobre como ficaria a integração dos transportes ativos já que é possível 

perceber como as ciclovias se concentram em áreas de vales e como se integram o 

resto da mobilidade a pé. Questiona também em relação aos dados vetoriais foram 

utilizados, se são os mesmos dados do PDDU e se são os mesmos dados da LOUOS, 

se houveram modificações, caso tem existido onde se encontra acesso aos dados que 

deram origem aos mapas. Citando a importância de disponibilizar essas informações e 



 
esses dados vetoriais. Explana também a questão das informações fornecidas pelo 

aplicativo CittaMobi ainda serem insuficientes para a realidade do transporte coletivo 

na Cidade. Questiona se a linhas do BRT e BRS não vão competir de forma direta 

com o sistema de metrô, já que é possível visualizar que algumas delas se cruzam. 

Salienta a importância dessas discussões para o ministério público, de forma a 

fiscalizar que não seja descumprido nenhum direito da sociedade à beneficio do 

trânsito. O Eng. Antônio Santana inicia a fase de respostas a todos os 

questionamentos feitos anteriormente, explana que todo desenho feito em relação ao 

transporte coletivo foi pensado e estudado com o objetivo de não gerar concorrência 

predatória, afirmando que o BRT e o BRS não concorre com o metrô, dando como 

exemplo, no eixo da Linha 2 irá sair um BRS da Estação Mussurunga e outro da 

Estação Aeroporto, os dois em direção a Orla, saindo com outro, caso exista um 

seccionamento da linhas intermunicipais em Itapuã mas com o direcionamento para a 

Orla também, de forma que eles não competem e sim se complementam. Havendo um 

ponto apenas que existe uma complicação pelo fato de fazer ligação com 10% da 

demanda da Linha 2 para algumas Linhas, que são as linhas que passam por cima da 

Linha Viva pegando um trecho dos bairros e logo depois partindo para uma via 

expressa ao Centro. Sendo mantido todo o sistema alimentador do Metrô, e 

destacando o fato da preferência da população pela linha mais direta possível. Citando 

que se for organizado o sistema de Salvador é possível ter linhas saudáveis e densas 

capazes de baratear o sistema de transporte. Rodrigo Almeida retorna a discussão 

questionando sobre a comunicação dos cruzamentos de transportes ativos dos dois 

sistemas que foram projetados. O representante do consorcio Ricardo Corrêa explana 

que não é possível mostrar todas as questões, considerando que o mapa estava 

ficando poluído com as varias questões que apareciam, como a bicicleta 

compartilhada, os bicletários entre outros. Salienta que a ideia seria uma conjunção de 

micro acessibilidade aparecer nos planos de bairros, devido a isso não se foi falado 

em quantidades de quilômetros de vias clicáveis, que fica em cerca de 200 km 

podendo ser 180 km, 230 km porque os planos de bairros vão apresentar melhorias 

especificas, podendo se apresentar de forma melhor para que seja possível enxergar 

essa micro acessibilidade. Citando que há uma rede estrutural, mas que não é 

possível acessa-la, destacando que a proposta foi justamente vislumbrar um modo de 

acessar essa rede e a mesma servir de acesso ao transporte público ou até mesmo as 

casas, de modo que a bicicleta seja uma alternativa de transporte e não um transporte 

alternativo. Com a palavra o Carlos Alberto Querino, que destaca dois pontos 

importantes, o primeiro seria um ponto forte que são as linhas orgânicas que estão 

sendo construídas na cidade de Salvador e como elas funcionam integradas ao 

sistema multimodal, o segundo ponto, é o fato das decisões das Linhas 1 e 2 serem 

consideradas no plano de mobilidade. O Eng. Francisco Moreno da uma breve 

explicação sobre o que foi dito por Querino, explanando que se observado o desenho 

que representa a linha circular e foi mostrado anteriormente, é possível ver que está 

exatamente atendendo toda a península, contornando toda a região da Av. Gal Costa 

indo até ao corsário, além disso, nas novas vias, está sendo proposto duas novas 



 
ligações com a península, que atualmente só possui uma ligação, que é a calçada, 

então o que está sendo proposto são 3 ligações cruzando a península além das que 

tem hoje, uma requalificação da entrada da policia até a entrada de mares, e também 

na igreja de irmã Dulce, duplicando a via e colocando um BRT no Caminho de Areia, 

além de duas ligações novas, devido a não se conseguir entrar direito no Uruguai, 

aproveitando vias que já existem hoje e requalificar, a terceira ligação seria a Av. Gal 

Costa que vem até o lobato pelo túnel e finaliza, onde a proposta feita foi justamente 

pensando o adensamento existente na região do Uruguai, que se precisa dar uma boa 

acessibilidade. Sendo o principal objetivo melhorias, novas vias e duplicações para 

aquela região. Esclarecendo com o foi resolvido o acesso à península. Completando a 

resposta para Querino com relação às comunidades que foram mencionadas, está 

sendo feito um plano sistêmico, onde não será resolvido problemas específicos de 

comunidades agora, que só poderiam ser resolvidos considerando as diretrizes do 

PlanMob nos planos de bairro. Dando como exemplo, que não faz um teleférico entre 

duas cumeadas sem conversar com as duas cumeadas, então a questão de transporte 

ativo é fundamental que esteja detalhada no plano de bairro. Anteriormente foi citado 

sobre princípios que foi usado para fazer o plano, respondendo a isso, foram gastos 

mais de 6 meses e 10 relatórios para falar e levantar quais seriam as diretrizes do 

planejamento da cidade de Salvador em relação a transportes com participação mais 

ampla possível, o relatório 8 apresenta detalhadamente aquilo que você chama de 

princípio, mas que para os responsáveis é chamado de diretrizes que foram utilizadas,  

dentre mais informações importantes  apresentadas no relatório 5, portanto, o relatório 

10 não é um relatório que apresenta princípios, e sim ele apresenta os resultados das 

nossas simulações e dos nossos atendimentos às diretrizes que foram estabelecidas 

pela população que participou do plano. Com a palavra, Edvan Cruz, representante da 

