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1 Introdução 

Este documento apresenta o relatório RT 04 – Relatório do Workshop com Especialistas do 

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

Fase 30.00.00 – Base de Dados (Etapa: 34.00.00 – Realização do Workshop e Etapa: 35.00.00 

- Produção do RT04 - Relatório do Workshop) cuja correlação com as fases do contrato é 

indicada na Tabela abaixo conforme discriminado no Relatório RT01 Relatório de Mobilização. 

Tabela 1 – Correspondência entre a Fase 2 do Contrato e a Fase 30.00.00 do Plano de Trabalho do Consórcio 

FASE DO CONTRATO FASE DO PLANO DE TRABALHO DO CONSÓRCIO 

Fase Produto Descrição Fase Descrição Produto Relatório 

2 

3 
Levantamento de dados 
primários e secundários 

30.00.00 Base de dados 

RT03 
Levantamento de 
dados primários e 
secundários 

4 
Relatório do workshop com 
especialistas 

RT04 
Relatório do 
workshop com 
especialistas 

 

2 Antecedentes 

Nos meses de abril e maio foram realizadas 25 reuniões de “escutas setoriais” com mais de 60 

entidades representativas da sociedade soteropolitana engajadas na temática da Mobilidade 

para tratar da questão da mobilidade urbana em Salvador com o objetivo de compor uma 

“leitura” das manifestações de partes interessadas (stakeholders) sobre problemas, propostas 

de soluções e diretrizes associadas ao setor de mobilidade urbana de Salvador antes de 

promover uma abordagem técnica que será empreendida no curso das fases subsequentes do 

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador. 

A sistematização das informações levantadas nessas reuniões de escutas setoriais 

proporcionou os elementos necessários para um Pré Diagnóstico conforme documentado no 

Relatório RT 02 - Panorama Preliminar da Mobilidade na RMS. 

Em 8 de Junho de 2017 foi realizado o “Workshop de Consolidação do Pré Diagnóstico da 

Mobilidade de Salvador” no Hotel Bahia Othon Palace de Salvador para o qual foram 

convidados todos os participantes das escutas setoriais realizadas, visando consolidar as 

informações e avaliações colhidas nas reuniões de escutas assim como identificar diretrizes e 

recomendação para o desenvolvimento do PlanMob Salvador a partir da sinergia decorrente da 

reunião de todos os participantes. 

A dinâmica adotada na realização do “workshop” envolveu as seguintes atividades: 

 Abertura do “workshop” 

 Apresentação dos principais tópicos identificados no Pré-Diagnóstico da Mobilidade de 

Salvador 

 Dinâmicas de grupo para discussão do pré-diagnóstico 

 Apresentação dos resultados das dinâmicas de grupo 

Participaram do “workshop” 81 pessoas entre representantes da sociedade envolvidos com o 

tema da mobilidade urbana em Salvador, técnicos da SEMOB e técnicos do Consórcio 

Consultor. 
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Para as dinâmicas de grupo foram formados 8 grupos de discussão. Para cada grupo foi 

designado um tema específico selecionado a partir dos principais tópicos e eixos de discussão 

identificados pelas escutas e selecionados pela SEMOB.  

Buscou-se estabelecer uma composição eclética dos grupos quanto aos temas e 

especialidades de mobilidade urbana dos seus componentes. Os trabalhos de cada grupo 

foram realizados sob mediação de um técnico da SEMOB e um técnico do Consórcio 

responsável pelos apontamentos da discussão. Ao final do “workshop” esses apontamentos 

foram sintetizados e apresentados aos participantes. 

3 Principais Tópicos Identificados no Pré Diagnóstico da Mobilidade de 

Salvador 

Os conceitos e opiniões expostos pelos participantes das escutas setoriais, e que são 

ora sintetizados neste relatório, não foram objeto de nenhuma interferência por parte 

dos técnicos da SEMOB ou do Consórcio. SÃO CONCEITOS E OPINIÕES 

EXCLUSIVAMENTE DOS PARTICIPANTES REPRESENTANTES DAS ENTIDADES 

CONVIDADAS PARA AS REUNIÕES SETORIAIS ESTABELECENDO ASSIM, UM 

PROCESSO PARTICIPATIVO TRANSPARENTE. 

Neste item é feita a apresentação de uma síntese dos resultados das escutas setoriais e que 

serviram de referência inicial para as dinâmicas de grupo do “workshop”.  

Cabe destacar que  

A síntese das escutas setoriais foi documentada no Relatório RT02 (Panorama Preliminar da 

Mobilidade na RMS). No workshop, essa síntese foi complementada pelos participantes nas 

dinâmicas de grupo. 

A síntese das escutas setoriais identificou seis “eixos de discussão” a serem apresentados aos 

grupos: 

 Eixo de Discussão 1: Participação da Sociedade e Articulação do Planos 

o Tema 1.1: Participação da Sociedade 

o Tema 1.2: Articulação com a Região Metropolitana de Salvador 

o Tema 1.3: Desarticulação de Planos e Programas 

o Tema 1.4: Cenário Atual de Planejamento urbano estratégico de Salvador 

 

 Eixo de Discussão 2: Desigualdade Socioespacial de Salvador 

o Tema 2.1: Tratamento do Plano Segundo as Especificidades Socioespaciais da 

Cidade 

o Tema 2.2: Condicionantes de relevo e Morfologia urbana na Mobilidade 

 

 Eixo de Discussão 3: Microacessibilidade 

 

 Eixo de Discussão 4: Transporte Ativo 

 

 Eixo de Discussão 5: Transporte Público 

o Tema 5.1: Integração Multimodal 

o Tema 5.2: Tarifa do Transporte Público por Ônibus 

o Tema 5.3: Priorização do Transporte Público 
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o Tema 5.4: Qualidade dos Serviços de Ônibus 

o Tema 5.5: Moto Táxi 

 

 Eixo de Discussão 6: Sistema Viário e Trânsito 

o Tema 6.1: Sistema Viário 

o Tema 6.2: Trânsito 

o Tema 6.3: Transporte de cargas 

Nos itens a seguir são apresentados as sínteses das leituras iniciais feitas pela SEMOB com as 

respectivas diretrizes sugeridas que posteriormente, nas Dinâmicas de Grupo, foram 

discutidas. 

3.1 Eixo de Discussão 1: Participação Da Sociedade E Articulação Do Planos 

Este Eixo de Discussão foi subdividido em quatro temas:  

 Participação da Sociedade 

 Articulação com a Região Metropolitana de Salvador 

 Desarticulação de Planos e Programas 

 Cenário Atual de Planejamento urbano estratégico de Salvador 

 

3.1.1 Participação da Sociedade 

A participação da sociedade na definição das diretrizes do PlanMob - Salvador e na definição 

do conjunto de obras, planos e ações mostra-se imperativa para a validação e efetividade do 

Plano. A participação ativa da sociedade no plano garante a validação do produto final como 

instrumento para melhorar a mobilidade da cidade e promove a sensação de pertencimento 

do plano pela sociedade. 

A diretriz para o PlanMob resultado preliminar das escutas setoriais é a seguinte: 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

Os setores da sociedade devem ter possibilidades de participação no PlanMob a partir de 

canais de comunicação para: apresentar sugestões, solicitações e comentários; assim 

como acessos aos produtos do Plano. 

 

3.1.2 Articulação com a RMS 

As interações da cidade com a RMS também são condicionantes de mobilidade na cidade e 

devem ser levadas em conta no processo do PlanMob. Os vetores de expansão e os cenários 

futuros de ocupação desses vetores interagem com os cenários de demanda. Além disso, 

também no âmbito metropolitano cabem as recomendações sugeridas acima de articulação 

de planos e projetos existentes. 

As escutas setoriais permitiram observar que o Plano de Mobilidade deve ser articulado com 

o planejamento metropolitano. Segundo manifestações de participantes não se deve elaborar 

uma estratégia urbana exclusiva para Salvador sem considerar suas articulações e demandas 

de transportes metropolitanas assim como seus vetores de expansão. Os vetores de 
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expansão urbana deverão ensejar a necessidade de contemplar as articulações da cidade 

com os demais municípios da RMS. 

A diretriz para o PlanMob resultado preliminar das escutas setoriais é a seguinte: 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

Nas concepções de cenários de projeto, o PlanMob deverá contemplar todas as 

informações associadas aos empreendimentos co localizados considerando a área de 

influência de outros municípios conurbados (Lauro de Freitas e Simões Filho) e os 

serviços de transportes que interagem no município e na RMS. 

 

3.1.3 Desarticulação de Planos e Programas 

Salvador é, atualmente, objeto de uma grande diversidade de projetos, planos e programas 

associados à mobilidade urbana e metropolitana, que se encontram em diferentes estágios de 

avanço. Tais planos envolvem complexos viários estruturais, expansão da rede de metrô, 

implantação de linha de veículo leve sobre trilhos – VLT, corredores de ônibus BRT, 

racionalização da rede municipal de ônibus, a ponte Salvador Itaparica, entre outros. 

Esses empreendimentos estão sendo desenvolvidos sob gestão de diferentes instituições 

envolvendo as esferas municipal e estadual e com diversidade de fontes de recursos e 

financiamentos.  

A multiplicidade dos agentes de gestão sem coordenação é um problema para o 

planejamento integrado. As instituições de diferentes esferas não são integradas (estado, 

região metropolitana, e município). De nada serve um instrumento de planejamento sem a 

devida organização institucional. A recomendação recorrente é a da gestão compartilhada. 

As escutas setoriais indicaram que: (i) existe uma diversidade de projetos, planos e 

programas relacionados com o tema da mobilidade em Salvador, elaborados sob gestão de 

diversas instituições de diferentes esferas de poder; e (ii) é conveniente a articulação das 

ações do PlanMob com os cenários urbanos e demandas da RMS. Esses dois aspectos 

determinam a conveniência de promover um processo de interlocução com os agentes 

intervenientes do setor de mobilidade visando a coordenação das ações do PlanMob com o 

cenário de planos e projetos existentes e com os agentes institucionais intervenientes. 

As escutas indicaram que os instrumentos de planejamento acabam sendo frágeis e 

ineficazes. As diretrizes definidas nos diplomas legais de planejamento não são seguidas 

rigidamente. Além disso as articulações de planejamento entre diferentes esferas são frágeis. 

Quem modifica o que foi planejado no final das contas é o agente político a partir de decisões 

que não seguem, via de regra, as determinações e recomendações dos diplomas de 

planejamento.  
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As diretrizes para o PlanMob resultado preliminar das escutas setoriais são as seguintes: 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

O PlanMob, nas concepções de cenários de projeto, deverá contemplar todas as 

informações associadas aos empreendimentos co localizados, principalmente no que 

concerne às suas temporalidades, desde aqueles já consolidados, como também aqueles 

ainda em fase inicial de estudos.  

O PlanMob deverá promover a interlocução com os agentes de decisão desses 

empreendimentos, de diferentes esferas de poder, alertando, para as implicações na 

mobilidade urbana identificadas na elaboração do PlanMob. 

 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

O PlanMob deverá propor diretrizes e ações que tenham a função de promover a 

articulação institucional, envolvendo o tema da mobilidade em todas as esferas de decisão.  

Para contribuir com a melhoria na articulação de Planos e Projetos, as ações terão a função 

de informação técnica e organização de bases de informações sobre o setor de mobilidade 

na RMS. 

 

3.1.4 Cenário Atual de Planejamento Urbano Estratégico de Salvador  

Os participantes recomendam reiteradamente associar o planejamento da mobilidade ao uso 

do solo.  

O arcabouço de planejamento vigente em Salvador tem dois componentes principais: (i) o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano PDDU (Lei Municipal nº 9.069/2016); e (ii) o Plano 

Salvador 500. Ambos foram comentados nas reuniões em aspectos associados às 

metodologias de trabalho adotadas. 

 PDDU 2016: 

O PDDU 2016 constitui-se, em tese, no instrumento básico da Política de 

Desenvolvimento Urbano de Salvador, traçando objetivos e diretrizes estratégicas, 

considerando planos e leis nacionais, estaduais e municipais relacionadas com as 

Políticas de Desenvolvimento Urbano, de Mobilidade, de Habitação e de Saneamento 

e com os Planos e Políticas de Meio Ambiente.  

De acordo com as escutas realizadas, o PDDU 2016 definiu padrões de uso e de 

ocupação do solo urbano, inclusive especificando coeficientes de aproveitamento para 

edificações, sem considerar uma análise técnica da capacidade de suporte da 

infraestrutura urbana. Não há, por exemplo, uma compatibilidade entre a infraestrutura 

de drenagem urbana com a ocupação gerando eventos de alagamentos. Os padrões 

de ocupação e os parâmetros de uso do solo são zonais sem compatibilização com a 

capacidade da estrutura viária existente. 

Nesse contexto, houve divergências associadas ao PDDU 2016 enquanto instrumento 

apropriado para definir diretrizes de desenvolvimento urbano da cidade. 

 Plano Salvador 500: 
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O Plano Salvador 500 estabelece objetivos e metas relativos à mobilidade, 

acessibilidade, meio ambiente, cultura, infraestrutura e paisagem urbana, serviços e 

equipamentos públicos, moradia, economia, emprego e renda, gestão, entre outros. 

Em tese, é um plano que estabelece ações de curto e de longo prazo. As ações de 

longo prazo são de âmbito estratégico. As ações de curto prazo visam atender 

demandas imediatas tendo como referências as diretrizes do PDDU. 

As diretrizes para o PlanMob resultado preliminar das escutas setoriais são as seguintes: 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

O PlanMob deverá contemplar uma análise dos instrumentos principais de planejamento 

estratégico de Salvador: o PDDU e Relatórios 1 e 2 do Salvador 500, resultando em uma 

identificação de diretrizes de mobilidade imperativas, derivadas desses instrumentos, 

agregando também uma análise crítica e uma revalidação propositiva dessas diretrizes 

no contexto do PlanMob. Tais diretrizes, uma vez validadas, serão incorporadas ao 

desenvolvimento do PlanMob. 

 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

O PlanMob deverá propor um critério técnico para considerar os condicionantes de 

capacidade de suporte urbanístico, ambiental e de mobilidade nas propostas de 

intervenções decorrentes do Plano. 

