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1 APRESENTAÇÃO 

 

Este documento apresenta o relatório RT 10 – Relatório de diretrizes e concepção de 

propostas para as Intervenções e Investimentos na Mobilidade de Salvador do 

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. Corresponde às atividades da 

Fase 70.00.00 – Desenvolvimento de Propostas do PlanMob (Etapa 71.00.00 – Estudo de 

propostas relativas aos temas gerais, Etapa 72.00.00 – Estudo e definição de propostas do 

PlanMob relativas aos temas específicos - Etapa 73.00.00 Produção do RT10 - Relatório de 

diretrizes e concepção de propostas para as Intervenções e Investimentos na Mobilidade de 

Salvador – estudo de Critérios de Avaliação de Propostas) cuja correlação com as fases do 

contrato é indicada na Tabela 1 conforme discriminado no Relatório RT01 Relatório de 

Mobilização. 

 

Tabela 1 – Quadro de Compatibilização de Fases do Contrato com as Fases do Plano 
de Trabalho 

 

FASES DO CONTRATO FASES DO PLANO DE TRABALHO DO CONSÓRCIO 

Fase Produto Descrição Fase Produto Relatório Descrição 

1 

1 
Relatório de 

mobilização 
1 RT01 

Relatório de 

mobilização 

10.00.00 - Mobilização 

e Plano de 

Comunicação Social 

2 

Panorama 

preliminar da 

mobilidade na RMS 

2 RT02 

Panorama 

preliminar da 

mobilidade na RMS 

20.00.00 - Pré-

diagnóstico / 

Panorama preliminar 

da mobilidade na RMS 

2 

3 

Levantamento de 

dados primários e 

secundários 
3 

RT03 

Levantamento de 

dados primários e 

secundários 30.00.00 - Base de 

dados 

4 

Relatório do 

workshop com 

especialistas 

RT04 

Relatório do 

workshop com 

especialistas 

   4   

40.00.00 - 

Instrumentalização da 

Modelagem  

3 

5 

Relatório do cenário 

base do 

planejamento de 

transporte 

5 

RT05 

Relatório do 

cenário base do 

planejamento de 

transporte 

50.00.00 - Diagnóstico 
6 

Diagnóstico da 

mobilidade em 

Salvador 

RT06 

Diagnóstico da 

mobilidade em 

Salvador 

4 7 

Relatório de 

audiências(s) do 

diagnóstico 

RT07 

Relatório de 

audiências(s) do 

diagnóstico 
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FASES DO CONTRATO FASES DO PLANO DE TRABALHO DO CONSÓRCIO 

Fase Produto Descrição Fase Produto Relatório Descrição 

8 

Relatório de 

aspirações da 

mobilidade 

6 

RT 08 

Relatório de 

aspirações da 

mobilidade 
60.00.00 - Definição 

das diretrizes 

9 

Relatório da 

metodologia de 

avaliação de 

impacto 

RT09 

Relatório da 

metodologia de 

avaliação de 

impacto 

5 10 

Relatório de 

diretrizes e 

concepção de 

propostas para as 

intervenções e 

investimentos na 

mobilidade de 

Salvador 

7 

RT10 

Relatório de 

diretrizes e 

concepção de 

propostas para as 

intervenções e 

investimentos na 

mobilidade de 

Salvador 
70.00.00 - 

Desenvolvimento de 

propostas do PlanMob 

6 

11 

Matrizes de 

priorização de 

propostas de 

intervenções 

RT11 

Matrizes de 

priorização de 

propostas de 

intervenções 

12 
Fichas de avaliação 

das propostas 
RT12 

Fichas de avaliação 

das propostas 

13 

Relatório de 

audiência(s) sobre 

propostas 

RT13 

Relatório de 

audiência(s) sobre 

propostas 

7 

14 

PlanMob Salvador, 

incluindo a lista de 

ações e 

investimentos 

prioritários para a 

mobilidade de 

Salvador 

8 

RT14 

PlanMob Salvador, 

incluindo a lista de 

ações e 

investimentos 

prioritários para a 

mobilidade de 

Salvador 

80.00.00 - Finalização 

do PlanMob Salvador 

15 
Audiência(s) do 

PlanMob 
RT15 

Audiência(s) do 

PlanMob 
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2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Nas fases anteriores de desenvolvimento do PlanMob foram realizadas as atividades de: (i) 

preparação da base de informações; (ii) análise da mobilidade urbana (diagnóstico e 

prognóstico); (iii) a base instrumental de planejamento (calibração de modelos de 

transporte); (iv) a definição dos cenários de planejamento (padrões futuros de uso e de 

ocupação do território com base no PDDU/2016); e (v) a identificação das diretrizes do 

Plano com base em consultas (escutas setoriais, workshops e audiências) conforme 

documentado no relatório RT08. 

Uma vez estabelecido este arcabouço de planejamento, tem início agora a fase de definição 

e análise de propostas de ação do PlanMob Salvador. A política de mobilidade a ser 

incorporada no PlanMob é a de procurar atender prioritariamente as diretrizes de 

planejamento discriminadas no relatório RT08 e que são resultantes das consultas 

realizadas até o momento em 26 Reuniões de Escutas Setoriais, 02 Workshops, 02 

Audiências Públicas e 10 Oficinas Participativas com as Comunidades realizadas nas sedes 

das Prefeituras Bairro, com o apoio do WRI Brasil.  

Em termos gerais, no que concerne ao transporte ativo foi dada prioridade à melhoria das 

condições de mobilidade e ampliação da infraestrutura associada, com ênfase na 

acessibilidade aos sistemas de transporte coletivo.  

Para as propostas do setor de transporte coletivo foi dada prioridade para a ampliação da 

rede configurando uma rede estrutural multimodal integrada, complementada por uma rede 

alimentadora ampliando as alternativas de deslocamentos transversais e oferecendo 

modalidades de transporte por ônibus de melhor desempenho (BRT e BRS) integrando aos 

sistemas ferroviários (metro e VLT) que também foram objeto de propostas de ampliação.  

Para o componente de sistema viário foram propostas ampliações e soluções pontuais que 

visam solucionar gargalos de trânsito e problemas de conectividade de rede. 

Complementarmente foi analisada a estratégia de gestão da demanda de forma a restringir 

o uso de modos individuais e promover a transferência para os modos coletivos.  

A seguir é apresentada uma breve síntese das premissas adotadas para a proposição de 

ações nos componentes de mobilidade urbana. 

Cabe destacar que no presente relatório não são detalhados os processos de modelagem 

cujos princípios metodológicos e cenários socioeconômicos de simulação foram descritos no 

relatório RT05 (Relatório do Cenário Base do Planejamento de Transporte) e tampouco são 

apresentados detalhes referentes a cada obra/intervenção proposta como cronograma de 

implantação, custos de investimentos, detalhes geométricos, entre outros. O objetivo maior 

do relatório é apresentar as propostas de intervenções para cada componente (transporte 

ativo, coletivo e do sistema viário) definindo o arcabouço de intervenções que deverá 

compor o PlanMob Salvador para posteriormente apresentar as fichas individuais das 

intervenções propostas e a avaliação socioeconômica do conjunto de intervenções ao longo 

do horizonte de projeto. 

Complementarmente, além das propostas de intervenções físicas, é apresentado o 

resultado da modelagem da intervenção denominada “gestão da demanda” conformada por 

um conjunto de intervenções de âmbito gerencial e que visa contribuir para a indução à 

redução do uso do transporte individual e aumentar a participação modal do transporte 

coletivo na cidade. Nesse caso, a alternativa denominada “gestão da demanda” incorpora 
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essas medidas de âmbito gerencial e também aquelas intervenções físicas mencionadas 

anteriormente. 

 

Componentes do Transporte Ativo: 

Os componentes do plano de ações de transporte ativo (mobilidade de pedestres e ciclistas) 

foram estabelecidos com base nas diretrizes definidas nos eventos participativos e permitiu 

identificar a necessidade de dar ênfase à melhoria da acessibilidade ativa de maneira 

integrada ao transporte coletivo.  

Assim estabeleceram-se duas premissas básicas para a mobilidade a pé: (i) a requalificação 

de calçadas com vistas à melhoria dos acessos ao transporte coletivo; e (ii) a implantação 

de dispositivos de microacessibilidade vertical também com ênfase, embora não 

exclusivamente, na melhoria da acessibilidade ao sistema de transporte coletivo. 

Quanto à mobilidade por bicicletas são propostas ampliações na rede cicloviária e 

implantação de dispositivos facilitadores do uso de bicicletas (paraciclos, bicicletários, 

quiosques de serviços) além de melhorias e ampliações no sistema de compartilhamento de 

bicicletas, destacando-se a ampliação dos períodos de locação/empréstimo. 

Componentes do Transporte Coletivo: 

Quanto ao transporte coletivo urbano é proposta a configuração de uma rede estrutural com 

eixos longitudinais/radiais, e eixos transversais formando uma grade estrutural composta por 

sistemas modais integrados (VLT, metrô, ônibus BRT, ônibus BRS, e a rede básica de 

alimentação) além de equipamentos de transferências e integrações inter e intra modais 

(terminais e estações). Essa rede foi objeto de requalificação de forma a compor um sistema 

que busca reduzir os custos generalizados de viagens e aumentar a cobertura espacial da 

oferta.  

Componentes do Sistema Viário: 

Quanto a infraestrutura viária foram consideradas as propostas de sistemas viários 

decorrentes do PDDU/2016 e do Plano Salvador 500, além de complementações e 

interligações viárias de forma a produzir melhorias na conectividade viária e soluções para 

gargalos de trânsito. Foi dada ênfase de melhoria de conectividade viária nas macro regiões 

do Miolo e do Subúrbio enquanto as soluções para gargalos de congestionamentos foram 

alocadas preponderantemente nas macro regiões da AUC e Orla Atlântica. As intervenções 

propostas compreendem desde adequações pontuais e obras de arte especiais, e 

intervenções lineares de requalificação viária, ampliações de capacidade (alargamentos e 

duplicações) e propostas de novas vias.  

Gestão da demanda: 

As análises das intervenções dos sistemas de transportes coletivos e do sistema viário 

foram realizadas com base em instrumento de modelagem matemática de transporte que 

gera indicadores de velocidades, tempos de viagens e extensões de congestionamentos. 

Complementando as propostas de intervenções físicas e operacionais de rede, foi 

desenvolvida uma análise de implantação de mecanismos de gestão de demanda com o 

intuito de promover a transferência das demandas de sistemas individuais para sistemas de 

transporte coletivo. Tais mecanismos incorporam ações de restrições ao uso do veículo 

individual (automóveis) a partir de políticas de estacionamento, mecanismos tarifários, 

custos de combustíveis, padrões de uso e ocupação do solo, entre outros.  
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Propostas associadas ao transporte hidroviário, transporte de cargas e de âmbito 

institucional serão devidamente detalhadas nas fichas de projetos a serem incluídas no 

relatório RT12. 

2.1 Setores de Intervenção do PlanMob Salvador 

A formulação dos cenários de intervenções do PlanMob Salvador considera primeiramente o 

universo de “setores de intervenção” que contemplam o transporte ativo, o transporte 

coletivo (público) e o sistema viário. Complementarmente serão feitas recomendações 

associadas aos aspectos de uso do solo e transportes. Assim, as intervenções a serem 

propostas no âmbito do PlanMob Salvador contemplam os seguintes setores. 

 Transporte Ativo 

o Pedestres 

o Ciclistas 

 Sistema Viário 

o Infraestrutura viária 

o Circulação veicular 

o Segurança viária 

 Transporte Coletivo 

Em síntese, para cada um desses setores e respectivas subdivisões serão elaboradas 

propostas de intervenções que compõem o PlanMob Salvador.  

Conforme apresentado no Plano de Trabalho (Relatório RT01) é sugerida uma subdivisão 

de cada setor de mobilidade urbana, definindo as propostas de ações a serem 

empreendidas no mesmo, que poderão tratar dos temas indicados a seguir. 

 Transporte Ativo - Pedestres: 

o Legislação urbana 

o Referenciais de projeto e intervenções 

o Programas de rotas de pedestres 

o Programa de segurança para o pedestre 

 Transporte Ativo - Ciclistas: 

o Legislação urbana 

o Referenciais de projeto e intervenções 

o Programa de infraestrutura para a circulação de bicicletas 

o Programa de infraestrutura para o estacionamento de bicicletas 

o Programa de incentivo do uso de bicicletas na cidade 

 Transporte Vertical – Micro Acessibilidade: 

o Legislação urbana 

o Referenciais de projeto e intervenções 

o Programa de infraestrutura para a implantação de novos ascensores  

o Programa de intermodalidade 

o Programa de bicicletários vinculados aos ascensores 
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 Sistema Viário - Circulação veicular 

o Legislação urbana 

o Referenciais de projeto e intervenções 

o Programa de infraestrutura 

o Programa de circulação 

o Programa de operação 

o Programa de circulação de cargas 

 

 Sistema Viário - Segurança Viária 

o Legislação urbana 

o Referenciais de projeto e intervenções 

o Programa de tratamento de pontos críticos 

o Campanhas públicas 

 Transporte Coletivo 

o Programa de rede de serviços 

o Programa de tecnologias veiculares 

o Programa de frota de ônibus 

o Programa de infraestrutura 

o Programa de infraestrutura em pontos de parada 

 Uso do solo e transportes 
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3 POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA 

3.1 Macro Diretrizes do PlanMob 

Entre as diretrizes consolidadas por este PlanMob, são identificadas e agrupadas as que se 

qualificam como Macro Diretrizes; ou seja, orientações que permeiam e se aplicam aos 

diversos temas que integram a política de mobilidade urbana para Salvador. 

A seguir estão compiladas as diretrizes referentes ao Transporte Ativo (de Pedestres e 

Ciclistas); do Transporte Coletivo; e do Transporte Individual, consolidando-as em Macro 

Diretrizes gerais, acompanhados dos códigos atribuídos às diretrizes, conforme 

apresentadas no RT09 – Relatório de Metodologia de Avaliação de Impactos. 

 

 Considerar o transporte ativo (não motorizado) como prioritário na definição das 

políticas públicas; 

 Considerar nos requisitos de projetos necessários para a adequada inserção urbana, 

a segurança de pedestres e ciclistas, incluindo-os nos futuros empreendimentos; 

 Implantar programas de renovação da frota da Rede de Transporte Coletivo por 

Ônibus que considere o uso de veículos com capacidade adequada à demanda, 

provendo qualidade e segurança, além da utilização de energia limpa, não fóssil; 

 Garantir uma política tarifária que proporcione tarifa módica e equilíbrio econômico 

financeiro que promova a produtividade, incluindo possibilidade de captação de 

recursos externos ao sistema; 

 Estabelecer políticas que induzam de forma crescente o uso de Transporte Coletivo; 

 Estabelecer políticas microrregionais de acessibilidades e mobilidade (Planos de 

Bairros); 

 Estabelecer uma política de estacionamento para Salvador ; 

 Criar políticas que captem recursos das externalidades negativas da mobilidade, 

como forma de financiamento da mobilidade urbana ; 

 Regulamentar a velocidade veicular urbana, adotando um plano efetivo de redução 

das velocidades com base nas diretrizes da OMS (Organização Mundial da Saúde) (; 

 Implantar campanhas permanentes de educação e sensibilização para o trânsito. 
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3.2 Consolidação da Política de Mobilidade para Salvador 

O país vive atualmente uma crise urbana, onde grande parte dela decorre do desgaste dos 

meios da mobilidade urbana, seja pelo espraiamento das cidades – com as crescentes 

distâncias percorridas cotidianamente – ou mesmo pela intensa utilização do automóvel e 

motocicletas, em detrimento de outras formas de locomoção. 