Cidade Baixa e usuário de bicicleta. Embora possua carro e moto, utiliza a bicicleta 

para trabalhar, tanto para saúde quanto como uma forma de contribuir para a melhoria 

do trânsito. Questiona sobre quando foi citado do transporte ativo bicicleta, além das 

propostas apresentadas o que mais poderia ser feito em termos de ciclovias e 

viabilidade para os ciclistas, sobre a integração tanto parte de passageiros quanto 

para parte de transporte, considerando que ainda poderia haver um investimento em 

alguns pontos que merece uma atenção especial, como por exemplo, morador da 

Cidade Baixa e precisa passar pela Calçada e Comércio, foi feita uma ciclovia na 

Cidade Baixa que ela vai até o caminho de areia num sentido, e no outro sentido atual 

até o Largo de Roma, mas ela não se estende até o comércio, e se observar, quem 

vem da Av. Suburbana que também tem ciclovia hoje, e quem vinha da parte mais 

baixa, a península, quando se chega do Largo de Roma para lá é a necessidade das 

pessoas de acessar aquelas lojas que estão ali, acessar as faculdades, acessar a feira 

de São Joaquim e acessar o Comércio, que tem faculdades, tem bancos e comércio 

também, Sendo que as pessoas que frequentam aquele trecho são pessoas de baixa 

renda que precisa utilizar a bicicleta e ela infelizmente não tem como condições, onde 

é necessário pegar ônibus ou usar próprio carro para ir até o comércio. Ressalta a 

questão do excesso de carros nas ruas, considerando o que foi dito que seria proposto  



 
alargar ou duplicar as ruas, que consequentemente coloca mais carros nas ruas, 

gerando uma punição à população com combustível e com pedágios. Ressalta a 

importância da necessidade de olhar especialmente para a região da Cidade Baixa. 

Em seguida a palavra é passada par o Professor da UFBA Juan Moreno que declarou 

concordar com o representante do IAB sobre a participação da sociedade: ”A 

audiência pública não é o mecanismo ideal para promover o processo participativo que 

está sendo colocado aqui. Já está demonstrado, tem muito discussão, tem muitos 

artigos, no mundo lá fora e aqui em todo Brasil, que questionam as audiências 

públicas porque não conseguimos fazer um diálogo, um debate que todos queremos e 

desejamos; um sistema de perguntas e respostas, meu tempo está acabando, eu sei 

que não vou poder dialogar. O que colocou o Senhor Secretário, fazermos seminários, 

temos que ter um sistema de seminários fora das audiências públicas, nas 

universidades, por exemplo, ou no IAB, para podermos nos apropriar das coisas 

técnicas que são complexas. São complexas, eu não consigo compreender com 

rapidez porque eu sei que temos pouco tempo para me apropriar delas e discutir. Eu 

acho que são muitas coisas positivas, dados que é pouco tempo que se tem para 

realização do plano e se aprofundar nas propostas: Primeiro é um plano de mobilidade 

sustentável, ótimo. Tem uma rede densa de corredores de transporte púbico, que é 

muito positivo. É muito positiva a proposta de gerenciamento da mobilidade e gestão 

da demanda proposta pelo Consórcio. Acho pertinente, porque se não temos 

gerenciamento da mobilidade, não poderemos atender o que foi solicitado por Edivan 

Cruz. Eu não sei como vai ocorrer lá no eixo da Av. Suburbana que vai ter BRS, Vai 

ter BRT, vai ter corredor de bicicletas e vai ter automóveis, mas essa rua tem apenas 

uma largura de 18 ou 15 metros, talvez menos. Então, eu não sei como vai ocorrer 

isso, vamos ter que sacrificar o espaço de circulação do automóvel e para isso temos 

que ter propostas de gerenciamento da mobilidade que os senhores estão colocando 

que são pertinentes. Não tem sentido  fazer um plano de mobilidade sustentável, se 

não temos um gerenciamento da mobilidade. Eu acho muito boa esta proposta. 

Talvez, seguindo um pouco nós vamos capitar mais usuários para o transporte 

público, 200 mil ou 500 mil, isso depende. Outra questão positiva, vocês estão 

pensando nos transportes verticais, estão pensando na Microacessibilidade, só que 

vejo todos os mapas de cada modo e a conexão ocorre na minha cabeça, eu tenho 

uma preocupação, isso tem haver um pouco com o Transporte Orientando o 

Desenvolvimento (TOD). O transporte também pode orientar o desenvolvimento, de 

que maneira? Quando nós pensamos as estações de transporte público de alta 

capacidade. Eu sei que é uma preocupação minha, eu sei que tem representante da 

CCR, do Governo do Estado. Em algum momento a Prefeitura e o Estado terão que se 

reunir e pensar no que vai acontecer nas estações de metrô, porque eu não sei como 

a teoria que está sendo proposta aqui se materializa nas estações de metrô. 

Atualmente não se consegue chegar nas estações de metrô, nem taxi, nem de UBER, 

nem de bicicleta, nem a pé, nem de ônibus. Então as estações de metrô devem ser 

pensadas em uma rede integrada, ai que está uma das contribuições do plano. Tem 

que ter um modelo, ainda que conceitual, com um o que está sendo pensado para as 



 
estações de metrô e VLT futuras. Sendo elas isoladas e suspensas, não vai ocorrer. 

Aquela rede que vocês estão propondo, as pessoas irão continuar dentro dos 

automóveis e não irá ocorrer o gerenciamento da mobilidade. As estações de metrô 

estão suspensas, no alto e as pessoas tem as passarelas incomodas e 

desconfortáveis, onde não sei como as pessoas irão chegar a pé ou de bicicletas, o 

que vai ocorrer com os planos inclinados que vocês estão propondo, maravilhosos e 

excelentes. Esse modelo de estações tem que ser pensado, em algum momento tem 

que sentar a Prefeitura, a SEDUR-Estado e a CCR para repensar ou reestruturar as 

estações de metrô. Eu penso que elas precisam ser reestruturadas, porque elas estão 

suspensas como um cogumelo no meio da Paralela e não provocam qualquer 

integração modal. Este é um problema que afeta diretamente a microacessibilidade, é 

uma questão espacial, uma questão topológica. Em algum momento a universidade 

pode vir a colaborar com os senhores, desejamos colaborar neste aspecto, por se não 

pode ficar tudo no discurso. Eu acho o IAB poderia promover um seminário específico 