 

3.2 Eixo de Discussão 2: Desigualdade Socioespacial de Salvador 

Este Eixo de Discussão foi subdividido em dois temas:  

 Tratamento do Plano Segundo as Especificidades Socioespaciais da Cidade 

 Condicionantes de Relevo e Morfologia Urbana na Mobilidade Urbana: 

 

3.2.1 Tratamento do Plano Segundo as Especificidades Socioespaciais da Cidade 

A cidade de Salvador tem como característica marcante a desigualdade socioespacial e 

socioeconômica. Menciona-se que existe um cenário de segregação urbana. Exemplifica-se 

pela disparidade do cenário da orla atlântica onde a participação modal predominante é a do 

transporte motorizado individual, com o cenário diferente dos bairros populares onde a 

participação modal predominante é a do transporte coletivo de qualidade precária.  

Esses dois cenários se diferenciam não apenas socioeconomicamente, mas também e 

consequentemente, pelos índices de mobilidade urbana, pelas taxas de motorização, pelas 

distâncias, tempos e motivos de viagem. 

É esperado que no âmbito das proposições do PlanMob – Salvador sejam contempladas 

soluções para reduzir essas desigualdades. 

As escutas sugerem uma abordagem para contribuir no desenvolvimento do Plano de 

Mobilidade de Salvador baseado nas seguintes premissas básicas: 
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 A necessidade de regionalizar e identificar indicadores de desigualdade associada à 
mobilidade urbana na cidade de Salvador. 

 A necessidade de regionalizar e identificar indicadores de capacidade de suporte 
associada à mobilidade urbana na cidade de Salvador. 

 A conveniência de conduzir o processo de estabelecimento de diretrizes e ações para o 
setor de mobilidade no âmbito dessa regionalização, considerando imperativamente os 
indicadores de desigualdade e de capacidade de suporte. 

A diretriz para o PlanMob resultado preliminar das escutas setoriais é a seguinte: 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

O PlanMob deverá contribuir para proposição de metodologias de abordagem da 

desigualdade socioespacial e da capacidade de suporte, no contexto de planejamento 

regionalizado da mobilidade de Salvador. Além de contemplar a inserção dessa abordagem 

no cronograma de ações propostas, descrevendo o quadro institucional e de implantação.  

 

3.2.2 Condicionantes de Relevo e Morfologia Urbana na Mobilidade 

Salvador tem características de relevo específicas que precisam ser consideradas no Plano 

de Mobilidade. O relevo acidentado, com cumeadas e vales, tem implicações relevantes nas 

impedâncias dos deslocamentos independentemente do modo utilizado. O sistema viário 

principal e o metrô foram implantados em fundos de vales por conta dessa configuração 

morfológica da cidade.  

Considere-se o agravante de que as áreas da cidade com maiores presenças de relevo 

acidentado/ondulado ocorrem com maior frequência, embora não com exclusividade, nos 

bairros populares onde vivem os estratos socioeconômicos de menor renda. 

É consenso que a mobilidade na cidade não pode ser planejada com o enfoque de uma 

cidade plana. 

A diretriz para o PlanMob resultado preliminar das escutas setoriais é a seguinte: 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

Os instrumentos utilizados para a elaboração do PlanMob deverão considerar as 

dificuldades impostas pelo relevo acidentado da cidade, nos deslocamentos da população. 

A oferta de sistemas que facilitem o deslocamento vertical deve ser uma das 

especificidades de Salvador. A infraestrutura viária deve contemplar equipamentos de 

circulação vertical tipo: elevadores, teleféricos, planos inclinados, etc. 

3.3 Eixo de Discussão 3: Microacessibilidade 

As deficiências referentes à microacessibilidade são de duas naturezas principais; (i) 

deficiências decorrentes das dificuldades impostas pela morfologia urbana destacando-se o 

relevo; e (ii) deficiências no planejamento da inserção urbana de infraestruturas de transporte 

sem a devida inclusão de componentes facilitadores para a microacessibilidade. 
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A ineficácia do acesso para os modais de transporte coletivo, como por exemplo o acesso ao 

metrô ou mesmo os de integração física entre o metrô e o sistema de ônibus, somada às 

dificuldades enfrentadas para deslocamentos não motorizados nos entornos dos complexos 

viários da cidade, permitem inferir sobre a precariedade dos critérios adotados para o 

planejamento da microacessibilidade.  

A microacessibilidade às estações do metrô é muito deficiente. Não houve um projeto de 

inserção urbana e de microacessibilidade contemplando facilidades para o acesso do 

passageiro de ônibus ao metrô. As transposições da Av. Paralela para acessar o metrô 

impõem uma impedância muito alta ao pedestre.  

O planejamento de um componente de transporte, como por exemplo um corredor BRT; uma 

estação de metrô, ou um complexo viário, deve imperativamente contemplar os aspectos de 

inserção urbana oferecendo facilidades e segurança para o Transporte Ativo, especialmente o 

pedestre.  

O pedestre não foi adequadamente contemplado de forma que o cenário atual de 

microacessibilidade nas grandes vias estruturais é muito deficiente gerando riscos de 

acidentes aos pedestres. 

A diretriz para o PlanMob resultado preliminar das escutas setoriais é a seguinte: 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

O PlanMob deverá reforçar, em suas propostas de intervenções na infraestrutura de 

transportes, os requisitos de projeto necessários para a adequada inserção urbana – 

espaços públicos, calçadas, ciclovias, travessias, estacionamento, iluminação, 

sinalização e demais componentes urbanos para a microacessibilidade. 

 

3.4 Eixo de Discussão 4: Transporte Ativo 

As reuniões de escutas indicaram a relevância da priorização do Transporte Ativo sobre os 

modos motorizados. A caminhabilidade em Salvador é muito precária. Os projetos voltados a 

melhorar o deslocamento a pé não foram implantados. A qualidade das calçadas é ruim. Os 

semáforos nas travessias de pedestres não proporcionam o tempo necessário para o 

pedestre e é crítico para os idosos. 

O pedestre não tem segurança, nem viária e nem pública. Para citar um exemplo, na Rótula 

do Abacaxi a travessia de pedestre é muito perigosa. 

Não existe ainda um projeto de sistema cicloviário para Salvador. É necessária uma 

campanha de conscientização para que o motorista respeite o ciclista. A bicicleta poderia ser 

melhor utilizada na distribuição de cargas. 

As diretrizes para o PlanMob sugeridas são as seguintes: 
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Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

O PlanMob deverá, para cada proposta de projeto de infraestrutura de transportes, contemplar 

os projetos associados de inserção urbana visando proporcionar microacessibilidade para 

pedestres e ciclistas. 

 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

A bicicleta deve ser inserida no sistema de mobilidade da cidade com uma proposta de redes 

de ciclovias e infraestrutura de apoio ao transporte cicloviário, acompanhada de um programa 

para divulgação e incentivo ao seu uso além de ações e programas visando preservar a 

segurança do transporte não motorizado. A rede cicloviária deve incluir a integração com o 

transporte coletivo. 

 

3.5 Eixo de Discussão 5: Transporte Público 

Este Eixo de Discussão foi subdividido em cinco temas:  

 Integração Multimodal 

 Tarifa do Transporte Coletivo por Ônibus 

 Priorização do Transporte Coletivo 

 Qualidade dos Serviços de Ônibus 

 Moto Táxi 

 

3.5.1 Integração Multimodal 

A integração intra e intermodal (integração ônibus-ônibus, e ônibus-metrô) não é um hábito 

consolidado pelos usuários do transporte coletivo. A integração física enfrenta dificuldades 

associadas à oferta dos serviços integrados, a questões operacionais, e à falta de 

conhecimento dos usuários sobre as facilidades oferecidas pela integração.  

A integração não é praticada em seu potencial por vários motivos e três deles se destacaram 

nas escutas: (i) o desconhecimento do sistema pelos usuários (falta de 

informação/comunicação); (ii) o desconforto decorrente da transferência (sai de um ônibus 

onde viaja sentado e transfere para outro lotado); e (iii) a desconfiança dos usuários sobre o 

sistema de bilhetagem eletrônica na integração tarifária (usuários acreditam que pode haver 

débito nas transferências gratuitas). É imperativo implantar um sistema de comunicação e de 

informação aos usuários para esclarecer sobre as facilidades e vantagens da integração física 

e tarifária. 

A integração do VLT com o ônibus também é uma questão crítica em decorrência das 

características de morfologia urbana (relevo urbano). Acaba havendo concorrência entre VLT 

e o ônibus. Será necessário encontrar uma solução técnica e operacional para integrar o VLT 

ao Metrô. 
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A integração ônibus – metrô na estação Pirajá tem problemas operacionais e de 

planejamento. No sentido bairro centro no período da manhã o metrô tem capacidade para 

atendimento da demanda que chega de ônibus no terminal Pirajá. Já no período da tarde, 

sentido de viagem preponderantemente centro – bairro, a oferta de ônibus não é suficiente 

para a alta demanda que chega pelo metrô. Foi sugerido que o terminal Pirajá não deveria ser 

um terminal fechado já que há bilhetagem eletrônica. 

Ao mesmo tempo, os operadores dos serviços de transporte coletivo alegam que falta 

racionalização da rede, com integração física e tarifária, além de compromissos consensuais, 

que promovam a adequada rentabilidade do sistema. Existem e deverão continuar existindo 

itinerários de ônibus paralelos ao metrô para atender outros desejos de viagem não atendidos 

pelo Metrô. 

Existe dificuldade de negociação para proporcionar um sistema integrado entre: (i) 

operadores do STCO e Metrô e (ii) entre Governos do Estado e do Município. 

As diretrizes para o PlanMob resultado preliminar das escutas setoriais são as seguintes: 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

A racionalização da rede de linhas de ônibus deve ser proposta no âmbito do PlanMob à luz 

dos benefícios da integração intra e intermodal, física e tarifária, além de ser complementada 

por um amplo processo de comunicação aos usuários. 

 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

O PlanMob deverá estabelecer diretrizes de integração no sistema de transporte coletivo 

envolvendo todos os modos de transporte que operam na cidade, tanto no âmbito municipal 

como metropolitano. 

 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

O PlanMob deverá propor soluções de integração modal com destaque para a atual 

integração ônibus-metrô; e para a futura integração entre os ônibus, o VLT e o metrô. 

 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

A integração multimodal deverá ser potencializada e viabilizada a partir de propostas para 

articulação institucional das diferentes esferas de gestão da mobilidade urbana. O PlanMob 

deverá contemplar proposta de articulação, para atendimento de quesitos dessa integração 

multimodal. 

 

3.5.2 Tarifa do Transporte Coletivo por Ônibus 

Foi citado que o STCO opera com déficit de arrecadação tarifária o que provoca uma 

operação com qualidade baixa. Foi citado que o Contrato de Concessão não está sendo 

obedecido pela Prefeitura, por exemplo: (i) a Prefeitura não revisou a demanda por ocasião 
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da implantação da Linha 1 do Metrô; (ii) a Prefeitura está implantando com morosidade a 

racionalização da rede de transporte proposto pela INTEGRA. 

A diretriz para o PlanMob resultado preliminar das escutas setoriais é a seguinte: 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

A racionalização das linhas de ônibus e as propostas de melhoria da qualidade dos serviços 

de ônibus deverão ser realizadas à luz de análise financeira e da definição de uma política 

pública tarifária que garanta: por um lado a modicidade tarifária, por outro lado o equilíbrio 

econômico – financeiro das concessões. 

Todos os cenários previstos, de implantação de extensões do Metrô e de outros sistemas 

como o VLT e o BRT, deverão ser contemplados permitindo estimativa da real demanda de 

cada modo. 

 

3.5.3 Priorização do Transporte Coletivo 

É consenso entre as entidades e especialistas participantes das reuniões de escutas setoriais 

que o transporte coletivo por ônibus deve ser priorizado no espaço viário em detrimento do 

automóvel. Na disputa pelo espaço viário, o ônibus deve ter medidas de prioridade em 

consonância com a Política Nacional de Mobilidade Urbana que prioriza o Transporte Ativo 

sobre o motorizado e prioriza o transporte coletivo sobre o individual.  

A diretriz para o PlanMob resultado preliminar das escutas setoriais é a seguinte: 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

As propostas de melhoria dos serviços de ônibus deverão contemplar soluções que priorizem 

o transporte coletivo no espaço viário (corredores centrais, faixas preferenciais, faixas 

exclusivas, soluções tipo BRT). 

 

3.5.4 Qualidade dos Serviços de Ônibus 

A qualidade dos serviços de ônibus é muito precária. Não oferece: (i) confiabilidade (tempos 

de espera muito altos); (ii) conforto (não tem ar condicionado); (iii) rede racionalizada (os 

tempos de viagem são muito longos) com mais de 600 linhas na cidade; (iv) segurança 

(assaltos frequentes nos ônibus). 

Nos finais de linha o sistema é, em muitos locais, caótico com muitas interferências no tráfego 

e ônibus ocupando o sistema viário de vias locais estreitas. 

A diretriz para o PlanMob resultado preliminar das escutas setoriais é a seguinte: 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

A racionalização das linhas de ônibus deverá ser acompanhada de um programa de melhoria 

da qualidade dos serviços de ônibus. 

O PlanMob deverá apresentar os requisitos técnicos recomendados para a melhoria da 

qualidade 
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3.5.5 Moto Táxi 

Foram apresentadas sugestões de regularização dos serviços de moto táxi. 

A diretriz para o PlanMob resultado preliminar das escutas setoriais é a seguinte: 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

O PlanMob deverá estudar a viabilidade técnica, socioeconômica e socioambiental da 

regularização do Moto Táxi, dando ênfase nas questões de segurança viária e de 

responsabilidade civil. 

 

3.6 Eixo de Discussão 6: Sistema Viário e Trânsito 

Este Eixo de Discussão foi subdividido em três temas:  

 Sistema Viário 

 Trânsito 

 Transporte de cargas 

 

3.6.1 Sistema Viário 

A cidade tem quatro grandes eixos estruturais: BR 324, Av. Luiz Viana (Av. Paralela), Av. 

Afrânio Peixoto (Av. Suburbana) e Av. Octavio Mangabeira (Orla Atlântica). 

Os projetos viários implantados foram criticados em sua concepção de desenho geométrico, 

acessos, viadutos, etc. A hierarquia viária tem muitos equívocos, por exemplo a Av. Paralela é 

caracterizada como via expressa no entanto sua funcionalidade é de via arterial. 