As décadas de plena evolução da indústria automobilística, na segunda metade do século 

XX principalmente, acarretaram uma precarização da infraestrutura ofertada para os 

pedestres. Calçadas estreitas, sem uniformidade de pavimentação, com presença de 

obstáculos e muitas vezes privilegiando o estacionamento dos automóveis, se tornaram uma 

realidade nas cidades brasileiras; e também de Salvador. 

Aliado a isso, soluções de mobilidade foram realizadas favorecendo o uso do automóvel e 

passando o ônus de maiores deslocamentos para os pedestres como, por exemplo, as 

travessias onde a linha de desejo do pedestre não é contemplada. Outro exemplo relevante 

são as travessias por passarelas que, com a justificativa de promover segurança ao 

pedestre, acabam transferindo a este um “ônus excessivo”, enquanto mantém-se o 

privilégio da passagem em “nível” para o automóvel. 

Dessa forma, é pertinente a discussão sobre um novo modelo de mobilidade urbana com o 

enfoque atual para o Transporte Ativo (TA) e para o Transporte Coletivo (TC), 

abrangendo assim, maneiras mais sustentáveis e saudáveis de locomoção, tanto para a 

cidade quanto para a sociedade.  

O PlanMob Salvador consolida uma Política de Mobilidade consignada à legislação urbana 

municipal vigente (PDDU e LOUOS 2016) que, similarmente à Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (PNMU – Lei Federal 12.587/2012), define diretrizes que indicam a 

preferência ao TA com a “prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre 

os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte 

individual motorizado” (PNMU, 2012). 

Essa hierarquia é melhor ilustrada pela Figura 1, proveniente do caderno da PNMU 

elaborado pela Secretaria Nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana (SEMOB, 2012):  

 

Figura 1 - Hierarquia Sugerida pela PNMU 

 

Fonte: ITDP.  
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Ao longo dos últimos anos, com a necessidade de encontrar formas mais sustentáveis de se 

locomover nas cidades, a temática dos pedestres e das bicicletas tornou-se frequente nos 

debates sobre a mobilidade urbana. Percebe-se, em outras cidades brasileiras, a tomada de 

decisões no intuito melhorar a infraestrutura ofertada para os pedestres e de aumentar cada 

vez mais a malha cicloviária, através da implantação adequada dessas infraestruturas e 

inserção desses meios de transporte no sistema de mobilidade urbano. 

Igualmente aliada às tendências urbanísticas contemporâneas, a Política de Mobilidade 

deste PlanMob Salvador pretende alcançar um trânsito mais sustentável e humano, com o 

compartilhamento do sistema viário urbano de forma justa, promovendo maior segurança a 

todos os seus usuários, especialmente aos adeptos do TA que são os mais vulneráveis. 

Assim, consolidaram-se Macro Diretrizes que compreendem uma preocupação ambiental, 

com a utilização de formas limpas de energia, bem como com orientações para uma 

moderação do trânsito de veículos e promoção de maior segurança viária, além da 

avaliação da necessidade da conectividade vertical e da adequação com o uso e ocupação 

do solo. 

Um quesito importante que está contido nas Macro Diretrizes deste PlanMob Salvador é o 

estímulo à utilização do Transporte Coletivo (TC), aliado a uma mitigação reduzindo o uso 

do Transporte Individual (TI). As orientações formuladas preconizam uma melhoria na oferta 

do TC através da promoção de veículos compatíveis com a demanda, convenientemente 

confortáveis, sendo assim mais atrativos para os usuários e ambientalmente saudáveis. 

Como auxílio a essa indução à utilização do TC, as diretrizes convergem a uma inibição do 

uso do TI, como por exemplo, através da adoção de políticas de estacionamento que 

promovam maior resistência a utilização do modal, especialmente em áreas com farta 

acessibilidade por meio do transporte coletivo. 

Outra orientação geral dessas Macro Diretrizes diz respeito à tarifação justa no TC, com o 

equilíbrio do ônus entre os operadores e usuários e também a busca de recursos financeiros 

fora do sistema de transporte. Esses, podem ser obtidos a partir das externalidades 

negativas oriundas dos diversos tipos de transporte, em especial dos modos motorizados, 

seja pelo uso de combustíveis fósseis ou pelo uso em demasia do espaço no viário urbano, 

redirecionando-as para subsidiar as boas práticas e o bom funcionamento do sistema de 

mobilidade. 
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4 PROPOSTAS 

4.1 Elaboração das propostas 

A elaboração das propostas teve como principais premissas as diretrizes consolidas no RT 

08 – Aspirações da Mobilidade e os resultados expostos no RT 06 – Diagnóstico. A etapa de 

desenvolvimento de propostas baseia-se em dois aspectos: (i) as redes de simulação 

elaboradas ao final da etapa de diagnóstico e do prognóstico (rede atual e rede mínima, com 

as demandas para 2017 e 2032) e, (ii) as diretrizes consolidadas com a participação popular 

(Reuniões de Escutas Setoriais, Workshops com Especialistas, Oficinas Participativas com 

as Comunidades dos Bairros e Audiências Públicas), conforme ilustrado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Processo de elaboração das propostas preliminares 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

A combinação destes dois aspectos resultou em propostas preliminares, contemplando os 

temas específicos, agrupados em Transporte Ativo e Transporte Motorizado: 

a) Na elaboração das propostas para o Transporte Ativo, foram consideradas 

proposições voltadas às infraestruturas para pedestres, microacessibilidade e 

bicicletas. Na qual tiveram duas fontes distintas, (1) os projetos já existentes 

(compilados no RT03 – Levantamento de Dados Primários e Secundários) e (2) as 

propostas desenvolvidas pelo PlanMob. 

No segundo caso, as propostas têm como premissa a identificação de rotas ou 

zonas de maior circulação de pedestres ou ciclistas, priorizando conforto e 

segurança do usuário; que deverão ser objeto de projetos de adequação e/ou 

requalificação, assim como áreas que demandam infraestrutura de 

microacessibilidade. 
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Cabe salientar que, as propostas especificas e regionalizadas deverão ser 

abordadas nos futuros Planos de Mobilidade do Bairro, que terão como premissa as 

diretrizes consolidadas neste PlanMob. 

 

b) As propostas do Transporte Motorizado, por sua vez, contemplaram proposições de 

infraestrutura do sistema viário e de operação do Transporte Coletivo, que 

tiveram como premissa os pontos críticos do sistema, a fluidez do trânsito, a 

segurança viária e o atendimento da demanda. 

Para este tema foram formulados dois cenários, (1) o Cenário Máximo de Oferta 

teve como base as intervenções aprovadas no PDDU, os projetos consolidados 

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

propostas desenvolvidas no PlanMob. Além disso, (2) no Cenário de Gestão de 

Demanda a base de infraestrutura foi a mesma do Cenário Máximo, mas teve como 

princípio a aplicação de medidas de gerenciamento da demanda; a síntese dos 

cenários simulados esta apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Síntese dos Cenários Simulados 

Cenários Máximo Gestão da Demanda 

Rede de Infraestrutura 

Investimento Máximo 

 Rede Mínima 

 Propostas PDDU 

 Propostas PlanMob 

Investimento Máximo 

 Rede Mínima 

 Propostas PDDU 

 Propostas PlanMob 

Política de Mobilidade - 

Medidas de redução do 

uso do Transporte 

Individual e de aumento 

nos Transportes Coletivo 

e Ativo 

 

Após a simulação e o diálogo com a população nas diversas interações de participação 

popular, as propostas apresentadas serão validadas e compatibilizadas; que, posterior a 

adequação a questões suscitadas em audiência pública, deverão resultar em um cenário 

único, que servirá de base para a formulação de programas e orientação das ações 

específicas a serem definidas neste PlanMob Salvador. 
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4.2 Laboratório de Mobilidade 

O denominado Laboratório de Mobilidade Urbana do PlanMob Salvador foi realizado com a 

participação de autoridades e técnicos da Prefeitura de Salvador juntamente com técnicos 

do Consórcio TTC – Oficina. O laboratório visou consolidar as sugestões de intervenções do 

PlanMob frente às diretrizes definidas para o PlanMob Salvador, e validar os conceitos 

metodológicos da modelagem e da formulação de cenários de uso e ocupação do solo.  

Com relação aos cenários urbanos, foram identificados os padrões de uso e de ocupação 

derivados dos estudos apresentados pelo PDDU/2016 e verificados os cenários adotados 

pelo processo de modelagem de transporte que dá suporte aos estudos do PlanMob 

Salvador cuja consolidação é documentada no relatório RT05. 

No evento do laboratório foram analisadas as consequências do padrão de uso e ocupação 

territorial decorrente do PDDU/2016 no ano horizonte de estudo, nos aspectos de 

mobilidade urbana (custos generalizados de viagens, distâncias médias de viagem, entre 

outros). 

Os indicadores de mobilidade para o ano 2032 serviram de referência para a validação tanto 

dos cenários socioeconômicos formulados (cenários de uso e ocupação do solo com 

destaque para a distribuição espacial de população, empregos e renda) como para a 

validação dos resultados das modelagens de transportes.  

Ao final do “laboratório” foram consolidadas as tipologias de intervenções a serem propostas 

e que estão sumarizadas no presente relatório RT10:  

 intervenções de requalificação de calçadas; 

 intervenções de instalação de dispositivos de mobilidade vertical; 

 ampliação da rede de transporte cicloviário; 

 ampliação dos dispositivos de apoio ao transporte cicloviário; 

 medidas de compartilhamento de bicicletas; 

 definição de rede estrutural de transporte coletivo; 

 estruturação de rede integrada inter e intra modal de transporte coletivo; 

 integração com rede de transporte coletivo metropolitana; 

 implantação de infraestrutura de integração para o sistema de transporte coletivo; 

 intervenções locais no sistema viário; 

 intervenções sistêmicas no sistema viário; 

 intervenções no sistema de trânsito; 

 além de outras intervenções a serem detalhadas nas fases subsequentes do 
PlanMob.  
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4.3 Cenário Máximo de Oferta 

4.3.1 Aspectos Gerais 

O Cenário Máximo de Oferta caracteriza-se pelo investimento em infraestrutura, que têm 

os objetivos de aumentar a capacidade e a eficiência do sistema, promovendo a melhor 

fluidez do trânsito, conectividade da malha urbana e atendimento da população. 

A base para a formulação deste Cenário foi o conjunto de projetos consolidados existentes 

em Salvador (rede mínima) apresentada no RT 05 – Modelagem para o Planejamento de 

Transporte, no qual foram incorporadas as propostas especificadas e aprovadas no 

PDDU, além de outras intervenções propostas pelo PlanMob. 

As propostas incorporadas à rede mínima estão apresentadas nos itens subsequentes, 

agrupadas em Transporte Ativo (Pedestre e Bicicleta), Transporte Coletivo e Sistema Viário. 

 

4.3.2 Infraestrutura Física 

4.3.2.1 Transporte Ativo: PEDESTRE 

 Antecedentes 

Diagnóstico da Qualificação das Calçadas: 

Conforme indicado no RT06 – Relatório de Diagnóstico da Mobilidade em Salvador, os 

dados da Pesquisa OD de 2012 indicaram o predomínio de deslocamentos a pé em 

Salvador sobre as demais modalidades de transporte com 1,75 milhões de viagens a pé que 

correspondem a 38% do total de viagens diárias (dados de 2012). Considere-se também 

que 35,9% das viagens diárias em Salvador são realizadas pelo modo coletivo requerendo 

caminhadas dos usuários para acesso às estações, pontos de parada e terminais. 

A projeção linear do número de viagens a pé, calculada com base no crescimento da 

população previsto no cenário apresentado no Relatório RT05, indica 2,10 milhões de 

viagens diárias no ano 2032.  

Devem ser consideradas também, os deslocamentos a pé associados ao transporte coletivo. 

As intervenções previstas no setor de transporte coletivo, referente a integração dos 

diversos modais, deverão implicar aumento substancial da participação de viagens com 

transferências entre linhas de ônibus e entre modos de transporte coletivo (todos os 

sistemas de ônibus urbanos e metropolitanos, o metrô e o VLT) resultando em aumento de 

deslocamentos a pé tanto para acesso ao sistema como para a realização dessas 

transferências entre modos. Atualmente, cerca de 23% das viagens de transporte coletivo 

realizam transferências (integrações). A configuração da rede única racionalizada e 

integrada deverá implicar o aumento desse percentual para aproximadamente 70%. 

No diagnóstico do setor de mobilidade a pé concluiu-se, a partir da análise de uma amostra, 

que no entorno dos pontos de ônibus, aproximadamente 58% das calçadas requerem algum 

tipo de adequação e que cerca de 22% das calçadas são inexistentes. As figuras a seguir 

apresentam a síntese dos resultados do levantamento realizado. 
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Figura 3 – Qualificação das Calçadas por Número de Quadras 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Figura 4 – Distribuição das calçadas segundo a qualificação 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Diagnóstico da Morfologia Urbana de Salvador: 

Um aspecto relevante identificado no diagnóstico da mobilidade de Salvador se refere à 

topografia do território da cidade, onde predominam cumeadas e altas declividades no 

sistema viário.  

O município de Salvador apresenta predominância de relevo com declividade entre 20 a 

45%, caracterizado como fortemente ondulado, e concentra maiores declividades na região 

do “Miolo”, com presença de relevo montanhoso e escarpado (45 a 75% e maior que 75%). 

20%

58%

22%

Qualificação das Calçadas

Calçadas adequadas

Calçadas que demandam alguma adequação

Calçadas Inexistentes
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A topografia acidentada ocorre com maior relevância nas regiões onde se concentram os 

estratos sociais de menor renda. O diagnóstico indicou que nas macro regiões da Orla 

Atlântica e Área Urbana Consolidada (AUC) há maior participação dos estratos 

socioeconômicos de maior renda e rede viária (calçadas) com menores declividades. Por 

outro lado nas macro regiões “Miolo” e Subúrbio há maior participação dos estratos 

socioeconômicos de menor renda e rede viária (calçadas) com maiores declividades.  

Infere-se, a partir desse diagnóstico, que as impedâncias imprimidas ao transporte a pé 

decorrentes da topografia incidem preponderantemente sobre os usuários de transporte 

coletivo moradores das macro regiões do Miolo e do Subúrbio. 