para pensar essas, porque lá tem profissionais que dominam o assunto”. Em 

sequencia, o  representante da SEDUR – Estado, Danilo Ferreira inicia sua 

participação, explana que a equipe do PlanMob fortaleceu muito o transporte sobre 

pneus no Plano de Mobilidade, inclusive colocando um BRS ao lado de um VLT, 

questiona qual é o sentido de propor um BRS ao lado de um VLT no Subúrbio? Qual é 

o sentido de você ter esse tipo de competição? Declara que a Prefeitura de Salvador i 

tem se esforçado demais para construir linhas curtas, com frequências bem menores, 

etc; e no Plano de Mobilidade nós estamos vendo o contrário: a criação de linhas 

longas que estão indo no sentido contrário daquilo que está sendo colocado pela 

Prefeitura hoje. Declara que: “A gente precisa tentar juntar essa equação, essas linhas 

longas que estão naquele contexto da Linha Viva, muitas coisas acontecem ali na 

Linha Viva, com 10% que você colocou de competividade com o metrô que estão 

nesta competição. Mesmo assim nós vemos que temos soluções, por exemplo, 

quando você fala que nós temos intervalos, um headway em torno de dois minutos, 

dois e meio. Isso é um headway que indica que pode ter trilhos, sinaliza que você ter 

viabilidade para um trilho VLT, talvez um VLT pela orla. Será que essas soluções 

também não podem ser associadas ao contexto do Plano de Mobilidade. Será que só 

o transporte sobre os pneus é o caminho? Será que não é possível outras soluções, 

sejam pela orla, sejam por outros caminhos? Como a gente pode melhorar essa 

relação? Então é essa condição que a gente coloca aqui, exatamente buscando 

entender como a gente pode melhorar essa relação para que se tenha a 

sustentabilidade dos serviços. Tudo que está sendo colocado, está pensado em cima 

do metrô, a partir das estações, a partir do que nós temos, porque não é do Governo 

do Estado, não é da Prefeitura, é um projeto de Estado. Espero que na próxima 

oportunidade nós possamos ter a extensão da Linha 1 indo até a Barra e outras 

possibilidades de trilhos que venhamos a ter” e encerra o sua contribuição. Fabio 

Motta: passa a palavra ao Eng. Francisco Moreno: “Edivan, você comentou muito a 

bicicleta na Cidade Baixa. Quando a gente falou alargar, a gente imaginou em cada 

projeto, especificamente lá na Cidade Baixa. É alargar para melhorar a calçada e 



 
melhorar a ciclovia. Quando você fala que seria interessante ir até o Comércio, a 

proposta que o Ricardo comentou, é montar uma rede. de ciclovias. Hoje a gente 

percebe que ela esta desestruturada. Quando ele falou 120 km de novas ciclovias, 

elas são novas ciclovias, é acrescentar. Isso é simplesmente, nas vias que já existem, 

tentar criar ciclovias, ciclorrotas, conforme cada caso, na situação que está hoje. Além 

disto, ele deu todas as vias que estavam sendo propostas, requalificadas ou em 

ampliação, então porque não já nascer com uma ciclovia. Quando você olha a fichinha 

que a gente mostrou que precisa alargar com 20 metros, muitos desses metros a mais 

é por causa da requalificação de calçadas e de colocar uma ciclovia que está dentro 

do plano das ciclovias. Então não é simplesmente alargar para os automóveis, não é, 

muitas vezes estamos alargando só para qualificar aquela via, porque do jeito que está 

lá não consegue. O Querino comentou, por exemplo, que ali no Vale das Pedrinhas, 

uma das propostas que tem é arrumar aquela rua que está em cima do córrego no 

Vale das Pedrinhas, é qualificar aquela via que hoje dá até para alargar um pouquinho 

até chegar lá na Juraci, mas também entrar no Vale das Pedrinhas e qualificar para 

uso de ciclovias junto com o carro que não vai existindo, não adianta falar que ele não 

existe, ele vai existir. Então, quando se olhar o plano você vai ver vários lugares 

daqueles laranjinhas que está lá que o Plano Diretor não falou nada do Vale das 

Pedrinhas, nós fomos lá nas pedrinhas e falamos, precisa requalificar essa área. Dom 

João VI, em Brotas é uma, é um dos quilômetros de qualificação daquela via, arrumar 

aquilo ali, não dá dizer que não vai andar mais carros ali, você não tem alternativa, só 

aquela rua para andar, só que ela tem que ser qualificada, muitas dessas qualificações 

são em vias que estão sendo qualificadas principalmente para aumentar calçadas e 

eventualmente colocar ciclovias, quando houver espaço. Então esses são exemplos 

de que a proposta da consolidação estrutural que o Ricardo falou, é justamente isso: o 

que existe hoje vai tentar ampliar e indicar uma rede Cicloviária. Fabio Motta sinaliza 

que irá responder a pergunta do participante Juan Moreno e Antônio Santana 

responde: Eu acho que talvez não tenha sido muito claro, Salvador tem hoje, perto de 

500 linhas de ônibus com o projeto de racionalização que a Prefeitura e o metrô estão 

implantando, com as integrações vai ficar em torno de 300. Certo, e nos falamos em 

linhas longas em torno de 30. Linhas estruturais são eixos estruturais, certo, e essas 

linhas estruturais também serão alimentadas por linhas curtas, tanto é que o nível de 

transferência em Salvador, se tudo foi implantado, vai passar de 23% para 74%. Hoje, 

só para ter uma ideia, São Paulo com bilhete único de três horas, com transferência 

infinita nestas três horas, você pode pegar quantos transportes queira, chega a um 

nível de transferência de 68%. Por quê? Porque não se implantou, por exemplo, a 

decisão de Salvador com o contrato programa que é cortar. Vou dá mais um exemplo: 