O projeto da via expressa Linha Viva precisa ser melhor avaliado e analisado. É uma nova via 

estrutural concorrente com o metrô e altera o cenário de valorização imobiliária. 

A Av. Atlântica é um projeto que também recebeu críticas, inclusive por conta da interferência 

em área de proteção ambiental. 

As interações entre os padrões de uso e ocupação do solo urbano e a oferta de infraestrutura 

de transporte determinam a necessidade de compatibilizar os parâmetros limitantes de 

ocupação do território com a capacidade de suporte da infraestrutura de transporte, com 

destaque para a capacidade do sistema vário. 

As diretrizes para o PlanMob sugeridas preliminarmente pelo SEMOB são as seguintes: 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

O PlanMob deverá propor um critério técnico para considerar os condicionantes de capacidade 

de suporte urbanístico, ambiental e de mobilidade nas propostas de intervenções decorrentes 

do Plano. 
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Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

As análises dos projetos viários estruturantes existentes (Ponte Marítima, Linha Viva, Av. 

Atlântica, Vias Transversais, entre outros), que venham a ser propostos no âmbito do PlanMob 

deverão contemplar indicadores de capacidade de suporte do sistema viário, associado aos 

padrões permitidos de ocupação dos terrenos lindeiros. 

 
 

3.6.2 Trânsito 

O automóvel é utilizado em função da “cultura do automóvel” e também em decorrência da 

percepção da má qualidade do transporte coletivo. Segundo a participação das associações de 

ciclistas, a velocidade permitida nas avenidas é muito alta gerando riscos de acidentes. 

O automóvel é utilizado por um público cativo até para viagens muito curtas. Será muito difícil 

transferir o usuário do automóvel para o transporte coletivo. 

A sinalização é precária e não há oferta de estacionamento suficiente causando muitos 

gargalos de trânsito na cidade. 

Foram sugeridas faixas exclusivas para motocicletas em função de sua alta participação no 

tráfego de veículos. 

Embora seja de consenso que o transporte coletivo deve ter prioridade no espaço viário 

urbano, as questões de tráfego, congestionamentos, riscos de acidentes, estacionamentos, e 

regulação do transporte de cargas, são temas de interesse que devem ser contemplados no 

PlanMob. 

A diretriz para o PlanMob resultado preliminar das escutas setoriais é a seguinte: 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

O PlanMob deverá apresentar os indicadores de desempenho do trânsito na rede viária de 

Salvador, identificando os principais gargalos e possíveis soluções, associadas às diretrizes do 

sistema viário. 

 

3.6.3 Transporte de Cargas 

Foi sugerida a organização/ordenamento das movimentações de veículos de cargas para 

reduzir os conflitos de tráfego. Foram feitas também sugestões para oferecer facilidades para o 

transporte de cargas por bicicletas. 

A diretriz para o PlanMob resultado preliminar das escutas setoriais é a seguinte: 

Diretriz Preliminar do PlanMob - Salvador: 

O PlanMob deverá contemplar os aspectos de logística de distribuição urbana de cargas, 

definindo áreas e horários de restrição/permissão de acessos de veículos de cargas, 

estacionamentos e parada desses veículos, e operação de carga e descarga, elaborando uma 

estratégia complementar às necessidades de distribuição denominada “última milha”. 
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4 Síntese das Diretrizes Resultantes das Escutas Setoriais Definidas para o 

PlanMob Salvador 

A seguir é apresentado o Quadro Síntese de Eixos de Discussão, Temas e Diretrizes 

Preliminares definidas pela SEMOB para o PlanMob Salvador. Tais diretrizes serviram de 

referência para as dinâmicas de grupo realizadas no “workshop”. 

Tabela 2 - Quadro Síntese de Eixos de Discussão, Temas e Diretrizes Preliminares para o PlanMob 

Eixo de 

Discussão 
Tema 

Diretrizes Resultantes das Escutas Setoriais Definidas 

para o PlanMob Salvador 

(Referência inicial para as dinâmicas de grupos) 

1: Participação da 

Sociedade e 

Articulação do 

Planos 

1.1: Participação da 

Sociedade 

Diretriz 1.1.1 

Os setores da sociedade devem ter possibilidades de participação no 

PlanMob a partir de canais de comunicação para: apresentar 

sugestões, solicitações e comentários; assim como acessos aos 

produtos do Plano. 

1.2: Articulação 

com a Região 

Metropolitana de 

Salvador 

Diretriz 1.2.1 

Nas concepções de cenários de projeto, o PlanMob deverá 

contemplar todas as informações associadas aos empreendimentos 

localizados considerando a área de influência de outros municípios 

conurbados (Lauro de Freitas e Simões Filho) e os serviços de 

transportes que interagem no município e na RMS. 

1.3: Desarticulação 

de Planos e 

Programas 

Diretriz 1.3.1 

O PlanMob, nas concepções de cenários de projeto, deverá 

contemplar todas as informações associadas aos empreendimentos 

localizados, principalmente no que concerne às suas 

temporalidades, desde aqueles já consolidados, como também 

aqueles ainda em fase inicial de estudos.  

O PlanMob deverá promover a interlocução com os agentes de 

decisão desses empreendimentos, de diferentes esferas de poder, 

alertando, para as implicações na mobilidade urbana identificadas na 

elaboração do PlanMob. 

Diretriz 1.3.2 

O PlanMob deverá propor diretrizes e ações que tenham a função de 

promover a articulação institucional, envolvendo o tema da 

mobilidade em todas as esferas de decisão.  

Para contribuir com a melhoria na articulação de Planos e Projetos, 

as ações terão a função de informação técnica e organização de 

bases de informações sobre o setor de mobilidade na RMS. 

1.4: Cenário Atual 

de Planejamento 

urbano estratégico 

de Salvador 

Diretriz 1.4.1 

O PlanMob deverá contemplar uma análise dos instrumentos 

principais de planejamento estratégico de Salvador: o PDDU e 

Relatórios 1 e 2 do Salvador 500, resultando em uma identificação de 

diretrizes de mobilidade imperativas, derivadas desses instrumentos, 

agregando também uma análise crítica e uma revalidação propositiva 

dessas diretrizes no contexto do PlanMob. Tais diretrizes, uma vez 
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Eixo de 

Discussão 
Tema 

Diretrizes Resultantes das Escutas Setoriais Definidas 

para o PlanMob Salvador 

(Referência inicial para as dinâmicas de grupos) 

validadas, serão incorporadas ao desenvolvimento do PlanMob. 

Diretriz 1.4.2 

PlanMob deverá propor um critério técnico para considerar os 

condicionantes de capacidade de suporte urbanístico, ambiental e de 

mobilidade nas propostas de intervenções decorrentes do Plano. 

2: Desigualdade 

Socioespacial de 

Salvador 

2.1: Tratamento do 

Plano Segundo as 

Especificidades 

Socioespaciais da 

Cidade 

Diretriz 2.1.1 

O PlanMob deverá contribuir para proposição de metodologias de 

abordagem da desigualdade socioespacial e da capacidade de 

suporte, no contexto de planejamento regionalizado da mobilidade de 

Salvador. Além de contemplar a inserção dessa abordagem no 

cronograma de ações propostas, descrevendo o quadro institucional 

e de implantação 

2.2: Condicionantes 

de relevo e 

Morfologia urbana 

na Mobilidade 

Diretriz 2.2.1 

Os instrumentos utilizados para a elaboração do PlanMob deverão 

considerar as dificuldades impostas pelo relevo acidentado da 

cidade, nos deslocamentos da população. 

A oferta de sistemas que facilitem o deslocamento vertical deve ser 

uma das especificidades de Salvador. A infraestrutura viária deve 

contemplar equipamentos de circulação vertical tipo: elevadores, 

escadarias, teleférico, plano inclinado, etc. 

3: 

Microacessibilidade 
 

Diretriz 3.1.1 

O PlanMob deverá reforçar, em suas propostas de intervenções na 

infraestrutura de transportes, os requisitos de projeto necessários 

para a adequada inserção urbana – espaços públicos, calçadas, 

ciclovias, travessias, estacionamento, iluminação, sinalização e 

demais componentes urbanos para a microacessibilidade. 

4: Transporte Ativo  

Diretriz 4.1.1 

O PlanMob deverá, para cada proposta de projeto de infraestrutura 

de transportes, contemplar os projetos associados de inserção 

urbana visando proporcionar microacessibilidade para pedestres e 

ciclistas 

Diretriz 4.1.2 

A bicicleta deve ser inserida no sistema de mobilidade da cidade com 

uma proposta de redes de ciclovias e infraestrutura de apoio ao 

transporte cicloviário, acompanhada de um programa para divulgação 

e incentivo ao seu uso além de ações e programas visando preservar 

a segurança do transporte não motorizado. A rede cicloviária deve 

incluir a integração com o transporte coletivo. 
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Eixo de 

Discussão 
Tema 

Diretrizes Resultantes das Escutas Setoriais Definidas 

para o PlanMob Salvador 

(Referência inicial para as dinâmicas de grupos) 

5: Transporte 

Público 

5.1: Integração 

Multimodal 

Diretriz 5.1.1 

A racionalização da rede de linhas de ônibus deve ser proposta no 

âmbito do PlanMob à luz dos benefícios da integração intra e 

intermodal, física e tarifária, além de ser complementada por um 

amplo processo de comunicação aos usuários. 

Diretriz 5.1.12 

O PlanMob deverá estabelecer diretrizes de integração no sistema de 

transporte coletivo envolvendo todos os modos de transporte que 

operam na cidade, tanto no âmbito municipal como metropolitano. 

Diretriz 5.1.3 

O PlanMob deverá propor soluções de integração modal com 

destaque para a atual integração ônibus-metrô; e para a futura 

integração entre os ônibus, o VLT e o metrô. 

Diretriz 5.1.4 

A integração multimodal deverá ser potencializada e viabilizada a 

partir de propostas para articulação institucional das diferentes 

esferas de gestão da mobilidade urbana. O PlanMob deverá 

contemplar proposta de articulação, para atendimento de quesitos 

dessa integração multimodal. 

5.2: Tarifa do 

Transporte Coletivo 

por Ônibus 

Diretriz 5.2.1 

A racionalização das linhas de ônibus e as propostas de melhoria da 

qualidade dos serviços de ônibus deverão ser realizadas à luz de 

análise financeira e da definição de uma política pública tarifária que 

garanta: por um lado a modicidade tarifária, por outro lado o 

equilíbrio econômico – financeiro das concessões . 

Todos os cenários previstos de implantação de extensões do Metrô e 

de outros sistemas como o VLT e o BRT, deverão ser contemplados 

permitindo estimativa da real demanda de cada modo 

5.3: Priorização do 

Transporte Coletivo 

Diretriz 5.3.1 

As propostas de melhoria dos serviços de ônibus deverão contemplar 

soluções que priorizem o transporte coletivo no espaço viário 

(corredores centrais, faixas preferenciais, faixas exclusivas, soluções 

tipo BRT). 

5.4: Qualidade dos 

Serviços de Ônibus 

Diretriz 5.4.1 

A racionalização das linhas de ônibus deverá ser acompanhada de 

um programa de melhoria da qualidade dos serviços de ônibus. 

O PlanMob deverá apresentar os requisitos técnicos recomendados 

para a melhoria da qualidade 

5.5: Moto Táxi 
Diretriz 5.5.1 

O PlanMob deverá estudar a viabilidade técnica, socioeconômica e 
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Eixo de 

Discussão 
Tema 

Diretrizes Resultantes das Escutas Setoriais Definidas 

para o PlanMob Salvador 

(Referência inicial para as dinâmicas de grupos) 

socioambiental da regulamentação do Moto Táxi, dando ênfase nas 

questões de segurança viária e de responsabilidade civil. 

6: Sistema Viário e 

Trânsito 

6.1: Sistema Viário 

Diretriz 6.1.1 

O PlanMob deverá propor um critério técnico para considerar os 

condicionantes de capacidade de suporte urbanístico, ambiental e de 

mobilidade nas propostas de intervenções decorrentes do Plano. 

Diretriz 6.1.2 

As análises dos projetos viários estruturantes existentes (Ponte 

Marítima, Linha Viva, Av. Atlântica, Vias Transversais, entre outros), 

que venham a ser propostos no âmbito do PlanMob deverão 

contemplar indicadores de capacidade de suporte do sistema viário, 

associado aos padrões permitidos de ocupação dos terrenos 

lindeiros. 

6.2: Trânsito 

Diretriz 6.2.1 

O PlanMob deverá apresentar os indicadores de desempenho do 

trânsito na rede viária de Salvador, identificando os principais 

gargalos e possíveis soluções, associadas às diretrizes do sistema 

viário. 

6.3: Transporte de 

cargas 

Diretriz 6.3.1 

O PlanMob deverá contemplar os aspectos de logística de 

distribuição urbana de cargas, definindo áreas e horários de 

restrição/permissão de acessos de veículos de cargas, 

estacionamentos e parada desses veículos, e operação de carga e 

descarga, elaborando uma estratégia complementar às necessidades 

de distribuição denominada “última milha”. 
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5 Resultados das Dinâmicas de Grupo do Workshop 

Uma vez apresentadas os conteúdos das leituras realizadas pela SEMOB e pelo Consórcio, 

assim como as diretrizes preliminares foram formados 8 grupos de discussão para tratar dos 

temas visando discutir e validar os principais apontamentos feitos pelos setores que 

participaram das escutas Setoriais sobre a questão da mobilidade urbana em Salvador.  

A SEMOB recomendou a seleção dos componentes de cada grupo buscando sugerir uma 

formação eclética, com pessoas associadas a temas diversificados e não somente pessoas 

especializadas nos temas específicos do Grupo. Os componentes de cada Grupo são 

indicados no Anexo 2. 

A Tabela a seguir apresenta os 8 grupos temáticos indicando o Eixo de Discussão e os Temas 

a serem contemplados na dinâmica. 