 

 Estrutura das Propostas para Mobilidade a Pé 

As propostas associadas à mobilidade a pé são apresentadas a seguir e divididas segundo 

os seguintes itens: 

 Medidas associadas à Gestão Pública do Setor de Mobilidade a Pé 

 Programa de sinalização e semaforização específica para pedestres 

 Programa de Requalificação de Calçadas em Eixos Viários de Acesso ao Transporte 

Coletivo 

 Programa de Melhoria da Microacessibilidade Vertical e entre Cumeadas 

o Sub Programa de Requalificação de Escadarias 

o Sub Programa de Implantação de Novas Escadarias 

o Sub Programa de Implantação Escadas Rolantes 

o Sub Programa de Implantação de Planos Inclinados 

o Sub Programa de Implantação de Elevadores 

o Sub Programa de Implantação de Teleféricos 

 

 Medidas Associadas à Gestão Pública do Setor de Mobilidade a Pé 

Cabe aos órgãos gestores do setor de mobilidade urbana empreender, dentro do escopo de 

reestruturação funcional, promover ações que consolidem as atividades dos órgãos no 

atendimento das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). Entre as 

diretrizes da PNMU destaca-se as de priorização do transporte ativo sobre o transporte 

motorizado. Assim caberá à SEMOB e demais organismos associados à gestão da 

mobilidade urbana em Salvador, promover o atendimento das diretrizes. 

A diretriz que considera o transporte ativo (não motorizado) como prioritário na definição das 

políticas públicas, configura recomendação de política pública a ser promovida pelos órgãos 

gestores da mobilidade urbana, com destaque para a SEMOB. O Regimento da SEMOB 

estabelece que entre as suas finalidades e competências, estão o planejamento, 

coordenação, execução e controle da política municipal dos transportes públicos, a 

engenharia de tráfego e a regulação e controle dos serviços municipais de transportes 

públicos de passageiros, contemplando o planejamento do ordenamento do uso das vias 

públicas por veículos e por pedestres.  

Neste mesmo contexto pode ser inserida a diretriz “considerar os requisitos de projetos 

necessários para a adequada inserção urbana, com a segurança de pedestres e ciclistas, 

incluindo-os nos futuros empreendimentos”. 
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A diretriz “promover a acessibilidade universal na cidade com conforto, autonomia e 

segurança, principalmente às pessoas com mobilidade reduzida, e com Iluminação 

direcionada”, é associada ao marco normativo vigente com destaque para a Norma NBR 

9050/2012 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos). 

A diretriz “buscar entendimentos da PMS com entidades representativas de pessoas com 

deficiência, para adequar a acessibilidade em locais onde não seja viável a aplicação da 

NBR 9050” é decorrente da constatação de que parte relevante das calçadas de Salvador 

não apresentam condições geométricas que permitam o atendimento da Norma NBR 9050 

sem empreender investimentos vultosos. Além disso, a geometria de vias locais e de suas 

respectivas calçadas (muitas com configuração geométrica estreita, sinuosa e declivosa) 

impõem esforços relevantes para a adequação das calçadas aos requisitos técnicos da 

norma. Assim, sugere-se um programa de adequação dos critérios de promoção da 

acessibilidade das calçadas de Salvador a partir de um processo participativo amplo com as 

partes interessadas. O resultado desse processo deverá gerar um programa de adequação 

de calçadas para acessibilidade universal, cujo conteúdo mínimo contemple os seguintes 

itens: 

 Justificativa 

 Objetivos 

 Antecedentes 

 Metas 

 Indicadores 

 Aspectos metodológicos 

 Especificações técnicas 

 Aspectos Legais e Normativos 

 Programas associados 

 Matriz de responsabilidades 

 Cronograma indicativo 

 Custos paramétricos e orçamentos indicativos 

 

A diretriz “Implementar programa de requalificação de calçadas que articule 

responsabilidade da administração pública com o proprietário do lote” é de âmbito legal e 

implica alteração no marco legal/normativo vigente, em especial o Código de Obras (LEI Nº 

3.903/88 que institui normas relativas à execução de obras do Município do Salvador). As 

medidas para a aplicação da Lei N° 8.140/2011 que dispõe sobre a padronização dos 

passeios públicos do Município de Salvador, não resultou em melhorias uniformes nos locais 

onde foi aplicada gerando descontinuidades decorrentes da diversidade de formas de 

construção e readequação das calçadas em parte da rede de Salvador. Em síntese esta 

diretriz implica transferir a responsabilidade pela execução das obras de readequação de 

calçadas, do proprietário do lote para o poder público municipal, sem que este 

necessariamente incorra na responsabilidade pelos custos decorrentes. A recomendação do 

PlanMob decorrente dessa diretriz é a de reformular o marco legal/ normativo buscando 

obter economia de escala no processo de readequação de calçadas assim como 

homogeneidade, continuidade e conformidade técnica da readequação. 

Em síntese, as diretrizes deverão ser atendidas dentro do escopo das responsabilidades 

institucionais dos órgãos gestores do setor de mobilidade urbana. 
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 Programa de sinalização e semaforização específica para pedestres  

O Programa em pauta visa atender à diretriz “Programa de sinalização e semaforização 

específica para pedestres em travessias viárias, atendendo às necessidades das pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida”. A descrição da concepção desse programa é 

apresentada no conjunto de intervenções propostas para o Transporte Individual já que este 

contempla medidas de sinalização e segurança viária. 

 

 Programa de Requalificação de Calçadas em Eixos Viários de Acesso ao 

Transporte Coletivo 

O Programa em pauta visa atender à diretriz “qualificar a micro acessibilidade à rede de 

transporte coletivo com o tratamento dos passeios priorizando o entorno dos acessos ao 

transporte coletivo”.  

Conforme determinado pelas diretrizes consolidadas do PlanMob Salvador, a melhoria da 

qualificação de calçadas deverá ser direcionada para as calçadas localizadas no entorno 

dos acessos ao sistema de transporte coletivo (pontos de ônibus e terminais de ônibus), às 

proximidades das escolas e dos pontos de atendimento à saúde pública.  

Assim, o programa envolve ações de melhorias na infraestrutura urbana através de obras de 

requalificação de calçadas no entorno dos acessos ao sistema de transporte coletivo por 

ônibus. As calçadas e os dispositivos de microacessibilidade às estações do metrô 

(passarelas) já foram implantados e estão sendo aprimorados pelo metrô com previsão de 

instalação de escadas rolantes. 

 

Estratégia: 

Para esse programa adotou-se como estratégia a requalificação das calçadas localizadas 

nos corredores viários que apresentam, atualmente, frequência de passagem superior a 40 

ônibus/hora/sentido. Essa frequência de passagem de 40 ônibus/hora/sentido foi 

selecionada para a meta do programa, em função da grande abrangência espacial 

resultante (ver mapa da Figura1).  

O mapa da Figura 5 ilustra as vias/corredores nos quais a rede de transporte coletivo 

prevista para o chamado “Cenário Máximo” do PlanMob Salvador, incluindo as obras 

consolidadas previstas para o horizonte 2032 e nas quais a frequência de passagem de 

ônibus é igual ou superior a 40 ônibus/hora/sentido. Nesse conjunto de vias o PlanMob 

Salvador sugere concentrar ações do Programa de Melhoria da Qualificação de Calçadas 

em Eixos Viários de Acesso ao Transporte Coletivo.  

O conjunto de vias indicadas no mapa da Figura 5, com frequência de passagem de ônibus 

igual ou superior a 40 ônibus/hora/sentido, inclui as novas vias transversais da Av. Gal 

Costa e Av. 29 de Março onde serão implantados sistemas BRT, assim como as demais 

vias da rede prevista no chamado “Cenário Máximo” nas quais serão implantados soluções 

de BRT (Bus Rapid Transit) e BRS (Bus Rapid System) que contemplam diferentes 

configurações de segregação dos ônibus com o tráfego geral, conforme será apresentado 

no capítulo de intervenções no sistema de transporte coletivo.  

Adota-se a premissa de que nos locais onde serão implantados esses sistemas de 

transporte coletivo de melhor performance e com prioridades ou segregação em relação ao 

tráfego geral, os respectivos projetos deverão contemplar a requalificação e/ou construção 
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de novos passeios. Dessa maneira, esses trechos serão excluídos do presente programa de 

requalificação de calçadas. 

O mapa da Figura 5 ilustra os trechos viários em que a frequência de passagem de ônibus 

atinge 40 ou mais ônibus/hora/sentido no período de pico da manhã (HPM). Nesse mapa 

estão incluídas as vias em que serão realizadas intervenções por conta dos programas de 

transporte coletivo (implantação de BRT, BRS e Terminais).  
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Figura 5 – Vias com frequência de passagem de ônibus igual ou superior a 40 ônibus/hora/sentido 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).



PlanMob Salvador -Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT10 Concepção de Propostas 

 

 
23 

Indicativos para estabelecimento de Cronograma de Implantação do Programa: 

Para proporcionar apoio à elaboração do programa de requalificação de calçadas foi feita 

uma segmentação do conjunto de eixos viários indicados na Figura 6 segundo três grupos 

de faixa de frequência de atendimento dos serviços de transporte coletivo conforme 

estimativa de dimensionamento do Cenário Máximo para o ano 2032 na HPM, a saber:  

 Entre 40 e 60 ônibus/hora/sentido; 

 Entre 60 e 80 ônibus/hora/sentido; e 

 Maior ou igual a 80 ônibus/hora/sentido. 

 

O mapa da Figura 6 apresenta as vias selecionadas segundo esses critérios. 
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Figura 6 –Trechos Viários Objetos de Requalificação de Calçadas segundo Grupos de Frequência de Passagem de ônibus (HPM - 2032) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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A estimativa das extensões de cada grupo acima permite elaborar um cronograma de metas 

a ser incluído no programa. A Tabela 3 a seguir apresenta as extensões de cada grupo 

segundo as quatro macro regiões da cidade. 

Tabela 3 - Extensão dos trechos viários em km segundo a frequência de passagem de 

serviços de ônibus – Cenário Máximo ano 2032. 

Frequência HPM 

(ônibus/hora/sentido)  

Extensão do Trecho Viário em km por Macro Região 

AUC Miolo 
Orla 

Atlântica 
Subúrbio 

Total 

(km) 

Entre 40 e 60 30 76 31 20 157 

Entre 60 e 80 20 18 3 7 48 

Maior que 80 26 20 27 30 103 

 

Extensão total dos trechos 

viários (km) 
76 114 61 57 308 

Estimativa da extensão de 

calçadas (km) 
152 228 123 114 617 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

As principais vias contempladas pelo programa proposto são apresentadas na lista a seguir. 

 AV ADHEMAR DE BARROS 

 AV AFRÂNIO PEIXOTO (AV SUBURBANA) 

 AV ALIOMAR BALEEIRO 

 AV AMARALINA 

 AV ANITA GARIBALDI 

 AV BARROS REIS 

 AV CARD. AVELAR BRANDÃO VILELA 

 AV CENTENÁRIO 

 AV DA FRANÇA 

 AV DORIVAL CAYMMI 

 AV EDGARD SANTOS 

 AV GEN. GRAÇA LESSA 

 AV GEN. SAN MARTIN 

 AV HEITOR DIAS 

 AV JEQUITAIA 

 AV JOANA ANGÉLICA 

 AV JOSÉ JOAQUIM SEABRA 

 AV LAFAYETE COUTINHO 

 AV LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

 AV MANOEL DIAS DA SILVA 

 AV MÁRIO LEAL FERREIRA 

 AV NESTOR DUARTE 
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 AV OCEÂNICA 

 AV ORLANDO GOMES 

 AV OTÁVIO MANGABEIRA (AV. DA ORLA) 

 AV PORTO MASTROS 

 AV PRES. CASTELO BRANCO 

 AV PRF. PINTO DE AGUIAR 

 AV RTO. MIGUEL CALMON 

 AV S. MARCOS 

 AV SETE DE SETEMBRO 

 AV TANCREDO NEVES 

 AV ULYSSES GUIMARÃES 

 AV VALE DO TORORÓ 

 AV VASCO DA GAMA 

 ESTR CAMPINAS 

 ESTR DA BASE NAVAL DE ARATU 

 ESTR DAS BARREIRAS 

 ESTR DO COCO 

 ESTR DO COQUEIRO GRANDE 

 ESTR DO SÍTIO NOVO 

 ESTR SALVADOR FEIRA 

 R CAP. MELLO 

 R CARIMBAMBA 

 R CARLOS GOMES 

 R CON. PEREIRA 

 R DOS RODOVIÁRIOS 

 R ENG. AUSTRICLIANO 

 R ENG. OSCAR PONTES 

 R FERNANDO MENEZES DE GÓES 

 R GEN. SEVERINO DE F P FILHO 

 R JOSÉ AUGUSTO TOURINHO DANTAS 

 R JUSCELINO KUBITSCHEK 

 R LUIZ MARIA 

 R MQ. DE MONTE SANTO 

 R OSWALDO CRUZ 

 R PRF. SOUZA BRITO 

 R SILVEIRA MARTINS 

 R THOMAZ GONZAGA 

 ROD BA-099 

 ROD BA-526 

 VIA COLETORA TRÊS 

 

A distribuição das calçadas por macro região e os respectivos quantitativos de extensões e 

estimativa de custo preliminar, somados à distribuição espacial da população segundo 
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estratos de renda permitirão definir um cronograma de prioridades ao longo do horizonte de 

planejamento do PlanMob. Esse cronograma indicativo será objeto das próximas fases do 

PlanMob Salvador. 

De acordo com as análises realizadas anteriormente na fase de diagnóstico sugere-se dar 

prioridade aos eixos viários localizados nas macro regiões do “Miolo” e do Subúrbio, onde 

estão alocadas as populações dos menores estratos de renda e onde ocorrem as maiores 

declividades do sistema viário da cidade. 
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Componentes do Programa de Requalificação de Calçadas: 

Uma vez identificados os quantitativos por macro região e, dentro de cada macro região, 

indicadas as prioridades segundo as frequências de passagens de serviços de ônibus, 

poder-se-á definir critérios para priorizar os trechos viários cujas calçadas serão objeto do 

programa de requalificação.  

Anteriormente, é necessário planejar as atividades do programa. Neste item é apresentada 

uma sugestão de conteúdo do Programa de Requalificação de Calçadas. O objetivo do 

Programa é definir a sequência de atividades, as responsabilidades, os recursos 

necessários, o cronograma de implantação, os requisitos para a conformidade legal do 

Programa, e a identificação dos programas associados. 

O conteúdo do Programa deve contemplar os seguintes componentes: 

 Definição dos objetivos 

 Justificativas do Programa 

 Marco legal e normativo aplicável 

 Diagnóstico e prognóstico 

 Matriz de responsabilidades 

 Cronograma indicativo 

 Procedimentos metodológicos 

 Recursos humanos e materiais 

 Outros Programas associados 

 

Quanto à definição de objetivos e justificativas do programa, deverão ser consideradas as 

diretrizes e recomendações do PlanMob Salvador. 

Quanto ao marco legal e normativo aplicável, deverão ser selecionados todos os diplomas 

aplicáveis à questão da requalificação das calçadas de forma a permitir identificar quais as 

situações em que a responsabilidade pelos investimentos são do setor público e quais são 

dos proprietários dos lotes lindeiros. Neste contexto, será imperativo definir um modelo no 

qual as soluções técnicas e de obras fiquem sob responsabilidade do poder público, mesmo 

nos casos em que as responsabilidades associadas ao pagamento das obras sejam de 

responsabilidade dos proprietários dos lotes.  