São Rafael sai dali, tem a estação do metrô, mas o cara quer ir para a Pituba, o mais 

lógico é que tivesse a linha alimentadora para o metrô, mas tivesse alternativa dele 

parar chegar ao mercado de Pituba, ai o cidadão escolheria. A forma como está no 

contrato, o contrato corta tudo. Nós obedecemos ao programa contrato na integra, em 

todos os eixos em que o metrô está implantado. No entanto, aqueles eixos não 

servidos, por exemplo, o eixo da orla, tem que ter uma solução de qualidade. Nós 



 
queremos a qualidade do metrô, não é que queremos o modo metrô, e se a qualidade 

do metrô consegue atingir o modo ônibus de grande capacidade com grande 

qualidade, a gente opta por isto, porque lá não tem demanda para o metrô. Outra 

questão, a competição do veículo leve sobre trilho com o ônibus estruturado lá 

Subúrbio, que foi um exemplo que deu certo, não compete, o VLT só vai até 8 mil 

passageiros hora sentido, a partir de 8 mil ele começa a degradar, ele é mais lento do 

quê o ônibus. É uma ilusão, nós pensamos muito tempo no Brasil que o VLT era o 

substituto do ônibus e não é. Ele funciona quando está totalmente segregado, por 

exemplo, o que vocês estão construindo na Av. Suburbana, ele está totalmente 

segregado, mas nós o testamos sozinho, na integração radical e testamos ele com 

linhas na Av. Suburbana, o BRS. As linhas da Av. Suburbana estão cumprindo a 

missão de fazer o sobre e desce ao longo da Av. Suburbana, que é um eixo que tem 

comércio, tem serviços e tem pessoas querendo subir e descer ao longo da Av. 

Suburbana. Tem que ter transporte coletivo lá e de preferência, qualificado. O VLT 

está servindo mais como transporte de longa distância, se o cara quer sair de Paripe e 

quer vir para a Calçada, ele não vai pegar BRS, é muito conveniente ele pegar VLT do 

de BRS, então é uma competição natural. Quanto à questão que você fala, na Av. 

Suburbana, nós estamos colocando BRS, nós estamos colocando ciclovias, nós 

automóveis; é que não deu para detalhar tudo, não dá neste tempo, mas temos uma 

avenida paralela à Av. Suburbana chamada Mané Dendê que é uma das propostas 

estruturais, quer dizer, o automóvel está carregando muito mais a Mané Dendê porque 

se tornou desagradável de andar dentro da Av. Suburbana. Então ele está palpitando 

andar pela Mané Dendê porque é muito mais rápido do que pela Av. Suburbana com 

todos os serviços que eles tenham. Então foi esse tipo de coisa que a gente ficou 

simulando exaustivamente e em um plano de prazo de 7 meses foi extremamente 

desgastante, mas a gente queria acertar, nós queremos acertar. Só mais um 

complemento na resposta do Carl, se você pegar o Relatório 5 tem todos os cenários 

de projeções que nós usamos nos vetores do Salvador 500. Se você pegar o Salvador 

500 diretrizes do futuro, grandes números, eles tem cenários mais longos, nós 

pegamos aqueles dados e produzimos cenários mais longos. O Secretário Fábio Motta 

pergunta ao participante Juan Moreno se faltou alguma coisa a ser respondida e Juan 

Moreno responde que faltou a resposta sobre o acesso às estações de metrô, Antônio 

Santana (Consórcio TTC/Oficina) responde, explicando que das 44 escadas rolantes 

que estão sendo propostas, 22 são propostas para o metrô. Completa que: “Tanto no 

plano de racionalização, quanto neste plano de mobilidade, nós estamos dando 

dimensionamento de cada estação de equipamentos de apoio de bicicleta, de ônibus, 

em cada uma dessas estações. As estações estão subdimensionadas. Nós vamos ver 

no final do ano a estação aeroporto vai travar a Paralela nos dois sentidos; Porque ela 

foi feita subdimensionada. Mas a Prefeitura tem se esforçado insistentemente em 

fornecer para o Estado todos os dimensionamentos que a gente tem feito”. Fábio 

Motta complementa: “Não quero polemizar, mas neste caso, se chegar à Estação 

Mussurunga, você vai ver como está totalmente subdimensionada, não cabe lá ônibus 

urbano nem metropolitano. Então, isso é uma realidade que precisamos enfrentar, 



 
precisamos sentar para dialogar. Pirajá está chegando bem próximo disso, e pior, o 

contrato de programa diz que quando o metrô chegar no Aeroporto, você precisa 

cortar todas as linhas do Aeroporto. O terminal que está sendo feito no aeroporto não 

tem nem área de estoque. Então realmente, isso é uma coisa que a gente precisa 

discutir, mas eu vou sugerir a Carl (representante do IAB) que da mesma forma que 

ele quer um debate sobre mobilidade lá eu estou disposto a fazer no IAB, é só marcar 

a hora e o dia do seminário, você marque com o do metrô também, igualzinho, 

Idêntico”. Em seguida a palavra é passada para a Érica Teles representante do 

Mobicidade Salvador, coletivo que trabalha a respeito da mobilidade através da 

bicicleta. Érica apresenta alguns questionamentos a respeito do transporte ativo 

pedestre e bicicletas. Com relação aos pedestres, salienta sobre os pontos falados por 

Luís Fernando, representante do Consórcio TTC/Oficina que explanou a respeito da 

requalificação de 300 km de calçadas e sobre os critérios para as vias que seriam 

requalificadas, onde, de acordo com Luís, seriam prioridade as vias que possuíssem 

um tráfego de 40 linhas de ônibus. Érica Teles acrescentou que poderia ampliar esta 

requalificação para os polos geradores de viagens principalmente hospitais onde se 

trabalha com pessoa de mobilidade reduzida, pela necessidade de uma requalificação 

do espaço do pedestre, bem como escolas onde se tem crianças e universidades, 

onde se tem um grande fluxo de pedestres nestas localidades. Érica salienta que não 

detectou como o plano contemplou a questão sobre pontos de travessias de 

pedestres, nem sobre tempo semafórico. Ela comentou sobre faixas de travessais 

diagonais, onde poderia ser adotados em vários lugares em Salvador, no intuito de 

melhorar a travessia do pedestre haja vista a região do Lucaia e propriamente em 

alguns trechos da Av. Av. Antônio Carlos Magalhães (ACM). Com relação às 

bicicletas, Érica salienta que considera uma incógnita imaginar o funcionamento de 

sistema de bicicletas compartilhadas dentro de outra esfera Municipal que não seja 

gerenciada pela Secretaria de Mobilidade, informou que o programa de bicicletas 

compartilhadas é gerenciado pela SALTUR através do “Salvador Vai de Bike” e que 

até o presente momento não consegue visualizar uma conexão desse projeto com 

PlanMob, já que, no entendimento da mesma, deveria funcionar em conjunto com 

transporte público contemplando estações dentro das próprias estações de 

transbordo, situação esta que ela não encontrou prevista neste momento. Por ultimo, 