Tabela 3 - Quadro de Temas das Dinâmicas de Grupo 

Eixo de discussão Grupo Temas da Dinâmica de Grupo 

1: Participação da 

Sociedade e Articulação do 

Planos 

1A 
Tema 1.1: Participação da Sociedade 

Tema 1.2: Articulação com a Região Metropolitana de Salvador 

1B 
Tema 1.3: Desarticulação de Planos e Programas 

Tema 1.4: Cenário Atual de Planejamento urbano estratégico de Salvador 

2: Desigualdade 

Socioespacial de Salvador 
2 

Tema 2.1: Tratamento do Plano Segundo as Especificidades 

Socioespaciais da Cidade 

Tema 2.2: Condicionantes de relevo e Morfologia urbana na Mobilidade 

3: Microacessibilidade 3 Tema 3.1: Microacessibilidade 

4: Transporte Ativo 4 Tema 4.1: Transporte Ativo 

5: Transporte Coletivo 

5A 
Tema 5.1: Integração Multimodal 

Tema 5.2: Tarifa do Transporte Coletivo por Ônibus 

5B 

Tema 5.3: Priorização do Transporte Coletivo 

Tema 5.4: Qualidade dos Serviços de Ônibus 

Tema 5.5: Moto Táxi 

6: Sistema Viário e Trânsito 6 

Tema 6.1: Sistema Viário 

Tema 6.2: Trânsito 

Tema 6.3: Transporte de cargas 
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5.1 Resultados das Dinâmicas do Grupo 1A - Participação da Sociedade e Articulação 

do Planos 

 Eixo de Discussão 1: Participação da Sociedade e Articulação do Planos 

o Tema 1.1: Participação da Sociedade 

o Tema 1.2: Articulação com a Região Metropolitana de Salvador 

 

5.1.1 Tema 1.1 - Participação da Sociedade 

Foram mencionadas as seguintes sugestões e ou comentários: 

 A disponibilidade de canais de comunicação tais como portal na WEB, Disk-Mob; e a 
criação de um Conselho Municipal de Mobilidade. 

 A Participação Popular deve ter como referência a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana (PNMU), contemplando os direitos do usuário e regulação. 

 Orientação da população quanto à Relação de consumo no Transporte Público dentro 
da Lei nº 12.587/2012 (PNMU). 

 Estabelecimento de níveis de planejamento estratégico, tático e operacional através de 
participação, informação, elaboração, decisão, acompanhamento, monitoramento e 
controle social da implantação do Plano Municipal de Mobilidade. 

 Falta de participação da sociedade nas políticas públicas de transporte para atender às 
pessoas com deficiência. 

 A relação motorista x passageiro principalmente pessoas com deficiência no Sistema de 
Transporte Coletivo de Salvador. 

Assim, a diretriz para o PlanMob associada ao Tema 1.1: Participação da Sociedade é a 

seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Os setores da sociedade devem ter possibilidades de participação no PlanMob a partir de 
canais de comunicação para: apresentar sugestões, solicitações e comentários; assim como 
acessos aos produtos do Plano. 

Os canais de comunicação associados ao PlanMob Salvador devem disponibilizar 
informações sobre a Lei nº 12.587/2012 (PNMU). 

Os canais de comunicação sugeridos são os seguintes: portal na WEB, Disk-Mob; e a 
criação de um Conselho Municipal de Mobilidade.  

 
  

5.1.2 Tema 1.2 - Articulação com a Região Metropolitana de Salvador 

Foram mencionadas as seguintes sugestões e ou comentários: 

 Fortalecimento de Salvador como principal no processo de implantação de um Plano de 
Mobilidade Metropolitana; 
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5.1.3 Outros temas tratados pelo Grupo 1 A 

 Estimulo ao uso do transporte não motorizado com maior atenção à implantação de 
ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. 

 Programa “Salvador Capital da Mata Atlântica” a ser implantado em   curto prazo. 

 Contatos com a população sobre o plantio de árvores como elemento de aumento do 
conforto término para pedestres e usuários de bicicleta. 

 Política de redução de gases emanados de veículos automotores. 

 Arborização de vias. 

 Uso de energia limpa no transporte público terrestre e aquaviário. 

 Acessibilidade às praias dentro do programa “Parapraias” do Instituto Baiano de 
Reabilitação – IBR e SECIS; 

 Acessibilidade no turismo e lazer; 

  Articulação Intermodal (promoção) ônibus, metrô, trem e outros 

Síntese da apresentação final: 

 A participação da sociedade deverá ser promovida a partir da disponibilidade de canais 
de comunicação: site, “disk mobilidade”, Conselho Municipal, e informação ao usuário 
sobre o serviço de transporte. 

 Promover interlocução entre os municípios do RMS 

 É recomendável desenvolver uma política de capacitação e acessibilidade aos 
funcionários dos meios de transporte 

 Promover o uso de energia limpa, dos modos não motorizados e arborização da cidade 

 Considerar o transporte marítimo  

 Promover a integração entre os modais motorizados e não motorizados  

 Transparências nos canais de comunicação, quanto ao funcionamento do conselho de 
transportes  

 Transparência das in formações sobre os indicadores de qualidade dos serviços de 
transporte público coletivo à população. 

Quanto ao Tema 1.2: Articulação com a Região Metropolitana de Salvador não foram 
identificadas, no workshop, sugestões que alterem a diretriz apresentada preliminarmente. 
Assim, a diretriz para o PlanMob associada ao Tema 1.1: Participação da Sociedade é a 
seguinte: 

 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Nas concepções de cenários de projeto, o PlanMob deverá contemplar todas as informações 

associadas aos empreendimentos co localizados considerando a área de influência de outros 

municípios conurbados (Lauro de Freitas e Simões Filho) e os serviços de transportes que 

interagem no município e na RMS. 

O PlanMob deverá promover interlocução entre os municípios do RMS 
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5.2 Resultados das Dinâmicas do Grupo 1B - Participação da Sociedade e Articulação 

do Planos 

 Eixo de Discussão 1: Participação da Sociedade e Articulação do Planos 

o Tema 1.3: Desarticulação de Planos e Programas 

o Tema 1.4: Cenário Atual de Planejamento urbano estratégico de Salvador 
 

5.2.1 Tema 1.3 - Desarticulação de Planos e Programas 

Foram mencionadas as seguintes sugestões e ou comentários: 

 Em Salvador, o PlanMob está sendo desenvolvido sem as diretrizes do Salvador 
500 – Desafio:  

O “Salvador 500” é um plano estratégico para a cidade de Salvador, que está sendo 

desenvolvido pela Prefeitura Municipal, tendo por horizonte o ano de 2039, quando a 

cidade completa 500 anos. Até o momento, já foram elaborados dois documentos: 

“Salvador hoje e suas tendências” e “Salvador do Futuro: território da inclusão e das 

oportunidades”, que correspondem a fase de curto prazo do citado Plano, os quais 

subsidiaram a elaboração do PDDU-Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que foi 

aprovado em 2016. A conclusão da Fase de Longo Prazo encontra-se indefinida pela 

Prefeitura de Salvador.  

O Grupo 1B considerou que seria fundamental e coerente que a estratégia de Longo 

Prazo do Plano “Salvador 500” já estivesse concluída, de modo que houvesse uma 

ARTICULAÇÃO DESSES PLANOS, e que o Salvador 500 pudesse ser utilizado como 

diretriz para a elaboração do PlanMob. 

No entanto, comentou-se que, nesse caso, “o carro anda na frente dos bois”, fato que 

foi considerado como sendo recorrente na cidade. 

Foi enfatizado na discussão que os planos estratégicos têm por função DIRECIONAR 

NOVOS planos e projetos e que, portanto, necessitam estar concluídos quando do 

início da elaboração destes novos planos e projetos. 

Assim, uma das diretrizes para o PlanMob associada ao Tema 1.3: Desarticulação de Planos e 
Programas é a seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

O PlanMob tem por desafio, principalmente, procurar sanar as lacunas decorrentes da 

ausência das diretrizes de longo prazo do plano “Salvador 500”. 

 

 Considerar não só os planos existentes como demandas potenciais da cidade e 
identificação das lacunas: 

Na metodologia de desenvolvimento do PlanMob, está explicitada que serão 

considerados os planos e projetos existentes. No entanto, questionou-se sobre a 

existência de possíveis ou potenciais demandas que não estão contidas nesses planos 

e projetos, exemplificando-se: (i) o acesso ao Aeroporto de Salvador como elemento 

logístico; (ii) o Porto e o Centro Logístico, sem ferrovia, é viável? 
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Questionou-se ainda como serão tratadas as questões relacionadas à insuficiência dos 

planos existentes e à mobilidade intermunicipal. 

Foi sugerido, então, como forma de atender a este questionamento, a realização de um 

seminário especifico sobre “os desafios da mobilidade da mobilidade em Salvador”, que 

deveria ser contemplado no desenvolvimento do PlanMob. 

Assim, uma das diretrizes para o PlanMob associada ao Tema 1.3: Desarticulação de Planos e 

Programas é a seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

O PlanMob deverá buscar a identificação de lacunas quanto à mobilidade de Salvador no 

que diz respeito não só aos planos e projetos existentes como às demandas potenciais não 

identificadas nestes, de modo a atender os desafios identificados. 

 

 Articulação com a RMS, partilhar limites jurisdicionais: 

Salientou-se que existe uma desarticulação entre o Estado e o Município no que diz 

respeito à questão da mobilidade, que também é detectada na esfera intramunicipal. 

Trata-se de “correr atrás do prejuízo”, tentando anular ou minimizar os equívocos. 

Considerou-se que importantíssima a participação da PMS nas questões metropolitanas 

e, colocou-se como inadmissível, a sua não participação na entidade metropolitana.  

Assim, uma das diretrizes para o PlanMob associada ao Tema 1.3: Desarticulação de Planos e 

Programas é a seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

O PlanMob deverá propor diretrizes e ações que tenham a função de promover a articulação 

institucional, envolvendo o tema da mobilidade em todas as esferas de decisão. 

Para contribuir com a melhoria na articulação de Planos e Projetos, as ações terão a função 

de informação técnica e organização de bases de informação sobre o setor de mobilidade na 

RMS.  

 

 Criar espaço de discussão sobre os desafios da cidade: 

Foi comentado que a desarticulação dos planos e projetos de mobilidade existentes 

existe desde o momento em que esses são gerados. Há que existir a integração com 

planos de curto e longo prazos. 

Assim, foi colocada a necessidade de uma proposta para a participação social e 

discussão sobre os desafios da cidade na área de mobilidade. Nesse sentido, além do 

seminário proposto, o site do PlanMob é considerado bem-vindo. Questionou-se qual 

outro canal poderia ser criado. 

Assim, uma das diretrizes para o PlanMob associada ao Tema 1.3: Desarticulação de Planos e 

Programas é a seguinte: 
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Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

O PlanMob deverá contribuir na busca de canais de discussão que tratem dos aspectos mais 

desafiantes da mobilidade da cidade. 

 

5.2.2 Tema 1.4 - Cenário Atual de Planejamento urbano estratégico de Salvador 

Foram mencionadas as seguintes sugestões e ou comentários: 

 Avaliação dos estudos e projetos existentes à luz da legislação sobre a Política 
Nacional da Mobilidade. 

Salientou-se que, além da questão da desarticulação, os projetos existentes não 

respeitam a Política Nacional da Mobilidade (Lei 12.587/12). Além de sua 

especificidade, todos os Planos e Projetos deveriam considerar as questões relativas à: 

(i) microacessibilidade, (ii) transporte ativo, (iii) velocidade nas vias, etc.  

Assim, uma das diretrizes para o PlanMob associada ao Tema 1.4: Cenário Atual de 

Planejamento urbano estratégico de Salvador é a seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

O PlanMob, nas concepções dos cenários de projeto, deverá ser norteado pela legislação 

federal que introduziu a Política Nacional da Mobilidade. 

 

 Considerações de caráter normativo no PlanMob Salvador 

Foi colocada a necessidade de que o PlanMob tenha também um caráter normativo, 

principalmente quanto aos horizontes dos projetos. O mesmo envolve temas de caráter 

estruturante que exigem investimentos e há que se ter atenção quanto 

comprometimento destes. As questões e limites de jurisdição não devem representar 

barreiras aos projetos.  

Assim, uma das diretrizes para o PlanMob associada ao Tema 1.4: Cenário Atual de 

Planejamento urbano estratégico de Salvador é a seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

O PlanMob deverá apresentar considerações de caráter normativo, na busca do respeito aos 

horizontes de projeto e de comprometimento com os investimentos voltados às questões da 

mobilidade.  

 

5.3 Resultados das Dinâmicas do Grupo 2 – Desigualdade Socioespacial 

 Eixo de Discussão 2: Desigualdade Socioespacial de Salvador 

o Tema 2.1: Tratamento do Plano Segundo as Especificidades Socioespaciais da 

Cidade 

o Tema 2.2: Condicionantes de relevo e Morfologia urbana na Mobilidade 
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Foram mencionadas as seguintes sugestões e ou comentários: 

O primeiro ponto levantado pelo Grupo 2 foi o caráter subjetivo das diretrizes apresentadas, de 

modo a não expor objetivos claros e sem sinergia com os conceitos consolidados na Política 

Nacional de Mobilidade urbana (Lei Ferderal 12.587/12). 

Em vista disso, o Grupo concentrou-se em desenvolver as diretrizes com a intenção de 

externar pontos objetivos e claros, desconsiderando a sistematização proposta pelo PlanMob 

de dois itens. 

O conceito Socioespacial apresentado pelo PlanMob Salvador está relacionado ao 

socioeconômico, ou seja, ligado as questões de propriedade da terra e econômicas; principais 

responsáveis pela desigualdade espacial. 

Além das questões socioeconômicas, a cidade sempre foi tratada de duas formas diferentes a 

(i) cidade legal e a (ii) cidade informal, o que resultou em dois cenários urbanos distintos: (i) a 

primeira, a cidade legal, apresenta infraestruturas e investimentos públicos, enquanto (ii) a 

segunda, a cidade informal, carece de infraestruturas, de serviços básicos e não recebe a 

devido atenção do poder público. 

A ocupação espontânea e informal de Salvador representa uma dificuldade de atuação e de 

compreensão do território, tão significativa ou mais que a morfologia geográfica da região. De 

modo que, as vias de “meia cota” não foram implantadas devido ao desordenamento da 

ocupação urbana e dos baixos investimentos, realizados nos bairros que abrigam a população 

de menor poder aquisitivo. 

O Plano de Mobilidade, como qualquer projeto urbano, tem a capacidade de alterar a planta de 

valores do município. No entanto, o PlanMob deve ser isento dessas questões mercadológicas 

e estar focado na função social da mobilidade urbana, democratizando o acesso a cidade e as 

oportunidades. 

O transporte de Salvador é planejado unicamente de forma macro, assim estruturando grandes 

corredores de deslocamento em massa, sem qualidade adequada ou micro acessibilidade para 

a população teoricamente atendida. 