O diagnóstico consiste no levantamento e fichamento das qualificações das calçadas dos 

eixos viários selecionados. O resultado desse levantamento deverá fornecer uma base de 

dados que permita a segmentação e quantificação dos padrões de calçadas existentes nos 

eixos viários selecionados. Recomenda-se, com base nas sugestões apresentadas em 

audiência pública, que sejam contempladas, nesse diagnóstico, as calçadas do entorno de 

hospitais de Salvador. 

Quanto à matriz de responsabilidades, o programa deverá especificar as instituições, 

departamentos e pessoal designado para as responsabilidade associadas às atividades do 

programa. A matriz de responsabilidades deverá contemplar pelo menos os seguintes itens: 

 Coordenação geral 

 Processo de levantamentos de dados 

 Processos de elaboração dos instrumentos de licitação 

 Processos de verificação e acompanhamento da conformidade legal do Programa 
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 Processos de supervisão e fiscalização de obras 

 Processos de obtenção e de administração de recursos 

 Processos de comunicação social 

 Especificação de um modelo de gestão 

 Especificação de um modelo de operação e manutenção 

 

O cronograma indicativo consiste na previsão do avanço do programa em termos macro, 

dentro do horizonte de planejamento do PlanMob Salvador (2049). 

Quanto aos procedimentos metodológicos, o Programa deverá especificar pelo menos os 

seguintes itens: 

 

 Base de dados - Levantamentos de campo e mapas temáticos de qualificação de 

calçadas 

 Segmentação das calçadas segundo níveis de necessidades de requalificação 

 Especificações para requalificação segundo cada segmentação 

 Elaboração de Projetos de requalificação de calçadas segundo cada segmentação 

 Orçamento detalhado 

 Cronograma de implantação 

 Especificação e programação dos instrumentos de licitação de obras 

 Especificação e programação do processo de comunicação 

 Especificação do processo de gerenciamento e supervisão das obras 

 

Quanto aos recursos humanos e materiais para a execução do Programa, cabe notar que 

somente poderá ser estimado a partir da elaboração do projeto de qualificação de calçadas 

com os quantitativos de cada segmento de qualificação determinado pelo projeto. No que 

concerne os recursos humanos, presume-se que seja necessário tão somente aqueles que 

estão na matriz de responsabilidades. 

Quanto aos demais programas estabelecidos tanto pelo PlanMob Salvador, quanto por 

outros instrumentos de planejamento da Prefeitura de Salvador, caberá identificar as 

sinergias entre eles e o Programa de Qualificação de Calçadas. Cabe notar a importância 

dos programas de ciclovias, de implantação de dispositivos de transporte vertical e 

programas de comunicação social vigentes na Prefeitura de Salvador. 
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 Programa de Melhoria da Microacessibilidade Vertical e entre Cumeadas 

Esse programa visa atender as diretrizes DTAP 03 (garantir a micro acessibilidade – 

transporte vertical, travessias, iluminação direcionada e equipamentos de apoio), e DTAP 04 

(buscar soluções para as articulações locais entre cumeadas e entre vales, viabilizando o 

transporte ativo). 

 

Estratégia: 

A estratégia adotada para a seleção de locais para a instalação de dispositivos de 

acessibilidade vertical foi baseada nas propostas apresentadas pelo PDDU/2016 e no 

estudo da Fundação Mário Leal (Projeto Centro Antigo Sustentável – Uma Perspectiva 

Contemporânea) e também em levantamentos de campo realizados nos eixos das vias 

transversais, Av. 29 de Março, Av. Gal Costa, no eixo do projeto do VLT na Av. Suburbana, 

e nas Linhas 1 e 2 do metrô de Salvador, ou seja, nos principais componentes que fazem 

parte da rede estrutural de transporte coletivo. O objetivo dos levantamentos foi identificar as 

necessidades de melhoria de microacessibilidade nos eixos viários onde se concentra a 

oferta de transporte coletivo estrutural. 

A premissa considerada é a de que a melhoria da acessibilidade vertical aos eixos viários 

onde ocorre a oferta de linhas de transporte coletivo, principalmente as vias do sistema 

estrutural, permitirá aos usuários dos sistemas de transporte coletivo, moradores das 

regiões localizadas em cumeadas, uma redução relevante dos tempos de viagem. Cabe 

destacar que as propostas apresentadas não são exaustivas e sim prioritárias. 

A metodologia adotada para a seleção preliminar dos locais onde o programa propõe a 

instalação de dispositivos de transporte vertical (elevadores, plano inclinado, escadas 

rolantes, escadarias, teleférico entre outros) foi a identificação em campo dos locais de 

ocupação em cumeadas no entorno dos eixos da rede estrutural de transporte coletivo, 

determinando localização, inclinação e extensão dos acessos verticais necessários. 

Somaram-se à essas seleções, aqueles apresentadas pelo PDDU/2016 gerando assim o 

universo de propostas do PlanMob Salbvador. 

Conforme ilustrado na Figura 7, em torno de 63% da rede viária da cidade têm declividade 

acima de 8,33% (valor de referência estabelecido pela Norma NBR 9050/2015). A Figura 

indica também, que as áreas de maior ocorrência de altas declividades no sistema viário de 

Salvados são, em termos gerais, aquelas onde habitam as populações de menores estratos 

de renda. Assim, oferecer microacessibilidade vertical proporcionando acesso ao transporte 

coletivo é uma ação que atende à diretriz para contribuir na redução das desigualdades 

socioespaciais existentes na cidade de Salvador.  
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Figura 7 – mapa de declividades de Salvador 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

Seis tipologias de soluções para a acessibilidade vertical foram contempladas: 

 Requalificação de escadarias 

 Construção de novas escadarias 

 Escadas rolantes 

 Planos inclinados 

 Elevadores 

 Teleféricos 

A seleção dos locais para a implantação dos dispositivos foi baseada na rede estrutural de 

transporte coletivo. Os critérios que nortearam a definição da tipologia de solução em cada 

local selecionado foi baseado em três condicionantes: (i) diferença de cota; (ii) declividade 

média; e (iii) densidade ocupacional. 

 

Proposta de Requalificação de Escadarias: 

São propostas ações de requalificação de 69 escadarias existentes nos eixos estruturais de 

Transporte Coletivo Urbano. A Tabela 4 a seguir apresenta a lista de escadarias a serem 

requalificadas. Cabe observar que as extensões indicam o total de escadarias, rampas e 

caminhos associados.  

É imperativo destacar que as escadarias ora sugeridas não conformam o universo de 

necessidades da cidade de Salvador. São prioridades definidas no âmbito do PlanMob 

Salvador com base nas diretrizes setoriais definidas e têm como diretriz chave melhorar a 

microacessibilidade à rede de transporte coletivo 
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À semelhança do que foi sugerido anteriormente no Programa de Requalificação de 

Calçadas, caberá, na fase de implantação, especificar o Sub Programa de Requalificação de 

Escadarias com pelo menos os seguintes itens: 

 Coordenação geral; 

 Processo de levantamentos de dados; 

 Especificação dos processos metodológicos: 

o Definição de tipologias de adequação das escadarias; 

o Segmentação das escadarias segundo tipologias de adequação necessária; 

o Inserção dos componentes de drenagem; 

o Adequação ao transporte cicloviário; 

 Especificação de um modelo de gestão; 

 Especificação de um modelo de operação e manutenção; 

 Processos de elaboração dos instrumentos de licitação; 

 Processos de verificação e acompanhamento da conformidade legal do Sub 

Programa; 

 Processos de supervisão e fiscalização de obras; 

 Processos de obtenção e de administração de recursos; 

 Processos de comunicação social; 

 Matrizes de responsabilidades. 

 

A Tabela 4 a seguir apresenta a lista de escadarias a serem requalificadas e suas 

dimensões aproximadas. 

Tabela 4 – Localização e extensão das escadarias a serem requalificadas 

Código Localização Bairro Extensão (m) 

1 R. Maria José Gonçalves Pau da Lima 60 

2 Av. Gal Costa Pau da Lima 60 

3 Av. Gal Costa Pau da Lima 70 

4 V. Ns. Auxiliadora Pau da Lima 100 

5 R. Dr. Delfino Sena Pau da Lima 80 

6 4ª Tv Hilda Celeste Sussuarana 90 

7 4ª Tv Alexandre Ferreira Pau da Lima 70 

8 Via Pituaçu São Marcos 60 

9 R. Agda Ferreira São Marcos 90 

10 R. Rio Ave São Marcos 80 

11 Av. Gal Costa São Marcos 60 

12 R. Moisés Mendes Sussuarana 50 

13 Av. Gal Costa Sussuarana 840 

14 R. José Andrade Sussuarana 150 

15 Sem Denominação Sussuarana 60 

16 R. Vinte E Cinco-Quadra Dez Castelo Branco 70 
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Código Localização Bairro Extensão (m) 

17 R. Vinte E Nove-Quadra Onze Castelo Branco 70 

18 R. Dermeval Silva Pereira Castelo Branco 70 

19 Tv. João Alberto Jardim Nova Esperança 80 

20 Av. Direta Da Mangabeira Jardim Nova Esperança 40 

21 Sem Denominação Nova Brasília 480 

22 Tv.. S. Benedito Nova Brasília 100 

23 Sem Denominação Nova Brasília 400 

24 R. S. José Lobato 210 

25 R Almeida Brandão 
 

350 

26 R. S. José Itapuã 30 

27 R. Almeida Brandão Itacaranha 40 

28 R. Araribóia Itacaranha 220 

29 R. Alto De Coutos Coutos 360 

30 Av. S. Luiz Paripe 50 

31 Av. S. Luiz Paripe 140 

32 Ld. Do Pepino Engenho Velho De Brotas 410 

33 R. Dos Rodoviários Cabula 400 

34 Sem Denominação Santa Teresa 210 

35 V.  Sto. Antônio Engomadeira 60 

36 Av. Primeiro De Abril Engomadeira 160 

37 V. Mata Escura Engomadeira 140 

38 Tv. S. Vicente Engomadeira 260 

39  Acesso Fazenda Grande Do Retiro 90 

40 Sem Denominação Pernambués 230 

41 R. Clarival do Prado Valladares Caminho Das Árvores 50 

42 R. da Paz Pernambués 80 

43 R. Quinze de Maio Pernambués 80 

44 Sem Denominação Pernambués 80 

45 R. da Banda Pernambués 70 

46 R. da Banda Pernambués 70 

47 R. S. Domingos Pernambués 140 

48 R. Dos Canibais Pernambués 80 

49 Tv. Sto. Antônio Pernambués 140 

50 R. Pe. Casimiro Quiroga Paralela 30 

51 R. Universal São Marcos 40 

52 R. Sr. Do Bonfim de São Marcos São Marcos 50 

53 R. N.S. Das Graças São Marcos 50 

54 R. N. S. Do Carmo São Marcos 40 

55 R. Da Luz São Marcos 40 
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Código Localização Bairro Extensão (m) 

56 Av. Luiz Viana Filho Mussurunga II 760 

57 2ª Tv Jesus de Nazaré Escada 40 

58 9ª Tv Alta Bela Vista Bairro da Paz 70 

59 7ª Tv Bela Vista Bairro da Paz 70 

60 5ª Tv do Sossego Bairro da Paz 90 

61 3ª Tv do Sossego Bairro da Paz 110 

62 8ª Tv do Sossego Bairro da Paz 80 

63 R. Sta. Luz Bairro da Paz 110 

64 4ª Tv Waldir Pires Bairro da Paz 90 

65 5ª Tv Alto Bela Vista Bairro da Paz 100 

66 4ª Tv Alto Bela Vista Bairro da Paz 90 

67 3ª Av Alto Bela Vista Bairro da Paz 110 

68 2ª Tv Alto Bela Vista Bairro da Paz 130 

69 R. Yolanda Pires Bairro da Paz 10 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

A Figura 8 a seguir apresenta o mapa de localização das escadarias propostas para serem 

requalificadas. 

 

 



PlanMob Salvador -Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT10 Concepção de Propostas 

 

 
35 

Figura 8 – Localização das propostas de requalificação de escadarias (69 escadarias) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Proposta de Implantação de Novas Escadarias: 

Foram definidas 18 localizações para a instalação de novas escadarias nas proximidades do 

eixo do VLT e das Linhas 1 e 2 do Metrô. Dessa forma, as intervenções propostas focam na 

acessibilidade aos sistemas de transporte coletivo de alta capacidade e, portanto, não 

configuram o universo de necessidades de novas escadarias na cidade de Salvador. 

À semelhança do que foi sugerido anteriormente caberá, na fase de implantação, especificar 

o Sub Programa de Implantação de Novas Escadarias com, pelo menos os seguintes itens: 

 Coordenação geral 

 Processo de levantamentos de dados 

 Especificação dos processos metodológicos 

o Definição de tipologias de novas escadarias 

o Segmentação das escadarias segundo as tipologias  

o Inserção dos componentes de drenagem 

o Adequação ao transporte cicloviário 

 Especificação de um modelo de gestão 

 Especificação de um modelo de operação e manutenção 

 Processos de elaboração dos instrumentos de licitação 

 Processos de verificação e acompanhamento da conformidade legal do Sub 

Programa 

 Processos de supervisão e fiscalização de obras 

 Processos de obtenção e de administração de recursos 

 Processos de comunicação social 

 Matrizes de responsabilidades 

A Tabela 5 a seguir apresenta a localização e a extensão estimada preliminarmente das 

escadarias a serem implantadas. Cabe reiterar que as extensões indicadas envolvem o 

conjunto integrado de escadas, rampas e passarelas.  

Tabela 5 - Localização e extensão das escadarias a serem implantadas 

 
Localização Bairro Extensão(m) 

1 R. Vila Alex Coutos 70 

2 R. Tirana Coutos 100 

3 Av. Afrânio Peixoto Coutos 110 

4 Av. Afrânio Peixoto Coutos 50 

5 R. Do Paraíso Barroquinha 100 

6 R. Frederico Costa Engenho Velho De Brotas 40 

7 Tv. Guaraná Cosme de Farias 60 

8 Av. San Martin Cosme de Farias 150 

9 Tv. San Martin Cosme de Farias 30 

10 Av. Margarida Cosme de Farias 120 

11 R. João Vintém Cosme de Farias 70 

12 R. Baixão Santa Teresa 80 

13 Acesso Santa Teresa 30 
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14 Ac Norte Pernambués 120 

15 R do Tubo Pernambués 40 

16 Cam. Vinte e Oito Nova Brasília 30 

17 Cam. Trinta Mussurunga II 50 

18 Cam. Trinta e Oito Mussurunga II 50 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

A Figura 9 a seguir apresenta o mapa de localização das escadarias sugeridas no âmbito do 

PlanMob Salvador. 
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Figura 9 - Localização das propostas de implantação de novas escadarias (18 escadarias) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Proposta de Implantação de Escadas Rolantes: 

Em casos em que a diferença de cotas a ser vencida para promover a microacessibilidade 

vertical é muito grande optou-se pela proposição de escadas rolantes. Nesse caso as 

propostas estão localizadas nos eixos das Linhas 1 e 2 do Metrô, do VLT e nas novas vias 

transversais das avenidas 29 de Março e Gal Costa, ou seja, no entorno dos sistemas 

ferroviários e de BRT da cidade. 