ela destacou que PlanMob não contempla a implantação de paraciclos em prédios 

públicos, coisa esta que na opinião da mesma, dificulta e não estimula o uso da 

bicicleta. Ela citou como exemplo a 2º Audiência Pública do PlanMob, onde no local 

não possui nenhum paraciclo para a acessibilidade dos usuários de bicicletas. Em 

resposta, o Secretário Fabio Mota inicia dando uma explanação sobre a composição 

da Secretaria de Mobilidade, onde é apresentada a Secretária de Mobilidade (SEMOB) 

como responsável pela parte de transporte, não só de ônibus, mas também dos planos 

inclinados, Elevador Lacerda, transporte marítimos e outras competências. O 

gerenciamento do Trânsito é dito que é de competência da TRANSALVADOR, que é 

uma superintendência vinculada a SEMOB e que o órgão é gestor do programa 

“Salvador Vai de Bike”. Foi informado que o contrato do programa “Salvador Vai de 



 
Bike” foi feito com a SEMOB, através da TRANSALVADOR. A SALTUR realizou a 

capacitação do contrato através da busca dos patrocinadores, no período do Carnaval, 

entre eles o Banco Itaú, onde se mostrou interessado nesse tipo de modal. Entretanto, 

a gestão do contrato é feita de forma compartilhada, por uma coordenação de 

acessibilidade composta pelo Diretor Eduardo Leite e o Coordenador Raimundo 

Nonato, onde ambos fazem a interface entre a SEMOB e a SALTUR. Como a 

TRANSALVADOR é um órgão vinculado a Secretária de Mobilidade, é do 

entendimento dele que o órgão está contemplado nesse processo. Érica Teles aponta 

que realizou esse questionamento pois todas a reuniões realizadas para tratar sobre o 

programa “ Salvador vai de Bike” foram realizados na SALTUR. Ela reforça que esse 

programa não está contemplado na SEMOB. O Diretor Eduardo Leite explica que o 

processo inicial deste programa se deu pela Secretária Municipal de Urbanismo e 

Transporte (SEMUT), através de um chamamento público, onde participaram algumas 

empresas, entre elas a MOVEMENT, que foi a vencedora desse processo, e assim, 

buscou como patrocinadora o Banco Itaú, onde no período estava investindo muito na 

cidade. É dito que esse processo partiu da antiga Secretária de Transporte, que hoje 

denomina-se Secretária de Mobilidade. Ressalta que todas as ações são realizadas 

em parcerias, onde se definem as novas estações e suas localizações, as bicicletas, 

novos trechos de ciclovia e ciclofaixas. O mesmo comenta que essas ações são 

realizadas pela SEMOB, incluindo a TRANSALVADOR que compete a SEMOB, e a 

SALTUR. Ele ressalta que esse plano possui um valor simbólico ao usuário, onde, na 

última informação que o Diretor Eduardo Leite obteve, custava R$ 10,00 por ano, por 

isso a busca de parcerias para a viabilização do projeto. O Secretário Fábio Mota abre 

a palavra aos outros componentes da mesa Francisco Moreno, representante do 

Consórcio TTC/Oficina responde ao representante do CREA, sobre o financiamento 

das ações do Plano de Mobilidade. É informado que o PlanMob quantificará todas as 

intervenções que serão realizadas como BRT, BRS e novas vias, onde cada projeto 

terá uma ficha que irá conter todas as especificações e os custos estimados. A partir 

dos estudos de viabilidade econômica de cada projeto, chegará a um custo estimado, 

onde a partir disso será criada uma série de programas de comoção que serão 

sugeridos para a Prefeitura Municipal de Salvador (PMS), como, por exemplo, o 

programa comentado pelo Luís Fernando, do Consórcio TTC/Oficina, sobre a 

recuperação das calçadas, e outros programas como a requalificação de vias, entre 

outros. Ele destaca que haverá um dele, onde irá ser abordada como será a captação 

de financiamento, indicando os locais onde poderão ser realizado a capitação desses 

recursos, como exemplo citado, a Caixa Econômica Federal. Foi explanado sobre 

como esse programa servirá para apoiar a Prefeitura e ajudar na gestão da 

implantação dessas ações através das ideias feitas pelo PlanMob. A segunda coisa 

comentada por Francisco Moreno foi sobre a capacidade de suporte das vias, onde 

foram explicitados que, em determinados pontos da cidade, um dos grandes 

problemas encontrados são os gargalos de trânsito, onde um local que é ruim, 

estende-se por 5 ou 6 quilômetros de congestionamento. Foi dada como exemplo a 

chegada da Av. Paralela ao Centro, onde, de acordo com Moreno, devido ao gargalo 



 
na chegada, a retenção ocasionada passa do CAB. Foi afirmado que a Av. Paralela 

chegou ao limite da capacidade de suporte. Além disso, foi ressaltado que no Plano 

Diretor da cidade possui uma perspectiva de criação de um grande polo de empregos 

próximo ao Centro Tecnológico, na Av. Paralela e com a população ainda morando na 

parte central da cidade, como exemplo na Pituba. Ele ressalta que essa situação 

continuará a congestionar a Av. Paralela tanto no sentido Aeroporto, tanto no sentido 

Centro. Conforme informado, esses dados foram quantificados, através dos 180 

quilômetros de vias explanados na apresentação, onde caso não seja feita nenhuma 

intervenção, a capacidade de suporte da via chegará ao limite. Francisco Moreno 

acrescentou que a área amarela, apresentada no mapa, apresenta vários locais com 

esse tipo de problema, fato que é diferente da área branca, do Miolo e Subúrbio, onde 

existe congestionamento confinado, que ocorre em um trecho pequeno e não se 

espalha por 5 km. O exemplo dado foi o bairro do Cabula, onde o congestionamento 

atinge apenas um determinado trecho e não se estende até o Acesso Norte. Neste 

caso exemplificado, foi identificado que o problema não era o gargalo, e sim a falta de 

conectividade do bairro com grandes avenidas. Foi afirmado que essa capacidade de 

suporte norteou todas as ações, onde foram observados trecho por trecho avaliando 

também o Plano de Diretor. Francisco Moreno explicou que a quantificações dos 

dados foram nos horizontes de 2025, 2032, onde acredita-se que haverá a máxima 

solicitação da cidade, e no ano de 2049. Ele continua explicando que em cada 

momento desses, foi carregada a rede para verificar o que está acontecendo, porque 

está acontecendo e como poderia ser a solução para este local. Finaliza informado 

que a capacidade de suporte foi levada em consideração em todas as analises 

realizadas na cidade. O Secretário Fabio Mota retornou com a palavra para comentar 

sobre a Linha Viva e explico como o Plano de Mobilidade é um plano sustentável, 

onde prioriza a mobilidade ativa. Ele comentou que a Linha Viva está no PDDU, e que 

não se pode fazer um plano de Mobilidade, em um horizonte de 2049 e não considerar 

a Linha Viva no projeto Salvador. Ele informa ainda que a execução da Linha Viva está 

suspensa nessa gestão, mas não garante essa suspensão em gestões posteriores. 