O relevo é uma barreira ao transporte sustentável, uma vez que, estrutura uma rede viária 

desarticulada e com percursos longos. Assim, exigindo viagens negativas e penalizando o 

deslocamento do Transporte Ativo. 

Isto posto, o PlanMob deve identificar as áreas críticas e propor soluções de inclusão espacial, 

especialmente para a população de baixa renda. O reconhecimento dessas áreas e as 

propostas deveriam ser realizadas através de indicadores de acessibilidade (Macro e Micro), 

para que possa ser mensurada o nível de vulnerabilidade espacial e as melhoras indicadas 

pelo PlanMob. 

Assim, as diretrizes propostas pelo Grupo 2: Desigualdade Socioespacial de Salvador são as 

seguintes: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

O PlanMob deve assegurar o dever social da mobilidade urbana indicada na PNMU (Lei 

Federal 12.587/12), possibilitando a democratização do território e a acessibilidade as 

oportunidades, equipamentos e serviços públicos. 
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Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

A identificação das áreas críticas deveria ser realizada através de indicadores de 

acessibilidade (Macro e Micro), de forma a mensurar a precariedade e as melhoras 

propostas pelo PlanMob. 

 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Os projetos de transporte deveriam estar alinhados com o espaço urbano, de forma que o 

transporte possa se tornar um vetor de crescimento e uma centralidade; melhorando as 

condições ambientais do entorno. 

As infraestruturas de transporte e viárias deveriam favorecer a articulação da rede, de forma 

a fomentar a diversificação dos percursos e possibilitar ligações diretas. 

 

5.4 Resultados da Dinâmica do Grupo 3 - Microacessibilidade 

 Eixo de Discussão 3: Microacessibilidade 

Foi consenso no grupo que o planejamento urbano atual é ineficiente quando se refere ao 

pedestre. No cenário atual do planejamento urbano de Salvador as calçadas e espaços de 

convivência são sempre a última coisa a se pensar, sendo assim ficam com os espaços que 

“sobram”.  

As calçadas, quando existentes, são cheias de interferências como postes, equipamentos de 

anúncios, desníveis entre outros, dificultando a circulação dos pedestres. Esta condição é 

agravada quando refere-se à pessoas com deficiência. A essas deficiências da divisão do 

espaço público da cidade (geometria) atribuiu-se o termo “Insegurança Urbanística”. 

Falta o incentivo ao transporte ativo e a insegurança urbanística inibe o caminhar. 

Não há continuidade nas ciclovias e por estarem concentradas apenas na orla da cidade dá a 

impressão de que o uso das bicicletas na cidade é apenas para lazer, não há incentivo para o 

uso das bicicletas como transporte diário. 

Como parte do incentivo ao uso da bicicleta como um transporte diário foi sugerido a 

integração da mesma com o metrô como forma de continuidade de percurso. Para isso foram 

citados dois exemplos de como fazer essa integração: 

 Acesso ao vagão do metrô de posse da bicicleta 

 Criação de Estações Bikes – locais próximos à estações do metrô onde fosse possível 

alugar bicicletas e devolver em outra estação. 

Outro ponto de discussão foi a responsabilidade da construção e manutenção dos passeios 

públicos por parte do dono do lote. Para o grupo essa responsabilidade deveria ser do poder 

público, pois assim seria garantida a homogeneidade das calçadas e também estaria de acordo 

com o Código Brasileiro de Trânsito que considera a calçada como parte integrante da via. 
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Foi citado o fato de que várias áreas de Salvador já estão consolidadas e com pouco espaço 

(vias apertadas) tornando difícil a criação ou alargamento das calçadas em detrimento de 

pistas de rolamento de veículos. Nessas áreas foi sugerida a criação de espaços 

compartilhados trazendo segurança ao pedestre. 

Outras sugestões para garantir a segurança e incentivo à caminhada e uso de transportes 

ativos foram: 

 Redução da Velocidade das Vias 

 Padronização das calçadas e equipamentos existentes nas mesmas de acordo com as 
normas da NBR (exemplo NBR 9050). 

 Reconhecimento dos transportes alternativos (regulamentação) em lugares que não são 
atendidos pelo sistema de transporte convencional e que já se tornaram realidade. 

Síntese das propostas apresentadas pelo Grupo 3: 

 Possibilitar a continuidade do percurso das bicicletas através do metrô: 

o Acesso das bicicletas ao vagão do metrô 

o Criação de Estações Bikes – locais próximos à estações do metrô onde é 
possível alugar bicicletas e devolver em outra estação. 

 Uniformização de passeios conforme a Norma NBR 9050 

 Rever a política de exigência da padronização dos passeios pelo proprietário do lote. 
Responsabilidade e execução pra o poder público  

 Redução de velocidade das vias (a exemplo do uso de faixas elevadas)  

 Tratamento dos espaços de convivência  

 Iluminação das faixas de pedestre 

 Padronização dos pontos de ônibus de acordo com as NBR’s (ex: 9050) 

 Institucionalização dos transportes alternativos nos bairros. 

  Tratamento Urbanístico no entorno das estações  

As sugestões apresentadas pelo Grupo não indicam divergências com relação às diretrizes 

preliminares apresentadas anteriormente com adição de algumas sugestões complementares. 

Assim, as diretrizes propostas pelo Grupo 3: Microacessibilidade são as seguintes: 

 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

O PlanMob deverá reforçar, em suas propostas de intervenções na infraestrutura de 
transportes, os requisitos de projeto necessários para a adequada inserção urbana – 
espaços públicos, calçadas, ciclovias, travessias, estacionamento, iluminação, sinalização e 
demais componentes urbanos para a microacessibilidade e segurança de pedestres e 
ciclistas. 
 

Avaliar a política de exigência da padronização dos passeios pelo proprietário do lote e a 
possibilidade de transferência da responsabilidade e execução para o poder público 
buscando atender à norma NBR 9050 nas calçadas e pontos de ônibus. 
 
Contemplar a integração do transporte cicloviário com os modos de transporte coletivo. 
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5.5 Resultado da Dinâmica do Grupo 4 – Transporte Ativo 

 Eixo de Discussão 4: Transporte Ativo 

Foram mencionadas as seguintes sugestões e ou comentários: 

 Crítica às Diretrizes Preliminares apresentadas:  

As diretrizes do PlanMob quanto ao Transporte Ativo não podem ser baseadas apenas 

nessas duas diretrizes preliminares apresentadas anteriormente que parecem dar 

ênfase a projetos de infraestrutura. Os projetos são importantes e necessários, mas 

deverão ser decorrência de uma política de priorização do Transporte Ativo através de 

um planejamento urbano e de mobilidade que traga esses modos de deslocamento para 

o centro da discussão da mobilidade em Salvador.  

A hierarquia e a ênfase das diretrizes de Transporte Ativo devem tratar primeiramente 

da Política de Mobilidade quanto ao Transporte Ativo, sendo seguido de diretrizes de 

Planejamento do Transporte Ativo voltados para a concepção de Redes e Sistemas 

integrados e intermodais, microacessíveis, para só então apontar as diretrizes de 

implantação de projetos de infraestrutura. 

Crítica: muita coisa não foi inserida no resumo e nas diretrizes 

 Assunto Integração:  

o Integração do Transporte Ativo com o Transporte Público Coletivo – A integração 

não é prevista. Só temos 2 bicicletários públicos. Na Lapa, por exemplo, é 

imprescindível e não têm. Os prédios públicos não preveem paraciclos. Porque 

não é lei e não é estimulado. Precisa ser estimulado e precisa virar lei. 

o Conexão da Rede / Bicicletários Integrados – hoje o foco dos bicicletários é no 

lazer e no turismo – precisa mudar essa visão da bicicleta como mero lazer, ela é 

um meio de transporte e tem que ser enxergada como tal 

o Por que não destinar um vagão nos trens/metrôs para transporte de bicicletas? Ou 

criar frotas de ônibus que permitam o transporte de bicicleta (dentro ou fora do 

ônibus) com pontos de parada alternativos para evitar congestionamentos na hora 

dos embarques; 

o A bicicleta é indicada como um bom modo de transporte para distâncias de até 7 

km. Acima disso é intermodal; 

 Assunto: Participação da Sociedade: 

o A Associação de Cegos se queixou de não ter sido chamada. Deficientes mentais 

e idosos idem; 

o Seria necessário diálogo “entre grupos”, como com o grupo de 

Microacessibilidade; 

 Assunto: sinalização para pedestres e ciclistas  

o Tempo semafórico maior para pedestres e ciclistas – faixas diagonais para facilitar 

travessias; 
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o Criação e implantação de sistemas de sinalização/comunicação para os pedestres 

e ciclistas; 

o Faixas de pedestre no nível das calçadas; 

 Outros Comentários do Grupo de Transporte Ativo: 

o Adaptabilidade no planejamento cicloviário aos demais veículos não motorizados 

como as bicicletas de 3 ou 4 rodas – bicicletas de carga. 

o Enfatizar infraestruturas de apoio com tecnologias que facilitem o Transporte 

Ativo; 

o Questão climática: para que a caminhabilidade e o ciclismo sejam incentivados 

você precisa favorecê-los com arborização e drenagem adequadas, pisos 

antiderrapantes - pois a cidade é muito quente e ensolarada e chove muito. 

Árvores produzem sombras, barram os ventos,  

o Campanhas de conscientização permanentes; 

o Redução de velocidade; uma cidade à pé é uma cidade onde podemos caminhar 

de maneira tranquila; 

o Nanoescala – Microacessibilidade/Compartilhamento 

 Propostas: 

o Normatizar os limites dos campos de visão (pontos cegos) dos motoristas/veículos 

para evitar acidentes com pedestres e ciclistas; 2 – Pensar os aspectos 

ergonômicos da cidade com relação ao Transporte Ativo, planejando e projetando 

os espaços públicos com pensamento nas crianças, idosos, esportistas, etc. (ex: 

pisos antiderrapantes); 3 – Ampliações das calçadas para pedestres e largura das 

ciclovias (por causa dos ventos laterais que fazem com que muitas vezes o ciclista 

perca o equilíbrio e saia da estreita faixa ao qual está confinado); 4 – Bicicletas de 

lazer em ambientes lacustres (pedalinhos); 5 – Balões de oxigênio em ambientes 

públicos para emergências; 

o Canaleta para bicicletas (lateral ou central) e corrimões para pedestres ou 

portadores de mobilidade reduzida nas escadarias/escadões; 2 – Possibilidades 

mecânicas, como os Assessores (elevadores) e os Planos Inclinados 

transportarem bicicletas (está previsto no PDDU, mas precisa estar no PMUS). 
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As diretrizes propostas pelo Grupo 4: Transporte Ativo são as seguintes: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Garantir a efetivação e a ênfase necessária, nas políticas de mobilidade de Salvador, da 

diretriz da Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU referente ao Transporte Ativo: 

Priorização do transporte não motorizado sobre o motorizado -, invertendo, assim, a lógica 

predominante na cidade nas últimas décadas, de priorização, no planejamento de 

mobilidade, dos meios de transporte individuais motorizados 

 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Pensar o Transporte Ativo de maneira sistêmica, agregando o conceito de Rede de 

Transportes ao conceito de Transporte Ativo, para criação de uma Rede de Transporte Ativo 

de Salvador, incluindo o desenvolvimento de a) um Sistema de Informação ao Usuário, com 

sinalização vertical e horizontal, voltado para a perspectiva do pedestre e do ciclista, e não 

apenas do motorista; b) um Plano de Conforto Climático, com propostas de arborização para 

a geração de sombras a barragem de ventos, além de um sistema de drenagem do solo para 

que fiquem menos escorregadios em dias de chuva, com possibilidade de implantação de 

pisos anti-derrapantes e corrimãos nas escadarias; c) Redução global das velocidades dos 

automóveis na cidade, especialmente em vias de tráfego local 

 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Planejar o Transporte Ativo seguindo orientações do Plano de Diretor de Desenvolvimento 

Urbano – PDDU, utilizando os parâmetros de uso e ocupação do solo para dirigir esforços 

onde estão concentradas as atividades geradoras de viagens de bicicleta e à pé 

 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Integrar de maneira efetiva a Rede de Transporte Ativo aos Sistemas de Transporte por 

Ônibus e Metrô, bem como ao sistema viário e aos espaços públicos de interesse social 

como escolas, hospitais, parques, praças, universidades, delegacias, praias e regiões de 

turismo e lazer 

 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Elaborar programas pedagógicos, a serem desenvolvidos junto às instituições de ensino 

fundamental, para a educação e conscientização de crianças e adolescentes sobre o 

Transporte Ativo 

 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Orientar o desenvolvimento de legislações que obriguem a cidade a dar condições ao 

Transporte Ativo com qualidade e segurança, tanto nos espaços públicos quanto privados 
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Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Promover campanhas permanentes para incentivo ao uso do Transporte Ativo e de 

conscientização da sociedade e, mais especificamente motoristas, com relação a aspectos 

de respeito e segurança no trânsito de pedestres e ciclistas 

 

5.6 Resultados da Dinâmica de Grupo 5A - Transporte Coletivo 

 Eixo de Discussão 5: Transporte Coletivo 

o Tema 5.1: Integração Multimodal 
o Tema 5.2: Tarifa do Transporte Coletivo por Ônibus 

 

Foram mencionadas as seguintes sugestões e comentários: 

 Foi sugerido o redesenho de uma rede única de transporte, inclusive metropolitana 
(Rede única fechada), à luz dos benefícios da integração inter e intra modal; 

 Estabelecimento de uma proposta de política tarifaria considerando: 

o  A necessidade de modicidade tarifaria e eventuais fontes alternativas de custeio 
(CID municipal, etc.).  

o Reduzir gratuidades na grade tarifária; 

o Garantir o equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão. 

A integração multimodal deve ser potencializada e viabilizada a partir de propostas para 
articulação institucionais das diferentes esferas de gestão Urbana (gestão coordenada das 
políticas voltadas à mobilidade). 