Cabe destacar que no caso das escadas rolantes, por envolver implantação e operação de 

equipamento eletromecânico, as exigências de suporte operacional e de manutenção, assim 

como os custos (de implantação e de operação), são relevantemente superiores do que nos 

casos das escadarias. Pode-se inferir que estes equipamentos requerem processos de 

terceirização de serviços de operação e manutenção ou então de adequação das atividades 

operacionais, de supervisão e de manutenção da SEMOB.  

À semelhança do que foi sugerido anteriormente, caberá na fase de implantação especificar 

o Sub Programa de Implantação de Escadas Rolantes com pelo menos os seguintes itens: 

 Coordenação geral 

 Processo de levantamentos de dados 

 Especificação dos processos metodológicos 

o Definição de tipologias de escadas rolantes 

o Segmentação das escadarias segundo as tipologias  

o Inserção dos componentes de drenagem 

o Inserção dos componentes de instalações eletromecânicas 

o Adequação ao transporte cicloviário 

 Seleção de um modelo de gestão operacional 

 Seleção de um modelo de contratação 

 Processos de elaboração dos instrumentos de licitação 

 Processos de verificação e acompanhamento da conformidade legal do Sub 

Programa 

 Processos de supervisão e fiscalização de obras 

 Processos de obtenção e de administração de recursos 

 Processos de comunicação social 

 Matrizes de responsabilidades 

Das 44 propostas de escadas rolantes apresentadas, 22 estão sendo ou serão implantadas 

e operadas pela concessionária do metrô de Salvador. A Tabela 6 a seguir apresenta a lista 

de localização das escadas rolantes propostas. 

Cabe observar que as extensões indicam o total de escadarias, rampas e caminhos 

associados. 
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Tabela 6 - Localização e extensão das escadas rolantes propostas 

Código Localização Bairro 
Extensão 

(m) 

1 R. José Silveira Sussuarana 130 

2 Av. Gal Costa Sussuarana 290 

3 Av. Gal Costa Sussuarana 50 

4 Av. Oceano Pacífico São Marcos 260 

5 Sem Denominação Castelo Branco 70 

6 R. Nove-Quadra Sete Castelo Branco 70 

7 R. Doze-Quadra Sete Castelo Branco 80 

8 R. Celika Nogueira Águas Claras 120 

9 R. Vinte E Quatro-Quadra Dez Castelo Branco 70 

10 Via Regional Cajazeiras 20 

11 Via E Um Cajazeiras 140 

12 R. Suely Silva Jardim Nova Esperança 90 

13 R. S. Benedito Nova Brasília 50 

14 Cam. Quarenta e Cinco Conjunto Jaguaripe II Nova Brasília 170 

15 Cam. Dezessete Conjunto Jaguaripe II Nova Brasília 190 

16 Sem Denominação Nova Brasília 80 

17 Sem Denominação Nova Brasília 200 

18 Av. Afrânio Peixoto Boa Vista Do Lobato 190 

19 R. Almeida Brandão Itapuã 90 

20 Tv. Itacaranha Itacaranha 60 

21 R. Monte Sinai Itacaranha 30 

22 Av. Mário Leal Ferreira Cosme De Farias 40 

23 Av. Mário Leal Ferreira Brotas 40 

24 Av. Antônio Carlos Magalhães Pernambués 40 

25 Av. Antônio Carlos Magalhães Caminho Das Árvores 70 

26 Av. Antônio Carlos Magalhães Parque Bela Vista 60 

27 Av. Tancredo Neves Caminho Das Árvores 30 

28 Sem Denominação Pernambués 40 

29 Av. Tancredo Neves Pernambués 40 

30 Av. Tancredo Neves Caminho Das Árvores 40 

31 Sem Denominação Saboeiro 50 

32 Av. Luiz Viana Filho Paralela 30 

33 Av. Luiz Viana Filho Pituaçu 40 

34 3ª Av. Centro Administrativo da Bahia Sussuarana 40 

35 Av. Luiz Viana Filho Sussuarana 70 

36 Av. Luiz Viana Filho Pituaçu 60 

37 Av. Luís Viana Filho Pista Lateral Trobogy 40 
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Código Localização Bairro 
Extensão 

(m) 

38 Av. Luís Viana Filho Pista Lateral Patamares 30 

39 Acesso Patamares 30 

40 Av. Luiz Viana Filho Trobogy 50 

41 Av. Luiz Viana Filho Nova Brasília 40 

42 Av. Luiz Viana Filho Bairro da Paz 40 

43 Av. Luiz Viana Filho Mussurunga I 60 

44 Sem Denominação Itapuã 60 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

A Figura 10 a seguir apresenta o mapa de localização das escadas rolantes a serem 

implantadas. 
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Figura 10 - Localização das propostas de implantação de escadas rolantes (44 escadas sendo 22 do metrô de Salvador) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Proposta de Implantação de Planos Inclinados 

A solução de microacessibilidade vertical com equipamentos “planos inclinados” foi 

selecionada sempre que havia a combinação de declividade favorável e extensão ou 

diferenças de cotas relevantes nas quais a dificuldade para utilizar escadas ou rampas foi 

considerada alta.  

De forma análoga ao caso das escadas rolantes, esses equipamentos envolvem 

implantação e operação de equipamento eletromecânico com exigências de suporte 

operacional e de manutenção, assim como maiores custos (de implantação e de operação). 

Pode-se inferir que estes equipamentos requerem processos de terceirização de serviços de 

operação e manutenção ou então de adequação das atividades operacionais, de supervisão 

e de manutenção da SEMOB. Dessa maneira infere-se que o Sub Programa de Implantação 

de Planos Inclinados seja semelhante, em termos de escopo, ao Sub Programa de 

Implantação de Escadas Rolantes 

Foram definidos 20 locais para implantação de Planos Inclinados. As propostas estão 

localizadas nos eixos das Linhas 1 e 2 do Metrô, do VLT e nas novas vias transversais das 

avenidas 29 de Março e Gal Costa, ou seja, articuladas aos sistemas ferroviários e de BRT 

da cidade. 

Tabela 7 – Localização dos planos inclinados propostos 

Código Localização Bairro Extensão(m) 

1 R. Luís Murat Dois de Julho 110 

2 Estr. da Pedreira Bom Futuro Mata Escura 210 

3 Rod. BR-324 Fazenda Grande do Retiro 510 

4 R. Prf. José Abade De Oliveira Fazenda Grande do Retiro 380 

5 Cam. Vinte e Cinco Mussurunga II 50 

6 Tv. Nélson Mandela Bairro da Paz 50 

7 R. Thomaz Gonzaga Pernambués 50 

8 R. Tubo Pernambués 50 

9 R. Araçatuba Cosme de Farias 50 

10 R. Botafogo Campinas de Brotas 50 

11 R. Vinte e Um de Agosto Santa Cruz 50 

12 R. Fonte Bola Engenho Velho de Brotas 50 

13 Av. Luís Eduardo Magalhães Cabula 50 

14 Av. Martiniano Bonfim IAPI 50 

15 R. Alto do Arraial Engomadeira 50 

16 R. Armando Torres Fazenda Grande do Retiro 50 

17 Av. N.S. das Candeias Capelinha 50 

18 Estr. da Liberdade Liberdade 50 

19 Tv. Democrata Dois de Julho 50 

20 Ld. da Preguiça Dois de Julho 50 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 11 - Localização dos planos inclinados propostos 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Proposta de implantação de novos elevadores: 

A solução de microacessibilidade vertical com elevadores foi selecionada sempre que havia 

a combinação de alta declividade e alta diferença de cota a ser vencida.  

De forma análoga ao caso das escadas rolantes, e planos inclinados os elevadores 

envolvem processos de implantação e operação de equipamento eletromecânico com 

exigências de suporte operacional e de manutenção. Requerem processos de terceirização 

de serviços de operação e manutenção ou então de adequação das atividades operacionais, 

de supervisão e de manutenção da SEMOB.  

Dessa maneira infere-se que o Sub Programa de Implantação de Elevadores seja 

semelhante, em termos de escopo, ao Sub Programa de Implantação de Escadas Rolantes 

e de Planos Inclinados. 

Foram definidos seis (06) locais para implantação de elevadores sendo um no eixo do VLT, 

dois no eixo da Av. 29 de Março e três no eixo da Av. Gal Costa. A Tabela a seguir indica a 

localização aproximada das instalações propostas. 

 

Tabela 8 – Localização dos elevadores propostos 

 
Localização Bairro 

1 Acesso à Rua Oceano Pacífico São Marcos 

2 Acesso à Rua Humberto Porto São Marcos 

3 Acesso à Rua Bosque Imperial São Marcos 

4 Acesso à Rua Um Castelo Branco 

5 Acesso à Rua Escada Nova Brasília 

6 Acesso a Guanambi Capelinha 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 12 – Localização dos elevadores propostos 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Proposta de implantação de teleféricos: 

A proposta de solução baseada em teleférico tem o objetivo de atender as diretrizes 

associadas à criação de facilidades para a acessibilidade entre cumeadas. O teleférico é 

uma solução de mobilidade para proporcionar conectividade entre cumeadas e para 

microacessibilidade vertical. Anteriormente era utilizado preponderantemente para 

propósitos de turismos recentemente passou a configurar uma solução de transporte de 

passageiros.  

As implantações de soluções de mobilidade baseadas em teleféricos são recentes. No 

Brasil, um exemplo recente é o do sistema implantado no Morro do Alemão no Rio de 

Janeiro. Implantado em 2011, tem 3,5 km de extensão e seis paradas. Cada cabine pode 

transportar 6 passageiros, com uma velocidade operacional de 13 km/h. A demanda média 

é de 10 mil passageiros por dia. O Teleférico do Morro da Providência liga esta comunidade 

à Estação Central do Brasil e ao bairro da Gamboa, numa extensão de 750 metros 

Outro exemplo que gerou grandes benefícios sociais é o de Medellin na Colômbia que conta 

com três linhas, 10,7 km de extensão e 309 gôndolas é integrado ao Metrô de Medellín. 

Esse sistema possui uma capacidade de transporte de 1.500 passageiros por hora a uma 

velocidade de 18 km/h.Internacionalmente conhecido como CPT (Cable Propelled Transit), 

trata-se de um sistema suspenso, que transporta cabines fechadas (gôndolas), com 

capacidade de 6 a 15 passageiros, sustentadas por cabos. Não possui motorização 

embarcada, sendo a tração realizada por cabos de aço movimentados por aparelhos nas 

estações. Durante o percurso não há paradas. Ao se aproximar da estação, a velocidade 

das gôndolas é reduzida para permitir o embarque e desembarque seguro, mesmo para 

passageiros com dificuldades de acessibilidade. As portas se abrem automaticamente nas 

estações. 

O sistema é adequado para o transporte de passageiros em áreas com densidade 

ocupacional e topografia acentuada. Tem baixa capacidade de transporte (da ordem de 

3.000 passageiros/ hora/ sentido) e sua implantação requer pouca desapropriação. 

As proposta ora apresentada para Salvador compreende 13 teleféricos com um total de 22,5 

km de extensão. Cabe destacar que a solução por teleféricos por envolver conexão entre 

cumeadas e altos valores de investimentos deverá ser consolidada a partir dos Planos de 

Mobilidade dos Bairros que deverão ser desenvolvidos posteriormente. Estima-se que a 

implantação dos teleféricos em Salvador seja um Sub Programa de longo prazo. A Tabela a 

seguir apresenta a localização e as extensões estimadas preliminarmente dos teleféricos 

propostos. 
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Tabela 9 – Localização dos teleféricos propostos 

 Localização Bairro Extensão(m) 

1 Metrô Bonocô Brotas 1.620 

2 Metrô Retiro Iapi 1.020 

3 Metrô Detran/Iguatemi Pernambués 3.120 

4 BRT Gal Costa Sussuarana 2.850 

5 BRT 29 de Março Castelo Branco 1.800 

6 VLT Lobato Boa Vista De São Caetano 1.400 

7 VLT União Alto Do Cabrito 1.490 

8 VLT São Braz/Plataforma Plataforma 2.050 

9 VLT Itacaranha Escada 1.000 

10 VLT Escada/Praia Grande Praia Grande 2.360 

11 VLT Coutos Fazenda Coutos 1.890 

12 Região Central Centro 920 

13 Largo do Cais do Ouro Comércio 950 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

A Figura 13 a seguir ilustra a localização dos teleféricos propostos. 
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Figura 13 – Localização dos teleféricos propostos 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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4.3.2.2 Transporte Ativo: Bicicleta 

 Considerações Iniciais 

O aumento dos deslocamentos por bicicleta é uma tendência observada nas capitais 

brasileiras nos últimos anos, graças ao aumento da qualidade de referências, às ações de 

âmbito federal, estaduais e municipais. Salvador mostra-se em conformidade com essa 

tendência, e vem apresentando melhorias em vários aspectos.  

Embora o município possua ainda poucas ferramentas para o monitoramento da 

quantidade de viagens por bicicleta, estima-se que a participação de viagens por bicicleta 

e a cultura cicloviária vêm aumentando desde a época da Pesquisa Domiciliar OD 2012 

em especial a Copa FIFA 2014.  

Portanto, para a acompanhar os impactos das ações públicas e refinar a compreensão das 

demandas existentes e das reprimidas, é necessário criar indicadores para 

acompanhamento das ações, realizar contagens e pesquisas qualitativas e quantitativas, 

além de pesquisas de demanda declarada para usuários de outros modos. Além disso, é 

importante garantir a publicidade das ações, a promoção deste modo de transporte e a 

ampliação dos meios participativos. 

Em relação ao perfil dos ciclistas, identificado na OD 2012, observa-se que havia certa 

padronização de comportamento: em geral homens adultos, com renda familiar baixa e por 

motivos de trabalho. Nota-se, também, que havia maior participação de mulheres jovens do 

que de homens jovens, o que indicava um potencial de atração latente para o público 

feminino. Portanto, para o planejamento da mobilidade por bicicleta, é importante considerar 

a ampliação dos tipos de deslocamento. As ações devem, então, ser formuladas para 

incentivar a bicicleta como meio de transporte para ambos os gêneros, para faixas de 

renda heterogêneas, para perfis etários distintos e para trabalho / estudo. 

Nesse sentido, a QUALIDADE da infraestrutura cicloviária é um fator relevante. Em 

Salvador, a infraestrutura cicloviária existente é descontínua, pouco abrangente e 

insuficiente para garantir a segurança dos ciclistas. Entende-se, portanto, que há 

necessidade de implantação massiva de uma REDE de infraestrutura cicloviária nos 

principais eixos viários, além de rotas e ações complementares no interior dos bairros 

(capilarização da rede), de forma a identificar os percursos mais adequados aos ciclistas e a 

viabilizar o compartilhamento das vias por diferente modais e/ou a própria intermodalidade. 