Ele ressalta que é um projeto aprovado pelo PDDU e não é cabível desconsidera-la, 

pois assim, o PlanMob iria de encontro com o planejamento da cidade. Após alguns 

argumentos por partes de alguns presentes na plateia, o Secretário Fabio Mota 

ressalta que o PDDU foi aprovado após a anuência de várias audiências públicas e 

explica que o plano necessita de renovação a cada 10 anos para que possa entrar 

outras discursões pertinentes. A palavra foi passada para Luís Antônio, representante 

do Consórcio TTC/Oficina, onde ele respondeu diretamente a Érica Teles, 

representante do Mobicidade, apoiando a recomendação dela em considerar os locais 

próximos de hospitais e escolas e os corredores com 40 ônibus/hora por sentido. Foi 

ressaltado também, que a escolha de priorizar a elaboração do projeto para o 

transporte ativo em função dos ônibus acreditar que grande parte desses polos estará 

contemplada decorrente desses corredores. Após avisos de Eduardo Leite, foram 

abertas novas rodadas de discursão. O primeiro a realizar comentários foi o 

representante Pablo que faz parte do coletivo Mobicidade. Pablo inicia perguntando 



 
como o PlanMob estará vinculado ao Plano Plurianual ou este estará vinculado ao 

PlanMob. Ele ressalta que a Prefeitura já tem uma proposta de um Plano Plurianual, 

contudo ele questiona como será para estabelecer uma coerência entre essa proposta 

de Plano Plurianual de investimentos em Salvador e a questão do PlanMob e se não 

seria mais coerente aguardar a conclusão do PlanMob para assim concluir o Plano 

Plurianual. Ele indaga sobre o Plano Plurianual, onde a palavra bicicleta só aparece 

seis vezes. Pablo questiona o Secretário Fábio Mota e os demais presentes de 

quantas mortes eles acham que são aceitáveis. Ele ressalta que existe um programa 

mundial chamado “Visão Zero”, este que, para o mesmo deveria ser uma diretriz 

primordial do PlanMob. Ele complementa indagando ao Superintendente da 

TRANSALVADOR, Fabrizzio Muller quando a velocidade regulamentada de Salvador. 

Pablo também indaga sobre  os tempos semafórico e as faixas de travessias, citando 

como exemplo a Rua do Canal, localizada no bairro do Rio Vermelho. Ele relata que a 

via não possui regulamentação de velocidade nem faixas de travessia para os 

pedestres. A ciclofaixa existente funciona como uma grande calçada, fato esse que o 

faz questionar a não existência de uma politica pública para os pedestres. Pablo cita o 

comentário do Secretário Fabio Mota quando é dito que o PlanMob é um Plano 

Sustentável, pois na visão de Pablo, o plano não muda o paradigma de Salvador para 

mobilidade sustentável. Ele questiona como se pensar em uma cidade que tenha 

acessibilidade universal, considerando crianças, idosos e mulheres, incluindo a 

questão da segurança pública. Outro questionamento realizado por Pablo é sobre o 

transporte de cargas através da mobilidade ativa, citando, por exemplo, o bairro de 

Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele afirma que no PDDU de Salvador não cita nada 

sobre o transporte de cargas através da mobilidade ativa. Ele ressalta que foram 

propostos pelas apresentações do PlanMob na 2ª Audiência Pública, 200 quilômetros 

de novas vias e um total 600 km de recuperação ou implantação de novas calçadas. 

Ele questiona a ligação dessas intervenções com o Plano Plurianual e busca fazer 

uma análise comparando o custo do quilômetro de uma via, de uma calçada de uma 

ciclovia, para assim, chegar a uma conclusão se o plano mudará os paradigmas e se 

estará priorizando realmente a mobilidade ativa. Pablo ressaltou o que Érica Teles 

comentou sobre a integração modal entre ônibus e bicicleta, inclusive, na busca de 

esclarecer como será o gerenciamento desta alternativa. Questiona também sobre a 

relação entre o valor da tarifa e a renda per capita média da população de Salvador, 

trazendo dados referentes à pesquisa origem-destino. Assim, ele questiona quanto a 

criação de um programa de acesso universal mensal ao transporte coletivo, onde não 

haja limite de utilização, que no caso, em Salvador é limitado em 6 passagens. 

Questiona também, o porquê da não criação de uma tarifa social para pessoas que 

não tem condições de pagar o valor da tarifa. Indagado pelo Secretário Fábio Mota 

como seria o financiamento desta tarifa, Pablo colocou algumas condições como a 

sobretaxa em transportes individuais e a retirada de verbas para o financiamento da 

construção de novas vias, para o investimento no transporte público. O secretário 

Fábio Mota explicou que o transporte público de Salvador é financiado integralmente 

pela concessionária, onde a Prefeitura Municipal de Salvador é encarregada de fazer a 



 
gestão e a fiscalização do consórcio. Além disto, o Secretário exemplificou outros 

estados que praticam o subsidio do transporte público como São Paulo, Brasília e Belo 