 

5.6.1 Tema 5.1 - Integração Multimodal 

O grupo discutiu o documento base concordando com o texto base em: 

 A integração intra e intermodal (integração ônibus-ônibus, e ônibus-metrô) não é um 
hábito consolidado pelos usuários do transporte coletivo de Salvador; 

 A integração física enfrenta dificuldades associadas à oferta dos serviços integrados, a 
questões operacionais, e à falta de conhecimento dos usuários sobre as facilidades 
oferecidas pela integração (quanto a falta de conhecimento dos usuários as pesquisas 
realizadas trimestralmente indicam o contrário);  

 A integração não é praticada em seu potencial por vários motivos e três deles se 
destacaram nas escutas: (i) o desconhecimento do sistema pelos usuários (falta de 
informação/comunicação); (ii) o desconforto decorrente da transferência (sai de um 
ônibus onde viaja sentado e transfere para outro lotado); e (iii) a desconfiança dos 
usuários sobre o sistema de bilhetagem eletrônica na integração tarifária (usuários 
acreditam que pode haver débito nas transferências gratuitas). É imperativo implantar 
um sistema de comunicação e de informação aos usuários para esclarecer sobre as 
facilidades e vantagens da integração física e tarifária 

 A integração do VLT com o ônibus também é uma questão crítica em decorrência das 
características de morfologia urbana (relevo urbano). Devido o relevo continuarão 
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existindo forte demanda para ônibus que circulam na Av. Suburbana, o que reduzirá o 
carregamento do VLT. Será necessário encontrar uma solução técnica e operacional 
para integrar o VLT ao Metrô 

 A sugestão que o terminal Pirajá operasse como terminal aberto via bilhetagem 
eletrônica já está implantada; 

 Ao mesmo tempo, os operadores dos serviços de transporte coletivo alegam que falta 
racionalização da rede, com integração física e tarifária, além de compromissos 
consensuais, que promovam a adequada rentabilidade do sistema. Existem e deverão 
continuar existindo itinerários de ônibus paralelos ao metrô para atender outros desejos 
de viagem não atendidos pelo Metrô; 

 Existe dificuldade de negociação para proporcionar um sistema integrado entre: (i) 
operadores do STCO e Metrô e (ii) entre Governos do Estado e do Município. 

As diretrizes propostas pelo Grupo referente ao Tema 5.1: Integração Multimodal são as 

seguintes: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

O Plamob Salvador, à luz dos benefícios da integração intra e intermodal, física e tarifária, 

deverá propor uma Rede Única de transporte, inclusive contemplando a demanda 

metropolitana com desejos de viagens em Salvador, e a partir do carregamento desta rede 

escolher o modo de transporte mais adequado, independente de quem opera (respeitando as 

concessões existentes),  

 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

O PlanMob deverá estabelecer diretrizes de integração no sistema de transporte coletivo 

envolvendo todos os modos de transporte que operam na cidade, tanto no âmbito municipal 

como metropolitano. 

 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

A integração multimodal deverá ser potencializada e viabilizada a partir de propostas para 

articulação institucional das diferentes esferas de gestão da mobilidade urbana. O PlanMob 

deverá contemplar proposta de articulação, para atendimento de quesitos dessa integração 

multimodal. 

 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Complementa estas diretrizes a necessidade de um amplo processo de comunicação aos 

usuários. 

 

  



Relatório Técnico RT04: Relatório de Workshop com Especialistas 

    

    36 

 

 

5.6.2 Tema 5.2 - Tarifa do Transporte Coletivo por Ônibus 

O grupo discutiu o documento base e concluiu: 

 O Poder Concedente deve, junto com os concessionários, encontrar alternativas para 
manter o equilíbrio econômico e financeiro dos Contratos de Concessão em 
conformidade com a política de divisão tarifária com o Metrô; 

 Existem operações clandestinas que reduzem as demandas dos sistemas concedidos; 

 Existe concorrência predatória entre STCO x STEC, STCO x METRO, STCO x Ônibus 
Metropolitano. 

As diretrizes propostas pelo Grupo referente ao Tema 5.2: Tarifa do Transporte Coletivo por 

Ônibus são as seguintes: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

A proposta de Rede Única e as propostas de melhoria da qualidade dos serviços de 

transportes deverão ser realizadas à luz de análise financeira e da definição de uma política 

pública tarifária que garanta: por um lado a modicidade tarifária, por outro lado o equilíbrio 

econômico – financeiro das concessões. 

 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Elaborar proposta de política tarifaria considerando a necessidade de modicidade tarifaria e 

eventuais fontes alternativas de custeio (CID municipal, etc) para possibilitar o equilíbrio 

econômico – financeiro das concessões  

 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

A proposta de política tarifaria deve considerar a necessidade de reduzir as gratuidades ou 

utilizar fontes específicas para pagamento destas gratuidades. Os usuários pagantes são de 

extrato social igual ou inferior aos usuários contemplados pelas gratuidades. Logo, o subsídio 

cruzado não consegue mais cobrir as gratuidades.  

 

5.7 Resultados das Dinâmicas do Grupo 5B – Transporte Coletivo 

 Eixo de Discussão 5: Transporte Coletivo 

o Tema 5.3: Priorização do Transporte Coletivo 
o Tema 5.4: Qualidade dos Serviços de Ônibus 
o Tema 5.5: Moto Táxi 

 

5.7.1 Tema 5.3 - Priorização do Transporte Coletivo 

Quanto à priorização do transporte público sobre o transporte individual a ênfase foi dada à 

prioridade a ser dada no espaço viário. As medidas de prioridade (faixas preferenciais, faixas 

exclusivas, corredores centrais, sistemas BRT) requerem uma decisão do gestor municipal de 
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proporcionar exclusividade ou prioridade no espaço viário, aos ônibus, em detrimento do 

espaço viário ofertado ao tráfego geral. 

Foi mencionado que existem casos em Salvador em que a implantação de corredor 

preferencial para o ônibus não teve continuidade.  

As principais conclusões/recomendações do grupo foram as seguintes: 

 Os participantes do Grupo concordam com a diretriz preliminar indicada anteriormente 

para o PlanMob: “As propostas de melhoria dos serviços de ônibus deverão contemplar 

soluções que priorizem o transporte coletivo no espaço viário (corredores centrais, 

faixas preferenciais, faixas exclusivas, soluções tipo BRT). 

 

 A implantação de medidas de prioridade ao transporte público por ônibus devem ser 
acompanhadas por medidas de estruturação da rede de forma a configurar sempre que 
aplicável, a racionalização a partir do sistema tronco alimentado no qual as linhas de 
alimentação concentram as demandas nos corredores com medidas de prioridade. 

 

 O critério para implantar a prioridade poderá ser técnico (quando a medida implica 
maior fluidez de transporte para pessoas) ou como uma medida de política pública 
(quando a medida não implica necessariamente em maior fluidez de transporte de 
pessoas porém implica em melhor qualidade no transporte público). 
 

Assim, a diretriz para o PlanMob associada ao Tema 5.3: Priorização do Transporte Coletivo 

é a seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

As propostas de melhoria dos serviços de ônibus deverão contemplar soluções que 
priorizem o transporte coletivo no espaço viário (corredores centrais, faixas preferenciais, 
faixas exclusivas, soluções tipo BRT). 

As medidas de prioridade ao transporte público por ônibus devem ser embasadas por 
medidas de estruturação da rede de forma a configurar sempre que aplicável, a 
racionalização a partir do sistema tronco alimentado no qual as linhas de alimentação 
concentram as demandas nos corredores com medidas de prioridade. 

As medidas de prioridade ao transporte coletivo poderão ser aplicadas visando fluidez no 
deslocamento de pessoas ou a melhoria da qualidade nos serviços de transporte coletivo 
por ônibus. 

 
 

5.7.2 Tema 5.4 - Qualidade dos Serviços de Ônibus 

Foi ressaltado que o conceito de qualidade é diversificado em função das tipologias de 

usuários e que deve ser feita uma pesquisa com usuários e não usuários de diferentes 

estratos socioeconômicos para identificar os critérios de qualidade de cada “cluster”. 

As características de desigualdade socioespacial da cidade devem implicar também em 

diferenças espaciais nas percepções associadas à qualidade dos serviços. Enquanto na orla 

oceânica, onde há maior concentração de estratos de renda mais alta, a qualidade poderá ser 

associada a itens como conforto, ar condicionado, entre outros. Já no caso das regiões onde 

há maior concentração dos estratos de baixa renda, de usuários cativos do transporte 
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coletivo, a percepção de qualidade pode estar associada por exemplo, a tempos de espera, e 

tempos de viagem.  

Dois itens de qualidade foram ressaltados: (i) a altura dos degraus dos ônibus implica em 

desconforto para embarque e desembarque; (ii) ar condicionado é adequado para o caso de 

Salvador. 

Foi mencionado que a melhoria da qualidade nos serviços de ônibus pode implicar em 

aumento de custos operacionais o que implica em necessidade de receitas adicionais. O 

metrô está trazendo uma nova referência de qualidade no transporte público que os 

passageiros dos ônibus estão percebendo. Isso poderá atrair passageiros da integração 

ônibus-metrô. O metrô tem o benefício do subsídio estatal. O ônibus não tem nenhum tipo de 

subsídio. 

Considera-se muito difícil atrair o usuário do automóvel para o ônibus mesmo com melhorias 

na qualidade dos serviços. Isso se deve aos fatores considerados pelo usuário do automóvel 

em relação ao custo generalizado de viagem (conforto, flexibilidade, tempo, etc.) 

As principais conclusões/recomendações do grupo foram as seguintes: 

 O conceito de qualidade é diversificado em função das tipologias de usuários. Por isso 
deve ser feita uma pesquisa com usuários e não usuários de diferentes estratos 
socioeconômicos para identificar os critérios de qualidade de cada “cluster” 

 

 O metrô está trazendo uma nova referência de qualidade no transporte público que os 
passageiros dos ônibus estão percebendo. Isso poderá atrair passageiros da integração 
ônibus-metrô. O metrô tem o benefício do subsídio estatal. O ônibus não tem nenhum 
tipo de subsídio. 
 

 Mesmo com a melhoria da qualidade nos serviços de ônibus poderá não haver atração 
relevante de usuários do automóvel para este modo. 

Assim, a diretriz para o PlanMob associada ao Tema 5.4: Qualidade no Transporte Coletivo é 

a seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

A racionalização das linhas de ônibus deverá ser acompanhada de um programa de 

melhoria da qualidade dos serviços de ônibus. 

O conceito de qualidade deverá considerar as diferentes percepções dos usuários do 

sistema. O PlanMob deverá conhecer esses conceitos antes de apresentar os requisitos 

técnicos recomendados para a melhoria da qualidade 

 

5.7.3 Tema 5.5 - Moto Táxi 

O grupo considera que o moto táxi tem o grave inconveniente do risco de acidentes. Não se 

conhece os termos de sua regulamentação. 

O moto táxi serve de complemento ao transporte coletivo quanto ao atendimento dos 

requisitos de microacessibilidade em locais de cumeadas onde é difícil o acesso por ônibus 

ou automóvel. Além disso proporciona o transporte porta-a-porta. 
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Assim, a diretriz para o PlanMob associada ao Tema 5.5: Moto Táxi é a seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

O PlanMob deverá estudar a viabilidade dos serviços de Moto Táxi levando em 
consideração questões de microacessibilidade. 

 

5.8 Resultados das Dinâmicas do Grupo 6 

 Eixo de discussão 6:  Sistema Viário e Trânsito 

o Tema 6.1: Sistema Viário 
o Tema 6.2: Trânsito 
o Tema 6.3: Transporte de cargas 

5.8.1 Tema 6.1 - Sistema Viário 

 Uso do Viário x Política Nacional de Mobilidade Urbana: 

Apesar de estar dissociado das diretrizes deduzidas das Escutas Setoriais referentes a 

este tema específico, o Grupo enfatizou a necessidade de vinculá-lo à legislação 

federal que versa sobre a matéria, priorizando o transporte ativo ao transporte coletivo e 

este ao transporte individual, invertendo a ótica na formulação dos Planos de 

Transporte Urbano brasileiros. 

Assim, uma das diretrizes para o PlanMob associada ao Tema 6.1: Sistema Viário é a 

seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

O PlanMob deverá buscar a compatibilização do uso da infraestrutura viária existente e 

principalmente das intervenções viárias a serem planejadas, com as diretrizes de 

priorização indicadas na PNMU 

 

 Indicadores da Capacidade de Suporte da Infraestrutura Viária: 

Mesmo tendo ciência da dificuldade de se obter indicadores eficazes quanto à avaliação 

do uso da infraestrutura viária pela demanda que a solicita, o Grupo ressaltou a extrema 

necessidade dos mesmos, enfatizando que a maior preocupação seja com a 

“Mobilidade de Pessoas” no meio urbano, com os aspectos sociais, econômicos e 

ambientais além da funcionalidade dos próprios modais de transporte. 
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Assim, uma das diretrizes para o PlanMob associada ao Tema 6.1: Sistema Viário, é a 

seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Pesquisar, analisar e propor Indicadores da Capacidade de Suporte dos diferente modais 

vinculados aos Subsistemas de Transporte Urbano, com base em padrões da “Mobilidade 

Geral das Pessoas”. 

Estabelecer critérios de avaliação do desempenho no uso das infraestruturas do transporte 

urbano seguindo aspectos urbanísticos, funcionais, sociais, econômicos e ambientais. 

 

5.8.2 Tema 6.2 – Trânsito 

 Estacionamento: 

Uma das diretrizes para o PlanMob associada ao Tema 6.2: Trânsito é a seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Analisar e propor uma Política de Estacionamento, diversificada por áreas da cidade e 

fixação de preços mínimos/máximos e sua articulação com os modais de transporte coletivo 

de uso público 

 

 Segurança do Trânsito: 

Considerando a preocupação decorrente das prioridades indicadas na Política Nacional 

de Mobilidade Urbana o Grupo salienta a necessidade de se analisar a adequação da 

velocidade e aos próprios usuários e modais que utilizam a infraestrutura de transporte 

na região recomendando a revisão/incorporação de parâmetros que norteiem a 

implementação e/ou adequação das vias existentes. 