Outro fator a ser observado no município é a conformação urbana - com um relevo 

acidentado e entrecortado, um sistema viário irregular e descontínuo e grandes distâncias 

entre origem e destino - dificultando e desestimulando o uso da bicicleta “porta-a-porta”. 

Desta forma, a intermodalidade surge como uma forma de possibilitar o uso da bicicleta em 

parte do percurso, como meio de transporte complementar ao transporte coletivo. O 

município de Salvador vem implementando diversas ações nesse sentido - por exemplo, a 

implantação do sistema de bicicletas compartilhadas, previsão de bicicletários nas 

estações de metrô e permissão do transporte de bicicletas nos ascensores e 

embarcações. Estas medidas devem ser mantidas e ampliadas, viabilizando mais conexões 

e integrações da bicicleta com outras formas de transporte. 

No que diz respeito aos aspectos institucionais, há legislação específica para a 

implementação de um sistema cicloviário e de rede cicloviária previstos no PDDU-2016. 

Nota-se, porém, a falta de uma organização institucional que permita a implementação e a 

fiscalização das medidas previstas nas leis e nos planos, em relação à bicicleta. 
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Por outro lado, Salvador possui algumas organizações da sociedade civil relacionadas à 

bicicleta, e que possuem certo reconhecimento pela municipalidade, porém sem processos 

de diálogo e de participação bem definidos. Portanto, ainda há a necessidade de 

formalização das ferramentas que permitam a constante participação. 

Considerando os fatores anteriormente apresentados, para o desenvolvimento de um 

sistema cicloviário municipal que vise a melhoria das condições dos ciclistas e a atração de 

novos adeptos ao uso da bicicleta como transporte, é necessário pensar a questão de uma 

forma integrada, a partir de três grandes eixos de ações:  

• Gestão cicloviária: pela reorganização das instâncias municipais 

relacionadas à questão cicloviária e pela promoção da bicicleta como meio de 

transporte; 

• Segurança: através da implantação de infraestrutura cicloviária; 

• Intermodalidade: pela ampliação do compartilhamento de bicicletas e pela 

promoção da acessibilidade aos terminais e estações de transporte coletivo e 

ascensores. 

 

 Infraestrutura Cicloviária Existente e em Construção 

A infraestrutura cicloviária existente é composta por cerca de 152 km, das quais 72 km são 

de infraestrutura para transporte (ciclovias e ciclofaixas), 18 km são localizadas em praças e 

parques, e 62 km são ciclorrotas. Além disso, outros 27 km estão em construção. Desta 

forma, os 116 km de infraestrutura cicloviária (excluindo ciclorrotas) são apresentados na 

Figura 14. 
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Figura 14. Infraestrutura Cicloviária Existente e em Construção 

 

Fonte: Consórcio PlanMob Salvador (2017)
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 Configuração da Rede Cicloviária Estrutural  

A Rede Cicloviária Estrutural (RCE) de Salvador, definida para este PlanMob irá contemplar 

propostas de: 

(i) Requalificação da rede cicloviária existente; 

(ii) Implantação de infraestrutura cicloviária em vias existentes; 

(iii) Implantação de infraestrutura cicloviária em novas vias; 

(iv) Ampliação da oferta do sistema de compartilhamento de bicicletas; 

(v) Implantação de sistema de empréstimo de bicicletas de longa duração; 

(vi) Implantação de polos cicloviários; 

(vii) Implantação de bicicletários de médio porte; 

(viii) Implantação de bicicletário de pequeno porte. 

 

As propostas apresentadas neste capítulo, tiveram como base as diretrizes consolidadas 

neste PlanMob. 

O sistema cicloviário proposto (composto por infraestrutura cicloviária, sistemas de 

compartilhamento de bicicletas e bicicletários) tem como uma de suas diretrizes a 

intermodalidade. Desta forma, as propostas aqui apresentadas relacionam-se diretamente 

com o sistema de transporte coletivo e de transporte vertical (existentes e propostos). 

Os elementos de transporte vertical, particularmente, contribuem para as dinâmicas dos 

modos ativos, possibilitando a articulação entre bairros de cumeadas e vias de vale. Nesse 

sentido, a infraestrutura cicloviária deve atender às principais vias de vale onde são 

previstos elementos de transporte vertical. Já as bicicletas compartilhadas de longa duração 

devem estar próximas aos elementos de transporte vertical, no topo. As bicicletas 

compartilhadas de curta duração e os bicicletários devem estar na base dos elementos 

verticais, sendo que os últimos devem estar associados também a estações de transporte 

coletivo.  

Com essa articulação entre bicicleta, transporte vertical e transporte coletivo, espera-

se viabilizar deslocamentos por bicicletas, próprias ou compartilhadas, pelos moradores das 

cumeadas por todo o município. 
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 Requalificação da Rede Cicloviária Existente 

Paralelamente à expansão da rede cicloviária é necessário adequar a infraestrutura 

existente, a fim de minimizar seus problemas de descontinuidade e de garantir maior 

segurança em determinados pontos.  

 Justificativa 

Identifica-se que a infraestrutura cicloviária existente em Salvador, por ser dispersa e 

fragmentada, ainda não configura uma rede cicloviária, embora promova a segregação 

modal e a segurança em determinados trechos; em outros casos coloca os ciclistas em alto 

risco, por conta de descontinuidades, de interrupções abruptas da sinalização, de 

cruzamentos não sinalizados e de ciclovias em locais inadequados aos ciclistas.  

Por exemplo, a existência de uma ciclovia ou ciclofaixa indica ao ciclista que ele pode 

transitar seguramente por determinado local. Quando esta infraestrutura é interrompida sem 

indicações prévias e sem sinalização adequada, o ciclista necessita circular pela pista de 

rolamento, muitas vezes no contrafluxo (principalmente nos casos de infraestrutura 

bidirecional), colocando-o em conflito direto com os veículos. Esta situação foi observada 

em diversos locais do município, como ilustrado a seguir: 

 

Figura 15. Ciclofaixas com interrupção não sinalizada: Al. Dilson Jatahy Fonseca e Av. 
Amaralina, respectivamente 

    

Fonte: Google Street View, fevereiro de 2017.  
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Figura 16. Ciclovia com interrupção não sinalizada: travessia da Av. Octávio 
Mangabeira 

 

Fonte: TcUrbes, junho de 2017.  

 

 Características 

Propõe-se a adequação e a manutenção contínua dos trechos cicloviários existentes, ao 

longo dos anos de implantação do PlanMob Salvador. De acordo com as principais 

características identificados na infraestrutura cicloviária existente, destaca-se a necessidade 

de: 

Complementação e sinalização dos trechos de descontinuidade 

Esta adequação, prioritária em relação às demais, se dá pela complementação dos trechos 

de descontinuidade, sinalização dos cruzamentos e sinalização dos percursos seguros nas 

interrupções da infraestrutura cicloviária existente. 

Adequação contínua de infraestrutura existente 

Determinados trechos da infraestrutura existentes não atendem ao tipo de segregação 

necessário, por conta da velocidade viária permitida.  

Outros trechos, localizados em canteiro central, proporcionam poucos acessos ao longo de 

sua extensão, fazendo com que os ciclistas tenham que trafegar pela faixa de rolamento até 

chegarem ao próximo cruzamento/acesso. 

Além disso, ciclovias devem ter suas dimensões compatibilizadas com as demandas e com 

os tipos de fluxo. 
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 Localização 

Os trechos que atualmente têm necessidades de complementação e sinalização das 

descontinuidades são: Av. Oceânica, R. Quintas dos Lázaros, Av. Amaralina, Av. Dorival 

Caymmi, Av. Sete de Setembro, R. Dr. Eduardo Dotto (Subdistrito Paripe), Av. Oceânica 

(Praia do Farol da Barra), R. da Paciência (Bairro Rio Vermelho), Av. Alphaville, Av. Juracy 

Magalhães Júnior e Av. Heitor Dias, conforme apresentados na Figura 15. 

Os trechos com necessidades de alteração para maior segregação são: Av. Professor 

Magalhães Neto, Av. Amaralina, Av. Dorival Caymmi, Alameda Dilson Jatahy Fonseca, R. 

Quintas dos Lázaros, Av. Tenente Frederico Gustavo dos Santos (prever também a melhoria 

da iluminação), R. Thomaz Gonzaga, R. Manoel Barreto. 

Já as ciclovias localizadas em canteiro central, tais como na Av. Centenário e na Av. Octávio 

Mangabeira necessitam de rampas e sinalização de acesso, conforme a Figura 16.  

Há também a necessidade de alargamento da Av. Afrânio Peixoto, para comportar o fluxo 

de bicicletas e possibilitar o deslocamento de bicicletas de carga.  

Esses casos de alteração da infraestrutura existente são apresentados na Figura 17 e 

Figura 18. 
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Figura 17. Requalificação da Rede Cicloviária Existente – Complementação e Sinalização 

  

Fonte: Consórcio PlanMob Salvador (2017) 
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Figura 18. Requalificação da Rede Cicloviária Existente - Adequação 

 

Fonte: Consórcio PlanMob Salvador (2017) 
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 Implantação de Infraestrutura Cicloviária em Vias Existentes 

Esta proposta tem como objetivo proporcionar segurança aos deslocamentos por bicicleta, 

de forma a possibilitar a intermodalidade e atrair novos usuários ao modal.  

 Justificativa 

Para viabilizar mais deslocamentos por bicicleta no município, é necessário investir na 

segurança e no conforto dos ciclistas, por meio da implantação de infraestruturas cicloviárias 

que configurem uma rede cicloviária consistente. 

 Características 

Uma REDE CICLOVIÁRIA CONSISTENTE é uma combinação de infraestruturas cicloviárias 

(ciclovias, ciclofaixas ou ciclorrotas) projetadas com a função de proteger os ciclistas nas 

vias e indicar os locais nos quais o ciclista deve se deslocar. Para tanto, os trechos de 

infraestrutura devem ser completamente conectados entre si, de forma a garantir a 

segurança em toda a sua extensão. Os trechos também devem ser acessíveis, permitindo 

o acesso a partir de vias adjacentes, considerando o fluxo mais intuitivo. Além disso, a 

infraestrutura deve estar locada onde o ciclista precisa, de forma direta, relacionada com 

seus destinos e com a atratividade do uso do solo lindeiro. Já na escala de rede, deve 

garantir a coerência, para que ciclistas e motoristas assimilem a REDE CICLOVIÁRIA e 

acostumem-se com comportamentos harmônicos no trânsito.  

Assim, a infraestrutura cicloviária a ser implantada deve atender, no mínimo, aos seguintes 

requisitos: 

• Acessibilidade ao local da infraestrutura; 

• Iluminação adequada; 

• Sinalização viária nos cruzamentos e nas eventuais interrupções; 

• Conforto do usuário; 

• Evitar a supressão de espaços destinados à circulação dos pedestres. 

 

O valor médio por quilômetro, com bases em valores parametrizados e pesquisados pelo 

Consórcio TTC – Oficina (novembro de 2017) sobre as intervenções na infraestrutura 

cicloviária, em via existente, varia de acordo com o nível da intervenção. Em geral, 

considerou-se: 

• Ciclovia em canteiro existente (contemplando construção de pavimento sobre 

área gramada, sinalização): R$ 600 mil/km; 

• Ciclovia em via existente (contemplando requalificação de pavimento, 

segregação por guia ou canteiro e sinalização): R$ 350 mil/km; 

• Ciclofaixa (contemplando sinalização e tachas): R$ 200 mil/km; 

• Ciclorrota (contemplando sinalização): R$ 100 mil/km. 

 

A proposta prevê a implantação de 140 km de infraestrutura cicloviária, com valor estimado 

de cerca de R$ 50 milhões, sendo: 

o 80 km ciclovias em vias = aproximadamente R$28 milhões; 
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o 20 km de ciclovias em canteiro = aproximadamente R$12 milhões; 

o 30 km ciclofaixas = aproximadamente R$9 milhões; 

o 10 km ciclorrotas = aproximadamente R$1 milhão. 

o  

 Localização 

A rede cicloviária proposta em vias existentes é apresentada na Figura 19. 
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Figura 19. Infraestrutura Cicloviária em Vias Existentes 

 

Fonte: Consórcio PlanMob Salvador (2017) 
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 Implantação de Infraestrutura Cicloviária junto às Novas Obras Viárias 

Esta proposta tem como objetivo proporcionar segurança aos deslocamentos por bicicleta, 

de forma a possibilitar a intermodalidade e atrair novos usuários ao modal. 

 

 Justificativa 

A infraestrutura cicloviária não deve se restringir aos trechos apresentados no item anterior. 

Novas obras viárias, que venham a ser implementadas, devem prever também a 

implantação de novas ciclovias articuladas à RCE. 

 

 Características 

A infraestrutura cicloviária a ser implantada deve atender, no mínimo, aos seguintes 

requisitos: 

o Acessibilidade ao local da infraestrutura; 

o Iluminação adequada; 

o Sinalização viária nos cruzamentos e nas eventuais interrupções; 

o Conforto do usuário; 

o Evitar a supressão de espaços destinados à circulação dos pedestres. 

o Segurança viária; 

o Diretividade da rede; 

o Coerência da rede; 

o Conectividade da rede. 

 

O custo destas será embutido no custo das obras proposta para o Sistema Viário.  

 

 Localização 

As obras viárias previstas no PlanMob Salvador nas quais devem ser previstas 

infraestruturas cicloviárias contabilizam oitenta quilômetros, conforme apresentado na Figura 

20. 
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Figura 20. Implantação de Infraestrutura Cicloviária junto às Novas Obras Viárias 

 

Fonte: Consórcio PlanMob Salvador (2017) 
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 Ampliação da Oferta do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas Existentes  

Esta proposta consiste na consolidação do sistema de bicicletas compartilhadas como parte 

da mobilidade urbana do município, por meio da promoção da intermodalidade com a 

integração com o transporte coletivo, ampliando a oferta de estações e a abrangência do 

sistema. 

 

 Justificativa 

O município conta com sistemas de empréstimo de bicicletas, e um deles – o Bike Salvador 

– promove a bicicleta como meio de transporte cotidiano. Este sistema conta com trinta e 

oito estações e é bem aceito no município, portanto deve ser mantido. Assim, propõe-se a 

ampliação do número de estações, principalmente próximos aos locais de destino das 

viagens, proporcionando conexões com o transporte coletivo e o adensamento de estações 

em determinados bairros. 

 

 Características 

Complementar o sistema de empréstimo de bicicletas, mantendo suas principais 

características de funcionamento e garantindo a retirada por meio do Salvador Card. 

o 12 vagas em cada estação; 

o Empréstimo mediante cadastro gratuito no sistema, desatrelado de cartão de 

crédito; 

o Empréstimo gratuito por até uma hora; 

o Liberação da bicicleta por aplicativo, celular, ou Salvador Card. 

 

O sistema pode ser patrocinado por empresa privada, em troca de anúncios e customização 

das bicicletas e estações. 