Horizonte e que possuem passagens mais caras que em Salvador. Pablo comenta 

sobre a definição dos postos de compartilhamento de bicicletas em áreas turísticas e 

em orlas de Salvador, e questiona o porque da implantação desses dispositivos para 

fins turísticos e não para a população. Questiona mais uma vez sobre a função da 

SEMOB no gerenciamento conjunto com a SALTUR do “Salvador Vai de Bike”. A 

próxima pergunta é realizada por Juliana, representante do grupo Gambá, onde a 

mesma questiona sobre como será tratado a dimensão ambiental do PlanMob, citando 

como projetos, a Linha Viva e a Av. Atlântica, questionando assim, as emendas em 

especifico da Av. Atlântica e a aprovação do PDDU. Comenta sobre os elevados 

custos ambientais da Av. Atlântica, onde impactará em uma das poucas áreas verdes 

restantes de Salvador. Comenta também sobre o custo ambiental e social da Linha 

Viva. O próximo a realizar perguntas é Cesar Menezes, representante do “Viva Parque 

de Pituaçu”. Ele comenta sobre o impacto ambiental da Av. Atlântica, citando como os 

moradores estão preocupados com a desapropriação devido à construção desta nova 

via. Ele questiona sobre o pensamento da Prefeitura sobre os moradores da região, a 

área do projeto e sobre o Parque de Pituaçu, como será depois da implantação dessa 

Av. Atlântica. Indaga também sobre um melhor dialogo entre a Prefeitura e o Governo 

do Estado com a população civil e por fim pede que retome o Conselho da Cidade. O 

Secretário Fábio Mota retoma a palavra informando que o conselho da cidade foi 

fundado na sua gestão pela SEMUT e hoje se denomina SUCOM. Retoma a palavra o 

representante do Consórcio TTC/Oficina Francisco Moreno Neto que responde sobre o 

comentário a respeito de velocidade urbana informando como já tinha sido abordado 

em outro momento na audiência e que uma das premissas especifica sobre o 

transporte individual seria criar uma politica de restrição de velocidades, premissas 

essas, que estariam constando no programa de regulamentação de velocidade, bem 

como, vão ser criadas e requalificadas apenas algumas vias existentes que faltaram 

no Miolo do PDDU, sendo um dos motivo desta requalificação e ampliação a criação 

de espaços para bicicleta com ciclofaixas, desta forma, existiriam 200 km de vias 

tratadas (criação, ampliação e requalificação). São vias que correspondem 1/3 dos 

200 km, como por exemplo, a Mané Dendê que ajuda no tráfego da Av. Suburbana. O 

secretário Fábio Mota retoma a palavra explanando sobre o gambá, informando que 

para se fazer um plano se faz necessário ser levado em consideração fatores de 

sustentabilidade, desta forma, não esquecendo do arcabouço jurídico sendo o PDDU 

um arcabouço jurídico e o balizador do urbanismo da cidade de Salvador. 

Complementou que a Av. Atlântica, por exemplo, praticamente tem que constar no 

plano mesmo que nunca venha ser implantada nesta Administração, informando que 

dentro próximos dias o Secretário André Fraga deverá anunciar a oficialização do Vale 

Encantado, ou seja, já se iniciaram os estudos do Vale Encantado ,existindo  inclusive 

uma  Associação em contato já com a nossa secretaria. Complementando que já se foi 

assinado um TAC com Dr. Vinhas e Dr. Marcelo em função de coisas passadas da 

Tamburugy. A Av. Atlântica será sepultada quando do ato da criação do Vale 



 
Encantado e todos os estudos que estão lá para serem realizado para o Vale 

Encantado. Salientou sendo a Linha Viva também componente do PDDU, informando 

que independente da implantação ou não nessa gestão, o secretário considera 

imprescindível se levar em consideração. O Secretario informou que soube sobre uma 

nova outra proposta da Linha Viva onde se fala que a mesma existiria sem passar pela 

Saramandaia, ela se iniciaria na Av. Paralela e seguiria seu traçado original, 

considerando irresponsabilidade de qualquer gestor fazer um planejamento para 2049 

desconsiderando o que já estar aprovado por lei pela Câmara sendo lei municipal. O 

Secretário Fabio Mota convidou ao próximo participante informando que ainda possuía 

três pessoas a se pronunciar antes do encerramento da audiência. Pablo Florentino 

representante do coletivo Mobicidade, indagou sobre alguns assuntos referentes ao 

posicionamento a respeito do Plano Plurianual, transporte de cargas, tempo de 

travessia, ponto de ônibus, algumas das suas colocações não puderam ser 

compreendidas pelo áudio, contudo foi respondido pelo Secretario Fabio Mota que o 

Plano Plurianual projeta recursos e aspirações de recursos próprios do Município 

Salvador e que essa gestão atual bateu recorde de investimento com recursos 

próprios do município e que nunca na história da cidade se investiu tanto como nesta 

gestão. Salientou ainda que no primeiro mandato do Prefeito Antônio Carlos 

Magalhães Neto não houve nenhum investimento do governo estadual e federal, 

contudo foram realizadas grandes obras como podem ser observadas na cidade. As 

ações que o PlanMob esta indicando para a cidade são da ordem de 9 bilhões, estas 

informações estarão melhor determinadas no relatório de planejamento, muitas linhas  

de financiamento estão vinculados a recursos federais, o Secretário Fabio Mota 

ressaltou que Pablo como estudioso da área, sabe que existem linhas de crédito 

específicas na área de mobilidade para ciclofaixa, para abrigo de ônibus, como para 

todo tipo de projeto voltado para a mobilidade, atualmente o ministério das cidades 

disponibiliza linhas de crédito  neste sentido. Todos estes assuntos estarão listados no 

relatório final do PlanMob, desta forma , o Secretário complementou que não vê 

conflitancia entre o Plano Plurianual que está na Câmara Municipal com recurso do 

próprio Município de Salvador e o Município buscar recurso para Salvador  para 

implementar os planos apresentados. O Secretario Fabio Mota se desculpa caso não 

tenha sido claro com relação às questões indagadas, continuou respondendo o Pablo 

sobre a segurança pública, que as mulheres tem medo de pegar ônibus  após as 22 

horas, neste momento o Secretário pediu para  não entrar nesse assunto de 

segurança pública porque a constituição define claramente as competências da 

Segurança Pública. O Governo do Estado responde sobre este assunto. De qualquer 

forma, a Prefeitura implementou o Corujão, e este também tem problemas sérios, 

inclusive não podemos avançar com esse sistema porque as pessoas se recusam a 

utilizar o mesmo depois de meia-noite, complementou que esses assuntos de 

segurança não compete à  secretario municipal. Pablo indagou que como a politica de 

transporte de carga através de mobilidade ativa não esta sendo pensado nesta gestão 

no PlanMob e no PDDU também não consta. Com a palavra o representante do 

Consórcio TTC/Oficina Francisco Moreno Neto responde que o PlanMob tem que ser 



 
entendido como um plano macro, essa indagações mais especificas são considerados 

como planos setoriais e estes estarão sendo tratados nessas regiões especificas em 

planos de Bairros. O Secretario Fábio Mota informou que para ter o transporte de 

cargas é necessário a ciclovia primeiramente. O participante exemplificou o projeto 

implantado da ciclovia da Av. Suburbana, indagando sobre a impossibilidade do uso 

de bicicleta de carga naquela ciclovia. Disse ainda que considera um desperdício de 

dinheiro público, o município perdeu a oportunidade de colocar ali naquela ciclovia, da 