Assim, uma das diretrizes para o PlanMob associada ao Tema 6.2: Trânsito é a seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Criar parâmetros de adequação da velocidade veicular x características de uso do solo x 

modais do transporte ativo 

Propor soluções que reduzam a velocidade do trânsito veicular a padrões compatíveis com 

a realidade urbana 

 

 Restrições ao Uso do Automóvel 

Considerando a priorização indicada pela Política Nacional de Mobilidade Urbana e a 

dificultosa incorporação plena do automóvel no espaço urbano, há cada vez mais uma 

preocupação sobre a forma e intensidade da sua conveniência com a realidade 

topográfica de Salvador. 
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Assim, uma das diretrizes para o PlanMob associada ao Tema 6.2: Trânsito é a seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Analisar políticas de gestão da demanda por transporte individual com a sugestão de 

medidas de restrição e/ou desestímulo ao uso de transporte individual 

 

5.8.3 Tema 6.3 - Transporte de Cargas 

 Transporte de Cargas Urbanas: 

Ainda que o trânsito de veículos comerciais na cidade do Salvador tenha um maior 

fluxo de carretas vinculadas ao acesso à Área Portuária e/ou à BR-324 (ligação com o 

interior da Bahia), há necessidade de uma permanente regulamentação da circulação 

de veículos (de menor porte) para distribuição de mercadorias em toda cidade. 

Apesar da existência de decretos, portarias, recomendações por parte da 

PMS/TranSalvador ainda existem regiões conflituosas com os demais veículos. 

Assim, a diretriz para o PlanMob associada ao Tema 6.3: Transporte de Cargas é a seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Revisar e ampliar a legislação reguladora das atividades de circulação e Carga/Descarga 

nos diferentes Subpolos Urbanos de Salvador, respeitadas as características específicas 

das atividades de cada uma dessas regiões 

 

5.8.4 Outros Temas abordados pelo Grupo 6 

 Formulação de projetos de reurbanização: 

Apesar da consciência quanto ás dificuldade topográficas, impostas pela 

geomorfologia e relevo acidentado da cidade, o Grupo, avaliou a necessidade de 

garantir uma boa microacessibilidade às diversas regiões e, em especial, àquelas que 

venham a passar por um processo de reurbanização, avaliando a necessária presença 

dos diversos modais do transporte urbano e seus equipamentos vinculados. 

A diretriz para o PlanMob associada a esse tema (projetos de reurbanização), é a seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Sugerir os locais que devem estar providos de equipamentos vinculados a garantir boa 

microacessibilidade da região – escadarias, ascensores, planos inclinados, bicicletários, 

estacionamentos (de curta/longa duração), etc. – para viabilizar o bom funcionamento das 

atividades urbanas na área 

A diretriz acima foi enquadrada no Tema Microacessibilidade 

 Gerenciamento da Mobilidade vinculada aos principais modais de transporte 

urbana: 
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O Grupo considerou que a Gestão da Mobilidade Urbana deva ter uma preocupação 

focada nas especificidades de cada modal envolvido, adequando as ações a serem 

propostas às particularidades socioculturais e econômicas das pessoas envolvidas 

A diretriz para o PlanMob associada a esse tema (gerenciamento da mobilidade), é a 

seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Recomendar ações específicas a cada modal de transporte urbano fundamentadas nas 

condicionantes socioeconômicas da população usuária, respeitados os aspectos culturais, 

urbanísticos e ambientais de Salvador 

A diretriz acima foi enquadrada no Eixo de Discussão: Desigualdade Socioespacial 

 Analise dos impactos do entorno dos projetos de infraestrutura de transporte: 

Apesar de sabedor da normatização de análise dos grandes Polos Geradores de 

Tráfego (PGT), o Grupo, salientou a necessidade e conveniência de ampliação da 

avaliação dos impactos urbanísticos e ambientais decorrentes da própria infraestrutura 

de transportes – linhas e estações metroferroviárias, terminais de integração, novas 

vias, intervenções localizadas, áreas de estacionamento, etc. – que necessitam estar 

articuladas com outros sistemas existentes no entorno. 

A diretriz para o PlanMob associada a esse tema (impacto no entorno dos projetos de 

infraestrutura de transportes), é a seguinte: 

Diretriz definida no “Workshop” das Escutas Setoriais: 

Formular procedimentos de Análise de Impactos Urbanísticos, Funcionais e Ambientais de 

Novas Infraestruturas de Transporte. 

A diretriz acima foi enquadrada no Tema Inserção Urbana no Eixo de Discussão 

Microacessibilidade. 

6 Consolidação dos Resultados 

A Tabela a seguir apresenta o quadro síntese das diretrizes preliminares sugeridas pela 
SEMOB e das diretrizes derivadas das dinâmicas de grupo realizadas no Workshop das 
Escutas Setoriais do PlanMob Salvador. 
 
Cabe destacar que alguns grupos extrapolaram os temas pré definidos de maneira que 
algumas das diretrizes definidas foram enquadradas em temas definidos para outros grupos. 
 
Cabe destacar que as diretrizes resultantes do Workshop complementam as apresentadas 
anteriormente como diretrizes preliminares pela SEMOB. 
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Tabela 4 - Quadro de diretrizes do PlanMob derivadas do Workshop das Escutas Setoriais 

Eixo de 

Discussão 

 

Tema 

Diretrizes Preliminares sugeridas pela 

SEMOB para o PlanMob Salvador 

(Referência inicial para as dinâmicas de 

grupos) 

Diretrizes sugeridas no Workshop para o PlanMob 

Salvador 

(Resultados das dinâmicas de grupos do workshop) 

1: Participação 

da Sociedade e 

Articulação do 

Planos 

 

1.1: Participação 

da Sociedade 

Diretriz 1.1.1 -  

Os setores da sociedade devem ter 

possibilidades de participação no PlanMob a 

partir de canais de comunicação para: 

apresentar sugestões, solicitações e 

comentários; assim como acessos aos 

produtos do Plano. 

Diretriz 1.1.1 

Os setores da sociedade devem ter possibilidades de participação 

no PlanMob a partir de canais de comunicação para: apresentar 

sugestões, solicitações e comentários; assim como acessos aos 

produtos do Plano. 

Os canais de comunicação associados ao PlanMob Salvador 

devem disponibilizar informações sobre a Lei nº 12.587/2012 

(PNMU) 

Os canais de comunicação sugeridos são os seguintes: portal na 

WEB, Disk-Mob; e a criação de um Conselho Municipal de 

Mobilidade. 

 

1.2: Articulação 

com a Região 

Metropolitana de 

Salvador 

Diretriz 1.2.1 

Nas concepções de cenários de projeto, o 

PlanMob deverá contemplar todas as 

informações associadas aos empreendimentos 

co localizados considerando a área de 

influência de outros municípios conurbados 

(Lauro de Freitas e Simões Filho) e os serviços 

de transportes que interagem no município e 

na RMS. 

Diretriz 1.2.1 

Nas concepções de cenários de projeto, o PlanMob deverá 

contemplar todas as informações associadas aos 

empreendimentos co localizados considerando a área de influência 

de outros municípios conurbados (Lauro de Freitas e Simões Filho) 

e os serviços de transportes que interagem no município e na 

RMS. 

O PlanMob deverá promover interlocução entre os municípios da 

RMS 

 1.3: 

Desarticulação 

de Planos e 

Programas 

Diretriz 1.3.1 

O PlanMob, nas concepções de cenários de 

projeto, deverá contemplar todas as 

informações associadas aos 

Diretriz 1.3.1 

O PlanMob tem por desafio, principalmente, procurar sanar as 

lacunas decorrentes da ausência das diretrizes de longo prazo do 
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Eixo de 

Discussão 

 

Tema 

Diretrizes Preliminares sugeridas pela 

SEMOB para o PlanMob Salvador 

(Referência inicial para as dinâmicas de 

grupos) 

Diretrizes sugeridas no Workshop para o PlanMob 

Salvador 

(Resultados das dinâmicas de grupos do workshop) 

empreendimentos co localizados, 

principalmente no que concerne às suas 

temporalidades, desde aqueles já 

consolidados, como também aqueles ainda 

em fase inicial de estudos.  

O PlanMob deverá promover a interlocução 

com os agentes de decisão desses 

empreendimentos, de diferentes esferas de 

poder, alertando, para as implicações na 

mobilidade urbana identificadas na elaboração 

do PlanMob. 

plano “Salvador 500”. 

O PlanMob deverá buscar a identificação de lacunas quanto à 

mobilidade de Salvador no que diz respeito não só aos planos e 

projetos existentes como às demandas potenciais não identificadas 

nestes, de modo a atender os desafios identificados. 

 Diretriz 1.3.2 

O PlanMob deverá propor diretrizes e ações 

que tenham a função de promover a 

articulação institucional, envolvendo o tema da 

mobilidade em todas as esferas de decisão.  

Para contribuir com a melhoria na articulação 

de Planos e Projetos, as ações terão a função 

de informação técnica e organização de bases 

de informações sobre o setor de mobilidade na 

RMS. 

Diretriz 1.3.2 

O PlanMob deverá propor diretrizes e ações que tenham a função 

de promover a articulação institucional, envolvendo o tema da 

mobilidade em todas as esferas de decisão. 

Para contribuir com a melhoria na articulação de Planos e Projetos, 

as ações terão a função de informação técnica e organização de 

bases de informação sobre o setor de mobilidade na RMS. 

O PlanMob deverá contribuir na busca de canais de discussão que 

tratem dos aspectos mais desafiantes da mobilidade da cidade 
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Eixo de 

Discussão 

 

Tema 

Diretrizes Preliminares sugeridas pela 

SEMOB para o PlanMob Salvador 

(Referência inicial para as dinâmicas de 

grupos) 

Diretrizes sugeridas no Workshop para o PlanMob 

Salvador 

(Resultados das dinâmicas de grupos do workshop) 

 

1.4: Cenário 

Atual de 

Planejamento 

urbano 

estratégico de 

Salvador 

Diretriz 1.4.1 

O PlanMob deverá contemplar uma análise dos 

instrumentos principais de planejamento 

estratégico de Salvador: o PDDU e Relatórios 1 

e 2 do Salvador 500, resultando em uma 

identificação de diretrizes de mobilidade 

imperativas, derivadas desses instrumentos, 

agregando também uma análise crítica e uma 

revalidação propositiva dessas diretrizes no 

contexto do PlanMob. Tais diretrizes, uma vez 

validadas, serão incorporadas ao 

desenvolvimento do PlanMob. 

Diretriz 1.4.2 

PlanMob deverá propor um critério técnico para 

considerar os condicionantes de capacidade de 

suporte urbanístico, ambiental e de mobilidade 

nas propostas de intervenções decorrentes do 

Plano. 

Diretriz 1.4.1 

O PlanMob, nas concepções dos cenários de projeto, deverá ser 

norteado pela legislação federal que introduziu a Política Nacional 

da Mobilidade. 

O PlanMob deverá apresentar considerações de caráter normativo, 

na busca do respeito aos horizontes de projeto e de 

comprometimento com os investimentos voltados às questões da 

mobilidade. 

2: 

Desigualdade 

Socioespacial 

de Salvador 

 

2.1: Tratamento 

do Plano 

Segundo as 

Especificidades 

Socioespaciais 

da Cidade 

Diretriz 2.1.1 

O PlanMob deverá contribuir para proposição 

de metodologias de abordagem da 

desigualdade socioespacial e da capacidade 

de suporte, no contexto de planejamento 

regionalizado da mobilidade de Salvador. Além 

de contemplar a inserção dessa abordagem no 

cronograma de ações propostas, descrevendo 

o quadro institucional e de implantação 

Diretriz 2.1.1 

O PlanMob deve assegurar o dever social da mobilidade urbana 

indicada na PNMU (Lei Federal 12.587/12), possibilitando a 

democratização do território e a acessibilidade as oportunidades, 

equipamentos e serviços públicos. 

A identificação das áreas críticas deveria ser realizada através de 

indicadores de acessibilidade (Macro e Micro), de forma a 

mensurar a precariedade e as melhoras propostas pelo PlanMob. 
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Eixo de 

Discussão 

 

Tema 

Diretrizes Preliminares sugeridas pela 

SEMOB para o PlanMob Salvador 

(Referência inicial para as dinâmicas de 

grupos) 

Diretrizes sugeridas no Workshop para o PlanMob 

Salvador 

(Resultados das dinâmicas de grupos do workshop) 

 

2.2: 

Condicionantes 

de relevo e 

Morfologia 

urbana na 

Mobilidade 

Diretriz 2.2.1 

Os instrumentos utilizados para a elaboração 

do PlanMob deverão considerar as 

dificuldades impostas pelo relevo acidentado 

da cidade, nos deslocamentos da população. 

A oferta de sistemas que facilitem o 

deslocamento vertical deve ser uma das 

especificidades de Salvador. A infraestrutura 

viária deve contemplar equipamentos de 

circulação vertical tipo: elevadores, escadarias, 

teleférico, plano inclinado, etc. 

Os projetos de transporte deveriam estar alinhados com o espaço 

urbano, de forma que o transporte possa se tornar um vetor de 

crescimento e uma centralidade; melhorando as condições 

ambientais do entorno 

As infraestruturas de transporte e viárias deveriam favorecer a 

articulação da rede, de forma a fomentar a diversificação dos 

percursos e possibilitar ligações diretas 

Diretriz (gerada pelo Grupo 6) 

Recomendar ações específicas a cada modal de transporte urbano 

fundamentadas nas condicionantes socioeconômicas da população 

usuária, respeitados os aspectos culturais, urbanísticos e 

ambientais de Salvador 

3: 

Microacessibili

dade 

 

3.1 Inserção 

Urbana 

Diretriz 3.1.1 

O PlanMob deverá reforçar, em suas propostas 

de intervenções na infraestrutura de 

transportes, os requisitos de projeto 

necessários para a adequada inserção urbana 

– espaços públicos, calçadas, ciclovias, 

travessias, estacionamento, iluminação, 

sinalização e demais componentes urbanos 

para a microacessibilidade. 

Diretriz 3.1.1 

O PlanMob deverá reforçar, em suas propostas de intervenções na 
infraestrutura de transportes, os requisitos de projeto necessários 
para a adequada inserção urbana – espaços públicos, calçadas, 
ciclovias, travessias, estacionamento, iluminação, sinalização e 
demais componentes urbanos para a microacessibilidade e 
segurança de pedestres e ciclistas. 
 
Diretriz 3.1.2 

Avaliar a política de exigência da padronização dos passeios pelo 

proprietário do lote e a possibilidade de transferência da 

responsabilidade e execução para o poder púbico buscando 

atender à norma NBR 9050 nas calçadas e pontos de ônibus. 