 

 Localização 

As estações propostas são quarenta e sete, totalizando oitenta e cinco no sistema, conforme 

apresentado na Figura 21. 
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Figura 21. Localização das Estações de Empréstimo de Bicicletas 

 

Fonte: Consórcio PlanMob Salvador (2017) 
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 Implantação de Sistema de Empréstimo de Bicicletas de Longa Duração  

Esta proposta consiste na consolidação do sistema de bicicletas compartilhadas como parte 

da mobilidade urbana do município, por meio da promoção da integração entre transporte 

coletivo e bicicleta compartilhada, ampliando significativamente a duração do período de 

empréstimo. 

 

 Justificativa 

O município de Salvador conta com sistemas de empréstimo de bicicletas e um deles – o 

Bike Salvador – promove a bicicleta como meio de transporte cotidiano. Este sistema de 

compartilhamento, por permitir o empréstimo gratuito durante uma hora, e por suas estações 

estarem concentradas em locais de destino das viagens, em geral possibilita atender 

apenas parte do deslocamento do usuário de Transporte Coletivo. Além disso, o relevo 

acidentado do município, principalmente nos pontos de origem das viagens, dificulta o 

“deslocamento porta-a-porta” do ciclista.  

Desta forma, propõe-se a criação de um modelo complementar de compartilhamento de 

bicicletas, localizado junto aos terminais de integração com o TC ou próximos a dispositivos 

verticais (ascensores), possibilitando assim que os usuários façam a última parte do trajeto 

de volta por bicicleta (terminal > casa), pernoite com a bicicleta, e faça a primeira parte do 

trajeto de ida (casa > terminal) no dia seguinte. 

Destaca-se que os dois modelos de empréstimo de bicicleta são complementares (o 

existente e esta novidade), pois cada um atende a uma parte do percurso, sendo importante 

a consolidação de ambos. 

 

 Características 

o 50 bicicletas em cada estação; 

o Empréstimo mediante cadastro no sistema; 

o Cadastro e empréstimo gratuitos e sem atrelamento a cartão de crédito; 

o Em caso de impossibilidade de tornar o sistema gratuito para todos, garantir a 

gratuidade pela integração tarifária via Salvador Card; 

o Empréstimo por até quatorze horas, incluindo pernoite, e ampliado no fim de 

semana e em feriados; 

o Liberação da bicicleta por aplicativo, celular, ou Salvador Card; 

o Comunicação visual que distinga este sistema do sistema convencional de 

bicicletas compartilhadas; 

o Implantação em locais servidos pelo transporte coletivo (terminais) e já 

contendo uma boa infraestrutura cicloviária; 

o Implantação próxima a bairros de origem e de grande densidade 

populacional. 

 

O sistema pode ser patrocinado por empresa(s) privada(s), em troca de anúncios e 

customização das bicicletas e estações. 
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Figura 22. Exemplo de estação de bicicleta compartilhada de longa duração e 
múltiplos patrocinadores: Bicicleta Integrada – Fortaleza, CE 

   

Fonte: http://jc.ne10.uol.com.br, setembro de 2017. 

 

 Localização 

As dez estações propostas são apresentados na Figura 23, e listados abaixo: 

o Terminal Lapa: é ponto de confluência de terminal de ônibus e estação de 

metrô, e possibilita acesso às partes altas e baixas do município; 

o P. I. Liberdade (alto): bairros de alta densidade populacional; 

o Estação Escada (do futuro VLT): próxima à ciclovia da Av. Afrânio Peixoto 

(Suburbana), em região com baixa renda;  

o Estação Pernambués: bairros de alta densidade populacional, infraestrutura 

cicloviária até a Orla; 

o Estação Bonocô: bairros de alta densidade populacional; 

o Estação Imbuí: bairros de alta densidade populacional; 

o Estação Paripe: estação final do VLT, próxima a bairros de alta densidade 

populacional; 

o Estação Pirajá: bairros de alta densidade populacional, podendo ter ciclovia  

conectando o metrô ao VLT; 

o Estação Águas Claras: estação final, próxima a bairros de baixa renda; 

o Estação Mussuranga: próxima bairros de baixa renda; 

 

http://jc.ne10.uol.com.br/
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Figura 23. Localização das Estações de Empréstimo de Bicicleta de Longa Duração 

 

Fonte: Consórcio PlanMob Salvador (2017) 
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 Implantação de Polos Cicloviários  

Esta proposta consiste na implantação de Polos Cicloviários, compostos de bicicletário de 

grande porte e outras facilidades para os ciclistas, proporcionando não só a integração com 

o Transporte Coletivo, mas também o incentivo a este modo de transporte, a propagação 

das informações sobre a infraestrutura existente e a coleta de sugestões. 

 

 Justificativa 

O uso da bicicleta como meio de transporte deve ser estimulado nas cidades. Porém, em 

geral, os demais sistemas de transporte (sistema viário, sistema de transporte coletivo) já 

são consolidados, fornecendo aos usuários da bicicleta apenas os locais remanescentes e 

que impactem pouco nas demais infraestruturas. Desta forma, os ciclistas podem se sentir 

pouco contemplados pelas políticas públicas. O PlanMob Salvador visa reverter esta 

questão no município, ampliando a infraestrutura e os locais de visibilidade para a bicicleta. 

O Polo Cicloviário tem, portanto, dois grandes objetivos: ser um local seguro para a guarda 

de bicicleta; e proporcionar o acolhimento aos usuários da bicicleta, por meio de um local 

apropriado às suas necessidades e no qual os ciclistas são o foco de atendimento. 

 

 Características 

Os polos cicloviários devem prezar pelo conforto e pela acessibilidade dos ciclistas. Desta 

forma, deve atender aos seguintes parâmetros: 

o 2.000 vagas de bicicleta cada; 

o Uso pago mensalmente ou diariamente pelo usuário, mediante cadastro 

inicial; 

o Permanência de até 48 horas; 

o Monitorado por câmeras de segurança; 

o Acesso controlado, por meio de funcionários próprios; 

o Implantar bomba de ar e ferramentas básicas de manutenção da bicicleta; 

o Disponibilidade de vestiários, sanitários, bebedouros; 

o Disponibilidade de ferramentas básicas de manutenção da bicicleta; 

o Disponibilidade de lojas de equipamentos para bicicleta e de serviços 

especializados (bicicletaria); 

o Disponibilidade de centro de informações sobre a infraestrutura cicloviária no 

município e coleta de dados sobre acidentes, qualidade das ciclovias e 

sugestões; 

o Sinalizar adequadamente a localização do bicicletário, a partir da estação de 

TC e a partir da rede cicloviária;  

o Sinalizar o acesso à rede cicloviária a partir do Polo Cicloviária. 
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Figura 24. Exemplo de bicicletário com características semelhantes ao do polo 
cicloviário: Bicicletário ASCOBIKE – Mauá,SP (2.000 vagas, 1.127 m², com oficina 
mecânica, e café da manhã) 

  

  

Fonte: ASCOBIKE + ITDP, Manual de bicicletários modelo ASCOBIKE Mauá.  

 

O custo médio de implantação dos polos cicloviários é de R$1,5 milhão por unidade, desta 

forma, a proposta consiste em R$ 3 milhões para implantação. 

 

 Localização 

São propostos dois Polos Cicloviários, relacionados a estações de metrô, conforme descrito 

abaixo e representado na Figura 25. 

Estação Baixa do Fiscal: estação prevista para a extensão da Linha 2 do Metrô (proposta 

por este PlanMob), próxima a bairros de grande densidade populacional e local no qual é 

prevista a implantação da linha de BRS, além de infraestrutura cicloviária. Além disso, o 

local é contemplado pela ciclovia da Av. Afrânio Peixoto e está próximo a estações de VLT e 

do Terminal Marítimo da Ribeira. 

Estação Pituaçu: estação da Linha 2 do Metrô, próxima a bairros de grande densidade 

populacional no Miolo, para os quais o PlanMob Salvador prevê transportes verticais e linha 

de BRT.  
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Figura 25. Localização dos Polos Cicloviários 

 

Fonte: Consórcio PlanMob Salvador (2017) 
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 Implantação de Bicicletários de Médio Porte  

Esta proposta consiste na implantação de bicicletários em estações de transporte coletivo, 

de forma a possibilitar a integração da bicicleta. 

 

 Justificativa 

Os bicicletários de médio porte vêm sendo implantados nas novas estações de metrô de 

Salvador. Porém, por não contarem com informações claras de operação e de acesso, e por 

não estarem todos implantados, encontram-se ociosos ou desativados. 

Estes equipamentos são de grande importância no município, pois possibilitam a integração 

com o transporte coletivo, e estimula o uso da bicicleta em determinados trechos. Desta 

forma, propõe-se a implantação de bicicletários em outras estações e terminais de 

transporte coletivo, assim como a sistematização e a divulgação da operação. 

 

 Características 

Estes bicicletários devem ser de porte semelhante aos que vem sendo implantados, e 

devem ser localizados em locais de fácil acesso e fácil identificação pelos usuários. A 

operação também deve ser feita de forma a não demandar muito tempo e muito 

deslocamento dos funcionários e dos ciclistas. 

• De 40 a 60 vagas de bicicletas; 

• Uso gratuito, mediante cadastro inicial, e ao público (não restrito aos usuários 
do transporte coletivo); 

• Monitorado por câmeras de segurança; 

• Acesso controlado, por meio de funcionários da estação de TC que tenham 
disponibilidade de acessar o local rapidamente; 

• Próximo ao acesso à estação de TC; 

• Preferencialmente próximo a sanitários; 

• Implantar bebedouro, bomba de ar e ferramentas básicas de manutenção da 
bicicleta; 

• Sinalizar adequadamente a localização do bicicletário, a partir da estação de 
TC; 

• Sinalizar o acesso à rede cicloviária a partir do bicicletário; 

• Possibilidade de patrocínio e/ou operação por empresa privada, a exemplo do 
bicicletário da Orla Ribeira e Farol da Barra. 

 

 Localização 

Os bicicletários de médio porte são previstos em estações do Metrô e Terminais de 

Transporte Coletivo, existentes ou propostos, conforme apresentado na Figura 26. 
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Figura 26. Localização dos Bicicletários de Médio Porte 

 

Fonte: Consórcio PlanMob Salvador (2017) 
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 Implantação de Bicicletários de Pequeno Porte  

Esta proposta consiste na implantação de bicicletários próximo a eixos de transporte 

coletivo, principalmente BRTs, de forma a possibilitar a integração da bicicleta. 

 

 Justificativa 

Além dos bicicletários de médio porte nas principais estações e terminais, a integração da 

bicicleta com outros modais necessita de bicicletários de pequeno porte, mais frequentes e 

de menor escala, para atender aos diversos pontos de embarque com o transporte coletivo. 

Desta forma, é necessário implantar conjunto de paraciclos nas estações de BRT e BRS, 

em locais bem iluminados e que possibilitem o monitoramento pelo próprio sistema de 

segurança da estação.  

 

 Características 

Quando implantados nas estações de embarque do BRT, o bicicletário pode ser composto 

apenas de paraciclos, sem a necessidade de outros elementos construtivos. Quando 

localizados fora das estações, devem ser implantados em locais iluminados e com fluxo de 

pessoas, preferencialmente próximos a estabelecimentos comerciais ou estacionamentos de 

veículos, de forma a garantir a segurança das bicicletas e de seus usuários. Além disso, 

devem ser implantados sob coberturas, garantindo a proteção contra intempéries.  

Desta forma, destaca-se as seguintes características: 

o 6 vagas de bicicleta cada; 

o Acesso gratuito; 

o Em local iluminado e com fluxo de pessoas, preferencialmente dentro das 

estações; 

o Local coberto e protegido de intempéries; 

o Monitorado por câmeras de segurança, quando possível; 

o Sinalizar adequadamente a localização do bicicletário, a partir da estação de 

TC e a partir da rede cicloviária;  

o Sinalizar o acesso à rede cicloviária a partir do bicicletário. 

O custo médio unitário é de R$ 3 mil / bicicletário simples (pesquisa do Consórcio TTC – 

Oficina em outras cidades referenciais - novembro de 2017). 

 

 Localização 

Os bicicletários de pequeno porte são localizados em eixos de BRT e BRS, conforme 

apresentado na Figura 27. 
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Figura 27. Localização dos Bicicletários de Pequeno Porte 

 

Fonte: Consórcio PlanMob Salvador (2017) 
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 Rede Cicloviária Proposta  

A Tabela 10 quantifica as intervenções cicloviárias classificadas por tipologia, enquanto 

Figura 28 ilustra a rede máxima cicloviária proposta.  

 

Tabela 10: Categorias das Intervenções Cicloviárias em Salvador 

 

 

 

Infraestrutura cicloviária em

vias existentes
140 Km

Infraestrutura cicloviária em

vias novas
80 Km

Requalificação de infraestrutura

cicloviária
59 Km

Subtotal

Infraestruturas cicloviária
279 Km

Estação de empréstimo

de bicicletas
10 Unid.

Estações de compartilhamento

de bicicletas
47 Unid.

Polos cicloviários 2 Unid.

Bicicletários de médio porte 14 Unid.

Bicicletários de pequeno porte 13 Unid.

Subtotal

Equipamentos cicloviários
86 Unid.

Tipo da Interveção Extensão
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Figura 28. Rede Cicloviária Proposta 

 

Fonte: Consórcio PlanMob Salvador (2017) 
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4.3.2.3 Transporte Coletivo 

As intervenções propostas para o componente de transporte coletivo estabelecem a 

configuração de uma rede estrutural com eixos longitudinais/radiais e eixos transversais 

formando uma grade estrutural composta por sistemas modais integrados (VLT, metrô, ônibus 

BRT, ônibus BRS, e a rede básica de alimentação) além de equipamentos de transferências e 

integrações inter e intra modais (terminais e estações). 

 

 Estrutura básica da rede de transporte coletivo 

A estrutura básica da rede de transporte coletivo proposta para o PlanMob Salvador é definida 

a partir do cenário chamado de “Cenário Máximo”, ou seja, aquele que incorpora todos os 

componentes de ampliação do sistema viário incluindo as propostas da Av. Atlântica, da Linha 

Viva, e do complexo de continuidade de vias existentes denominado preliminarmente de Eixo 

Miolo conforme será descrito detalhadamente no componente de transporte individual (sistema 

viário). 

Primeiramente procurou-se estabelecer o conceito de rede estrutural, formada por corredores 

com dispositivos de prioridade ao transporte coletivo que juntamente com as duas linhas de 

metrô e o VLT no eixo da avenida Suburbana passariam a operar sistemas de alto 

desempenho (metrô, VLT, BRT e BRS). Para isso é necessário primeiramente configurar uma 

rede estrutural de hierarquia superior e que posteriormente é somada à rede de transporte 

municipal por ônibus, passando a compor o sistema integrado de transporte coletivo de 

Salvador. Complementarmente será estabelecida a conexão dessa rede com a rede 

metropolitana. 

A rede de transporte coletivo existente atualmente em Salvador tem eixos estruturantes 

predominantemente radiais/longitudinais que utilizam os eixos viários da Av. Suburbana, o eixo 

da BR 324, a avenida Paralela, e o eixo da Orla.  