Suburbana, bicicletas cargueiras que poderiam inclusive gerar renda, e criar 

profissões. Com a palavra o Secretario Fabio Mota discorda da informação do 

desperdício do dinheiro publico informando que o mesmo irá ter acesso aos números 

de uso da ciclovia da Av. Suburbana. Juliana Ferreira, representante do GAMBÁ 

questionou acerca das questões ambientais do Plano, o secretario Fabio Mota passou 

a palavra da resposta ao Coordenador Técnico do Plano Francisco Ulisses que 

explanou que a questões ambientais de uma forma geral estão contempladas, a 

mobilidade está calcada na lei da mobilidade sustentável que tem como pressupostos 

ambientais a relação com o meio ambiente. A sustentabilidade no meio de transporte 

vai desde o modo ativo, que esta tendo bastante destaque neste plano, ao uso de 

energia limpa nos transportes do futuro. O incentivo de uso da energia elétrica e da 

renovação de frotas de ônibus com o uso de energia limpa são parâmetros /premissas 

que estão sendo colocados no plano, ou seja, a redução de carro e a gestão da 

demanda tem impacto ambiental na medida que se reduz o transporte individual e 

aumenta o transporte coletivo com energia limpa. Com estes cuidados com o meio 

ambiente o plano de mobilidade sustentável vai impactar positivamente com o meio 

ambiente diminuindo a poluição sonora e visual. A mesma solicitou que fosse feito 

uma melhor avaliação dos componentes ambientais sobre a ampliação do sistema 

viário avaliando a sua pertinência ou não, para que posterior a isso, a sociedade civil e 

o ministério publico não se manifeste contrária a implantação do sistema viário 

proposto e esta manifestação não seja considerada excessiva. Retoma a palavra 

Francisco Ulisses explicando que é por esse motivo que a análise do viário proposto 

esta sendo realizada em dois cenários: um Cenário de Gestão de Demanda em que 

seja minimizado todos os impactos, e a gestão da demanda que vai acarretar uma 

redução de viagem, menor uso de transporte individual, maior uso do transporte 

coletivo e incentivo ao transporte ativo. Complementando o que foi falado por 

Francisco Ulisses, o Eng. Luís Fernando Di Pierro informa que na questão ambiental 

das obras viárias a partir do momento que o plano definir uma obra viária começa um 

processo que se inicia necessariamente por norma com projeto funcional e neste 

momento já deve ser realizado um mapa de restrições ambientais, depois disso vem o 

projeto básico que exige o licenciamento ambiental e que se o custo ambiental for 

maior que o custo da obra, a licença não será concedida. Desta forma, se faz 

necessário passar pelo licenciamento ambiental, que determina todas as 

compensações e as mitigações necessárias. Na hora de fazer a avaliação 

socioeconômica todos os investimentos do PlanMob dentro de um cronograma de 30, 

40,50 anos vamos colocar como meta a redução de emissão de CO2, porque esse é 



 
um critério usado pelos bancos que financiam “os bancos internacionais”. Para fazer a 

viabilidade de um empreendimento o Ministério das cidades exige dois critérios 

socioambientais: redução de acidentes que é inferido a partir de técnicas de tráfego e 

redução das emissões de CO2 que será alcançado com a racionalização da rede de 

ônibus. Iniciou o pronunciamento o participante Ari Sena indagando quantas 

audiências ainda existirão. Ele salientou que aparentemente o plano foi realizado a 

partir de um modal de uma cidade sobre rodas e que Salvador é uma cidade que tem 

um potencial grande potencial hídrico, como por exemplo, a Baía de Todos os Santos, 

e que até o momento não houve nenhuma proposição no sentido de se construir uma 

via náutica que corte a cidade de Salvador que teria um recorte de sustentabilidade. 

Complementou também a cerca da qualidade do ar dentro da cidade perguntando se 

foi feito algum tipo de estudo para essa questão. O participante Antônio Luís do 

“Salvador sobre Trilhos” iniciou seu discurso fazendo a comparação da frota dos 

ônibus de Salvador perante aos de outros estados e países, comparando itens como 

estrutura, conforto e qualidade dos ônibus.  O Secretário Fabio Mota o interrompeu 

justificando que o assunto abordado pelo participante já havia sido explanado 

anteriormente e que fugia do tema proposto retomando assim a palavra para o 

participante Ari Sena. Respondendo a indagação do participante Ari Senna o 

representante do Consórcio TTC/Oficina Francisco Moreno informou que esse 

questionamento seria um dos assuntos a serem salientados, como uma parte de uma 

rede única de transporte, como exemplo, o Elevador Lacerda. Ari Sena salientou que 

não se trata de uma politica de governo, e sim de estado, que já que estamos num 

patamar curto mediante aos outros países, pois a via marítima não se encontra 

integrado com o plano. O Francisco moreno o interrompeu dizendo que esta integrado 

com o transporte rodoviário, um píer de barco esta junto a uma estação VLT, Elevador 

Lacerda, terminal de Paripe, não vai ser exclusivo e sim estará integrado. Com a 

palavra o secretario Fabio Mota considerando o objetivo desta audiência alcançado, 

encerra a 2ª Audiência do Plano de Mobilidade Sustentável que tratou das propostas 

para a mobilidade em Salvador. Antes do encerramento o secretário Fábio Mota avisa 

que haverá um debate no IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil) e a 3ª audiência para 

finalizar o PlanMob.  