São escassas as alternativas de conexão estrutural transversal existentes. Com a implantação 

dos eixos transversais das avenidas 29 de Março e Gal Costa surgem novas alternativas 

transversais que permitem configurar uma estrutura de rede em forma de “grid” (rede estrutural 

com eixos transversais e longitudinais/radiais).  

Em linhas gerais, a rede estrutural de Salvador passa a se organizar em eixos radiais (Sentido 

Norte-Sul) e eixos transversais (Sentido Leste-Oeste). 

A figura a seguir ilustra esquematicamente a rede estrutural indicando os principais eixos 

radiais e transversais. Os eixos longitudinais/radiais são os seguintes 

 Avenida Suburbana; 

 BR-324; 

 Avenida Paralela; e 

 Orla – Avenida Octávio Mangabeira. 

Somando-se a estes quatro eixos radiais acrescentam-se, no cenário máximo, dois novos eixos 

viários propostos: 

 Linha Viva; e 

 Eixo do Miolo.  



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

RT09 Relatório de Metodologia de Avaliação de Impacto 

 

79 

Com relação aos eixos transversais, a rede estrutural está baseada em cinco eixos, sendo dois 

eixos são existentes e com alta utilização do transporte coletivo: 

 Corredor Lapa-LIP; 

 Eixo Antônio Carlos Magalhães (A.C.M.). 

 Avenida Gal Costa; 

 Avenida 29 de Março. 

 Avenida Luis Eduardo Magalhães (L.E.M.) que se tornará um eixo de alta capacidade 

com a extensão da Linha 2 entre a Baixa do Fiscal e a Estação Acesso Norte existente. 

 

Figura 29 – rede Estrutural de Transporte Coletivo do Município de Salvador 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

A partir da base estrutural mostrada anteriormente foi estabelecida a rede estrutural de 

transporte coletivo composta por sistemas de alto desempenho e capacidade (Metrô, VLT, BRT 

e BRS) conforme será apresentado a seguir. 

As linhas de Metrô (Linhas 1 e 2) e a linha de VLT utilizam eixos estruturantes 

radiais/longitudinais (Norte-Sul), enquanto que os sistemas BRT e BRS complementam a rede 

integrada no eixo transversal (Leste-Oeste).  

A seguir são apresentadas as propostas de oferta por modo de transporte (Metrô; VLT; linhas 

municipais de Salvador, incluindo o BRT e BRS; linhas Intermunicipais; e sistema hidroviários). 
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 Propostas de Expansão do Sistema de Metrô de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL) 

A proposta de expansão do sistema metroviário de Salvador contempla a implantação de três 

prolongamentos/implantações novas: 

 Extensão da Linha 1 entre a Estação Pirajá e a Estação Águas Claras; 

 Extensão da Linha 2 entre a Estação Metrô Aeroporto e a Estação Lauro de Freitas; 

 Extensão da Linha 2 entre a Estação Acesso Norte e a Estação Baixa do Fiscal. 

 

A Figura 30, Figura 31 e Figura 32 a seguir ilustram essas três extensões/implantações 

propostas para o Cenário Máximo. 

 

Figura 30 – Extensão da Linha 1 entre Estação Pirajá e Estação Águas Claras 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 31 – Extensão da Linha 2 entre Estação Metrô Aeroporto e Estação Lauro de 

Freitas 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Figura 32 – Extensão da Linha 2 entre Estação Acesso Norte e Estação Baixa do Fiscal 
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Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

As extensões e dados operacionais são apresentadas na Tabela 11 a seguir. 

 

Tabela 11 – Principais dados operacionais das linhas de Metrô na nova configuração 

proposta 

Linha Denominação Extensão Frequência HPM Velocidade (km/h) 

Linha 1 Águas Claras-Lapa 15,60 3,00 35,00 

Linha 2  
Baixa do Fiscal-Lauro de 
Freitas 

27,48 3,00 35,00 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

 Propostas de Linhas de VLT 

A proposta para o VLT (veículo leve Sobre Trilhos) incorpora três linhas. A Figura 33 ilustra o 

eixo estrutural do VLT e a Tabela a seguir apresenta as características das três linhas. 

 

Figura 33 – Traçado do VLT entre a Estação São Luís e a Estação Lapa 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Tabela 12 – Principais dados operacionais das linhas de VLT 

Linha Trecho Extensão 
Frequência 
Hora Pico 

Manhã 

Velocidade 
média (km/h) 

Linha 1 São Luiz-Comércio 18,00 20,00 25,10 

Linha 2  Plataforma-Lapa 10,00 10,00 20,90 

Linha 3  Peri Peri-Comércio 13,97 10,00 24,50 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

 Proposta de Estrutura do Sistema Municipal de Salvador 

O sistema de linhas municipais de Salvador proposto para o Cenário Máximo é composto por 

185 linhas, dividido em quatro subsistemas, assim descritos: 

 Linhas Estruturais BRT (7 linhas) 

 Linhas Estruturais BRS (16 linhas); 

 Demais Linhas Municipais de Salvador (162 linhas) 

As linhas BRT e BRS configuram parte do sistema estrutural mencionado anteriormente.  

 

Propostas de Linhas BRT 

São propostas sete linhas de BRT, incluindo duas linhas de reforço que circulam na Av. 29 de 

Março e na Av. Gal Costa. Os trechos desse sistema estrutural (BRT e BRS) operam com alto 

desempenho e se integram com a rede básica de linhas do município assim como com os 

demais sistemas estruturais. Os sistemas propostos são os seguintes: 

 BRT Lapa-LIP 

 BRT Paripe-Corsário 

 BRT Lobato-Paripe-Pituaçu-Corsário-Calçada-Lobato (Circular) 

 BRT Metrô Aeroporto-Praça da Sé 

 BRT Corsário-Retiro 

 BRT Águas Claras-Bairro da Paz (Reforço do BRT 29 de Março) 

 BRT Corsário-Pituaçu-Pirajá (Reforço do BRT Gal Costa) 

 

As Figuras a seguir ilustram os traçados básicos desses sistemas estruturais que incorporam 

em seus trajetos trechos em sistema BRT e trechos em sistema BRS conforme será detalhado 

nas Fichas de Projetos a serem apresentadas no Relatório RT12. As figuras com o traçado das 

demais linhas do sistema STCO e os principais dados de oferta serão apresentados no 

Relatório Técnico RT 12. 
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Figura 34 – Linhas do BRT 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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Figura 35 – BRT Lapa-LIP 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 36 – BRT Paripe-Corsário 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 37 – BRT Lobato-Paripe-Pituaçu-Corsário-Calçada-Lobato (Circular) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 38 – BRT Metrô Aeroporto-Praça da Sé 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 39 – BRT Corsário-Retiro 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 40 – BRT Águas Claras-Bairro da Paz (Reforço do BRT 29 de Março) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 41 – BRT Corsário-Pituaçu-Pirajá (Reforço do BRT Gal Costa) 

. 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Tabela 13 – Principais dados operacionais das linhas de BRT propostas 

Linha Descrição Tipo Tipo de Veículo 

Freq.  Cenário 
Máximo  

(ôn/h HPM) 

Freq. Cenário 
Controle de 
Demanda  

(ôn/h HPM) 

BRT00 
RodovIguatem-
EstLapa 

Municipal 
Salvador STCO 

Articulado BRT 42,9 42,9 

BRT03 EstParipe-TCorsário 
Municipal 
Salvador STCO 

Articulado BRT 35,3 35,3 

BRT04 Lobato-Pituba-Calçad 
Municipal 
Salvador STCO 

Articulado BRT 35,3 37,5 

BRT06 
MAeroporto-
PraçaDaSé 

Municipal 
Salvador STCO 

Articulado BRT 9,1 11,3 

BRT07 TCorsário-TRetiro 
Municipal 
Salvador STCO 

Articulado BRT 6,4 9,5 

BRT51 Ref ÁgClaras-BairPaz 
Municipal 
Salvador STCO 

Articulado BRT 9,0 9,1 

BRT52 Ref Pirj-Pituaç-Cors 
Municipal 
Salvador STCO 

Articulado BRT 28,6 28,6 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Propostas de Linhas Estruturais (BRS e Diretas) 

As linhas estruturais propostas e que complementam a rede estrutural são formadas por linhas 

BRS e Linhas Diretas. São 16 linhas indicadas na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Principais dados operacionais das Linhas Estuturais propostas do município 

de Salvador 

Linha Descrição 
Frequência HPM Cenário 

Máximo sem restrição 
Frequência HPM Cenário 

Máximo com restrição 

A1017 PrdoFlameng-Comércio 4,6 4,4 

A1034 TMAerop-AcNorte 10,6 10,5 

A1053 EstMussurunga-Lapa 3,4 3,1 

A1602 TParipe-Lapa 2,9 3 

A1606 TParipe-BxSap/Barroq 5,4 4,8 

A1607 TParipe-CpGde/Barra 2,8 2,8 

A1612 TParipe-TRodvIguatem 2,3 2,3 

A1637 MirtPerip-TCalçada 3,4 3,3 

A2023 TancrNvs-Viva-Pituba 4,5 3,9 

A2032 Sussuaran-Viva-Barra 2,8 2,6 

A2041 SaoMarcos-Viva-CpGde 11,1 10,3 

A2051 NvBrasíli-Viva-CpGde 5,7 5,6 

A2061 Cajazeira-Viva-CpGde 2,8 2,7 

A2081 Ceasa-Viva-CpGde 3,9 4 

A3001 ECastelBranc-EBomJuá 7,8 6,8 

A3002 EGalCosta-EBomJuá 60 60 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 42 – Linhas Estruturais 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Propostas para as Demais Linhas Municipais e Terminais de Integração 

As demais linhas municipais são apresentadas na sequência, com a divisão por terminal (152 

linhas no total). 

São propostos 23 terminais de integração para o município de Salvador, sendo que nove são 

terminais existentes, um terminal em construção e 13 terminais propostos, conforme Tabela 15, 

Figura 43 e Figura 44. 

 

Tabela 15 – Terminais existentes, em construção e propostos 

Terminal Status 

Acesso Norte Existente 

Aeroporto (interno) Existente 

Águas Claras Proposto 

Aquidabã Existente 

Barroquinha Existente 

Calçada Proposto 

Castelo Branco Proposto 

Corsário Proposto 

Iguatemi (brt central) Proposto 

Imbuí Proposto 

Itapuã Proposto 

Lapa Existente 

Lobato Proposto 

Metrô Aeroporto Proposto 

Mussurunga Existente 

Paripe Proposto 

Pirajá Existente 

Pituaçu Em construção 

Plataforma Proposto 

Praia do Flamengo Proposto 

Retiro Existente 

Rodoviária Existente 

São Marcos Proposto 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 43– Localização dos terminais existentes, em construção e propostos 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 44 – Linhas Municipais do sistema STCO 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Terminal Acesso Norte 

No Terminal Acesso Norte chegam 14 linhas, com um fluxo estimado de 113 ônibus na hora 

pico manhã. As principais origens dos bairros com destino direto a este Terminal são 

Pernambués e Engomadeira. 

 

Tabela 16 – Resumo por tipo de veículo das linhas propostas do município de Salvador 

do Terminal Acesso Norte 

Tipo Veículo 
Quantidade 
de Linhas 

Frequência de ônibus no 
Cenário Máximo (HPM) 

Frequência de ônibus no 
Cenário Controle de 

Demanda (HPM) 

Articulado BRS 1 6 6 

Articulado BRT 1 35 38 

Convencional Salvador 12 69 70 

 Total Acesso Norte 14 110 113 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Tabela 17 – Principais dados operacionais das linhas propostas do município de 

Salvador do Terminal Acesso Norte 

Linha Descrição Tipo Tipo de Veículo 

Freq.  
Cenário 
Máximo 

(ôn/h HPM) 

Freq. 
Cenário 

Controle de 
Demanda 

(ôn/h HPM) 

A0301 AltoPeru-AcessoNorte Municipal Salvador 
STCO 

Convencional 
Salvador 

1,7 1,6 

A0412 DuqueCaxias-
AcesNort 

Municipal Salvador 
STCO 

Convencional 
Salvador 

1,0 1,0 

A0524 LuisAnselmo-AcesNort Municipal Salvador 
STCO 

Convencional 
Salvador 

1,0 1,0 

A1034 TMAerop-AcNorte Municipal Salvador 
STCO 

Articulado BRS 5,7 5,7 

A1103 ACruzeiro-
Pernambués 

Municipal Salvador 
STCO 

Convencional 
Salvador 

6,6 6,5 

A1108 NSraResgate-
AcesNort 

Municipal Salvador 
STCO 

Convencional 
Salvador 

1,0 1,0 

A1109 Pernambués-
Barroquinha 

Municipal Salvador 
STCO 

Convencional 
Salvador 

13,6 14,3 

A1113 Pernambués-
AcesNorte 

Municipal Salvador 
STCO 

Convencional 
Salvador 

15,8 15,8 

A1129 Cabula6-AcessoNorte Municipal Salvador 
STCO 

Convencional 
Salvador 

2,0 1,9 

A1136 HospRSant-
AcessNorte 

Municipal Salvador 
STCO 

Convencional 
Salvador 

1,0 1,0 

A1227 NSussuar-Barroquinha Municipal Salvador 
STCO 

Convencional 
Salvador 

6,1 6,0 

A1238 JdStoInácio-Rodoviár Municipal Salvador 
STCO 

Convencional 
Salvador 

12,2 13,0 

A1340 AcessoNorte-Barra Municipal Salvador 
STCO 

Convencional 
Salvador 

6,7 6,8 

BRT04 Lobato-Pituba-Calçada Municipal Salvador 
STCO 

Articulado BRT 35,3 37,5 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 45 – Linhas Municipais do Terminal Acesso Norte 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Terminal Aeroporto 

O Terminal Aeroporto deverá operar com uma frequência de 10 ônibus na hora pico manhã e 

uma linha a Praia do Flamengo e outra com destino à estação Metrô Aeroporto da Linha 2. 

 

Tabela 18 – Resumo por tipo de veículo das linhas propostas do município de Salvador 

do Terminal Aeroporto 

Tipo Veículo 
Quantidade de 

Linhas 

Frequência de 
ônibus no Cenário 

Máximo (HPM) 

Frequência de 
ônibus no Cenário 

Controle de 
Demanda (HPM) 

Convencional Salvador 1 6 6 

Convencional STEC 1 3 4 

 Total Aeroporto 2 10 10 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Tabela 19 – Principais dados operacionais das linhas propostas do município de 

Salvador do Terminal Aeroporto 

Linha Descrição Tipo Tipo de Veículo 

Freq.  
Cenário 
Máximo 

(ôn/h HPM) 

Freq. 
Cenário 

Controle de 
Demanda 

(ôn/h HPM) 

AC01
0 

T. Aeroporto-
TM Aerop 

Municipal 
Salvador STCO 

Convencional 
Salvador 

6,4 5,9 

L0604 J. Margarida-P. 
Flamengo 

Municipal 
Salvador STEC 

Convencional 
STEC 

3,4 4,2 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

RT09 Relatório de Metodologia de Avaliação de Impacto 

 

100 

Figura 46 – Linhas Municipais do Terminal Aeroporto 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 