Diretriz 3.1.3 

Contemplar a integração do transporte cicloviário com os modos de 
transportes coletivos. 
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Eixo de 

Discussão 

 

Tema 

Diretrizes Preliminares sugeridas pela 

SEMOB para o PlanMob Salvador 

(Referência inicial para as dinâmicas de 

grupos) 

Diretrizes sugeridas no Workshop para o PlanMob 

Salvador 

(Resultados das dinâmicas de grupos do workshop) 

Diretriz 3.1.4 (Diretriz Proposta pelo Grupo 6): 

Sugerir os locais que devem estar providos de equipamentos 

vinculados a garantir microacessibilidade da região – escadarias, 

ascensores, planos inclinados, bicicletários, estacionamentos (de 

curta/longa duração), etc. – para viabilizar o bom funcionamento 

das atividades urbanas na área 

Formular procedimentos de análise de impactos urbanísticos, 

funcionais e ambientais de novas infraestruturas de transporte. 

4: Transporte 

Ativo 

 

 

Diretriz 4.1.1 

O PlanMob deverá, para cada proposta de 

projeto de infraestrutura de transportes, 

contemplar os projetos associados de inserção 

urbana visando proporcionar 

microacessibilidade para pedestres e ciclistas 

Diretriz 4.1.2 

A bicicleta deve ser inserida no sistema de 

mobilidade da cidade com uma proposta de 

redes de ciclovias e infraestrutura de apoio ao 

transporte cicloviário, acompanhada de um 

programa para divulgação e incentivo ao seu 

uso além de ações e programas visando 

preservar a segurança do transporte não 

motorizado. A rede cicloviária deve incluir a 

integração com o transporte coletivo. 

Diretriz 4.1.1 

Garantir a efetivação e a ênfase necessária, nas políticas de 

mobilidade de Salvador, da diretriz da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana – PNMU referente ao Transporte Ativo: 

Priorização do transporte não motorizado sobre o motorizado -, 

invertendo, assim, a lógica predominante na cidade nas últimas 

décadas, de priorização, no planejamento de mobilidade, dos 

meios de transporte individuais motorizados 

Diretriz 4.1.2 

Pensar o Transporte Ativo de maneira sistêmica, agregando o 

conceito de Rede de Transportes ao conceito de Transporte Ativo, 

para criação de uma Rede de Transporte Ativo de Salvador, 

incluindo o desenvolvimento de a) um Sistema de Informação ao 

Usuário, com sinalização vertical e horizontal, voltado para a 

perspectiva do pedestre e do ciclista, e não apenas do motorista; b) 

um Plano de Conforto Climático, com propostas de arborização 

para a geração de sombras a barragem de ventos, além de um 

sistema de drenagem do solo para que fiquem menos 

escorregadios em dias de chuva, com possibilidade de implantação 

de pisos anti-derrapantes e corrimãos nas escadarias; c) Redução 
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Eixo de 

Discussão 

 

Tema 

Diretrizes Preliminares sugeridas pela 

SEMOB para o PlanMob Salvador 

(Referência inicial para as dinâmicas de 

grupos) 

Diretrizes sugeridas no Workshop para o PlanMob 

Salvador 

(Resultados das dinâmicas de grupos do workshop) 

global das velocidades dos automóveis na cidade, especialmente 

em vias de tráfego local 

Diretriz 4.1.3 

Planejar o Transporte Ativo seguindo orientações do Plano de 

Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU, utilizando os 

parâmetros de uso e ocupação do solo para dirigir esforços onde 

estão concentradas as atividades geradoras de viagens de bicicleta 

e à pé 

Diretriz 4.1.4 

Integrar de maneira efetiva a Rede de Transporte Ativo aos 

Sistemas de Transporte por Ônibus e Metrô, bem como ao sistema 

viário e aos espaços públicos de interesse social como escolas, 

hospitais, parques, praças, universidades, delegacias, praias e 

regiões de turismo e lazer 

Diretriz 4.1.5 

Elaborar programas pedagógicos, a serem desenvolvidos junto às 

instituições de ensino fundamental, para a educação e 

conscientização de crianças e adolescentes sobre o Transporte 

Ativo 

Diretriz 4.1.6 

Orientar o desenvolvimento de legislações que obriguem a cidade 

a dar condições ao Transporte Ativo com qualidade e segurança, 

tanto nos espaços públicos quanto privados 

Diretriz 4.1.7 

Promover campanhas permanentes para incentivo ao uso do 

Transporte Ativo e de conscientização da sociedade e, mais 

especificamente motoristas, com relação a aspectos de respeito e 
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Eixo de 

Discussão 

 

Tema 

Diretrizes Preliminares sugeridas pela 

SEMOB para o PlanMob Salvador 

(Referência inicial para as dinâmicas de 

grupos) 

Diretrizes sugeridas no Workshop para o PlanMob 

Salvador 

(Resultados das dinâmicas de grupos do workshop) 

segurança no trânsito de pedestres e ciclistas 

5: Transporte 

Público 

 

5.1: Integração 

Multimodal 

Diretriz 5.1.1 

A racionalização da rede de linhas de ônibus 

deve ser proposta no âmbito do PlanMob à luz 

dos benefícios da integração intra e intermodal, 

física e tarifária, além de ser complementada 

por um amplo processo de comunicação aos 

usuários. 

Diretriz 5.1.1 

O Plamob Salvador,à luz dos benefícios da integração intra e 

intermodal, física e tarifária, deverá propor uma Rede Única de 

transporte, inclusive contemplando a demanda metropolitana com 

desejos de viagens em Salvador, e a partir do carregamento desta 

rede escolher o modo de transporte mais adequado, independente 

de quem opera (respeitando as concessões existentes) 

 Diretriz 5.1.2 

O PlanMob deverá estabelecer diretrizes de 

integração no sistema de transporte coletivo 

envolvendo todos os modos de transporte que 

operam na cidade, tanto no âmbito municipal 

como metropolitano. 

Diretriz 5.1.2 

O PlanMob deverá estabelecer diretrizes de integração no sistema 

de transporte coletivo envolvendo todos os modos de transporte 

que operam na cidade, tanto no âmbito municipal como 

metropolitano. 

 
Diretriz 5.1.3 

O PlanMob deverá propor soluções de 

integração modal com destaque para a atual 

integração ônibus-metrô; e para a futura 

integração entre os ônibus, o VLT e o metrô. 

Diretriz 5.1.3 

A integração multimodal deverá ser potencializada e viabilizada a 

partir de propostas para articulação institucional das diferentes 

esferas de gestão da mobilidade urbana. O PlanMob deverá 

contemplar proposta de articulação, para atendimento de quesitos 

dessa integração multimodal. 

 Diretriz 5.1.4 

A integração multimodal deverá ser 

Diretriz 5.1.4 

A integração multimodal deverá ser potencializada e viabilizada a 
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Eixo de 

Discussão 

 

Tema 

Diretrizes Preliminares sugeridas pela 

SEMOB para o PlanMob Salvador 

(Referência inicial para as dinâmicas de 

grupos) 

Diretrizes sugeridas no Workshop para o PlanMob 

Salvador 

(Resultados das dinâmicas de grupos do workshop) 

potencializada e viabilizada a partir de 

propostas para articulação institucional das 

diferentes esferas de gestão da mobilidade 

urbana. O PlanMob deverá contemplar 

proposta de articulação, para atendimento de 

quesitos dessa integração multimodal. 

partir de propostas para articulação institucional das diferentes 

esferas de gestão da mobilidade urbana. O PlanMob deverá 

contemplar proposta de articulação, para atendimento de quesitos 

dessa integração multimodal. 

 

  

Diretriz 5.1.5 

Complementa estas diretrizes a necessidade de um amplo 

processo de comunicação aos usuários. 

 

5.2: Tarifa do 

Transporte 

Coletivo por 

Ônibus 

Diretriz 5.2.1 

A racionalização das linhas de ônibus e as 

propostas de melhoria da qualidade dos 

serviços de ônibus deverão ser realizadas à 

luz de análise financeira e da definição de uma 

política pública tarifária que garanta: por um 

lado a modicidade tarifária, por outro lado o 

equilíbrio econômico – financeiro das 

concessões. 

Todos os cenários previstos de implantação de 

extensões do Metrô e de outros sistemas como 

o VLT e o BRT, deverão ser contemplados 

permitindo estimativa da real demanda de cada 

modo. 

Diretriz 5.2.1 

A proposta de Rede Única e as propostas de melhoria da qualidade 

dos serviços de transportes deverão ser realizadas à luz de análise 

financeira e da definição de uma política pública tarifária que 

garanta: por um lado a modicidade tarifária, por outro lado o 

equilíbrio econômico – financeiro das concessões. 

Diretriz 5.2.2 

Elaborar proposta de política tarifaria considerando a necessidade 

de modicidade tarifaria e eventuais fontes alternativas de custeio 

(CID municipal, etc) para possibilitar o equilíbrio econômico – 

financeiro das concessões. 

Diretriz 5.2.3 

A proposta de política tarifaria deve considerar a necessidade de 

reduzir as gratuidades ou utilizar fontes específicas para 

pagamento destas gratuidades. Os usuários pagantes são de 

extrato social igual ou inferior aos usuários contemplados pelas 

gratuidades. Logo, o subsídio cruzado não consegue mais cobrir as 
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Eixo de 

Discussão 

 

Tema 

Diretrizes Preliminares sugeridas pela 

SEMOB para o PlanMob Salvador 

(Referência inicial para as dinâmicas de 

grupos) 

Diretrizes sugeridas no Workshop para o PlanMob 

Salvador 

(Resultados das dinâmicas de grupos do workshop) 

gratuidades. 

 

5.3: Priorização 

do Transporte 

Coletivo 

Diretriz 5.3.1 

As propostas de melhoria dos serviços de 

ônibus deverão contemplar soluções que 

priorizem o transporte coletivo no espaço viário 

(corredores centrais, faixas preferenciais, 

faixas exclusivas, soluções tipo BRT). 

Diretriz 5.3.1 

As propostas de melhoria dos serviços de ônibus deverão 

contemplar soluções que priorizem o transporte coletivo no espaço 

viário (corredores centrais, faixas preferenciais, faixas exclusivas, 

soluções tipo BRT). 

As medidas de prioridade ao transporte público por ônibus devem 

ser embasadas por medidas de estruturação da rede de forma a 

configurar sempre que aplicável, a racionalização a partir do 

sistema tronco alimentado no qual as linhas de alimentação 

concentram as demandas nos corredores com medidas de 

prioridade. 

As medidas de prioridade ao transporte coletivo poderão ser 

aplicadas visando fluidez no deslocamento de pessoas ou a 

melhoria da qualidade nos serviços de transporte coletivo por 

ônibus. 

 

5.4: Qualidade 

dos Serviços de 

Ônibus 

Diretriz 5.4.1 

A racionalização das linhas de ônibus deverá 

ser acompanhada de um programa de 

melhoria da qualidade dos serviços de ônibus. 

O PlanMob deverá apresentar os requisitos 

técnicos recomendados para a melhoria da 

qualidade 

Diretriz 5.4.1 

A racionalização das linhas de ônibus deverá ser acompanhada de 

um programa de melhoria da qualidade dos serviços de ônibus. 

O conceito de qualidade deverá considerar as diferentes 

percepções dos usuários do sistema. O PlanMob deverá conhecer 

esses conceitos antes de apresentar os requisitos técnicos 

recomendados para a melhoria da qualidade 

 
5.5: Moto Táxi 

Diretriz 5.5.1 

O PlanMob deverá estudar a viabilidade 

Diretriz 5.5.1 

O PlanMob deverá estudar a viabilidade dos serviços de Moto Táxi 
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Eixo de 

Discussão 

 

Tema 

Diretrizes Preliminares sugeridas pela 

SEMOB para o PlanMob Salvador 

(Referência inicial para as dinâmicas de 

grupos) 

Diretrizes sugeridas no Workshop para o PlanMob 

Salvador 

(Resultados das dinâmicas de grupos do workshop) 

técnica, socioeconômica e socioambiental da 

regularização do Moto Táxi, dando ênfase nas 

questões de segurança viária e de 

responsabilidade civil. 

levando em consideração questões de microacessibilidade 

6: Sistema 

Viário e 

Trânsito 

 

6.1: Sistema 

Viário 

Diretriz 6.1.1 

O PlanMob deverá propor um critério técnico 

para considerar os condicionantes de 

capacidade de suporte urbanístico, ambiental e 

de mobilidade nas propostas de intervenções 

decorrentes do Plano. 

Diretriz 6.1.2 

As análises dos projetos viários estruturantes 

existentes (Ponte Marítima, Linha Viva, Av. 

Atlântica, Vias Transversais, entre outros), que 

venham a ser propostos no âmbito do PlanMob 

deverão contemplar indicadores de capacidade 

de suporte do sistema viário, associado aos 

padrões permitidos de ocupação dos terrenos 

lindeiros. 

Diretriz 6.1.1 

O PlanMob deverá buscar a compatibilização do uso da 

infraestrutura viária existente e principalmente das intervenções 

viárias a serem planejadas, com as diretrizes de priorização 

indicadas na PNMU 

Diretriz 6.1.2 

Pesquisar, analisar e propor Indicadores da Capacidade de 

Suporte dos diferente modais vinculados aos Subsistemas de 

Transporte Urbano, com base em padrões da “Mobilidade Geral 

das Pessoas”. 

Estabelecer critérios de avaliação do desempenho no uso das 

infraestruturas do transporte urbano seguindo aspectos 

urbanísticos, funcionais, sociais, econômicos e ambientais. 

 

6.2: Trânsito 

Diretriz 6.2.1 

O PlanMob deverá apresentar os indicadores 

de desempenho do trânsito na rede viária de 

Salvador, identificando os principais gargalos e 

possíveis soluções, associadas às diretrizes do 

sistema viário. 

Diretriz 6.2.1 

Criar parâmetros de adequação da velocidade veicular x 

características de uso do solo x modais do transporte ativo 

Propor soluções que reduzam a velocidade do trânsito veicular a 

padrões compatíveis com a realidade urbana 

Analisar políticas de gestão da demanda por transporte individual 

com a sugestão de medidas de restrição e/ou desestímulo ao uso 
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Eixo de 

Discussão 

 

Tema 

Diretrizes Preliminares sugeridas pela 

SEMOB para o PlanMob Salvador 

(Referência inicial para as dinâmicas de 

grupos) 

Diretrizes sugeridas no Workshop para o PlanMob 

Salvador 

(Resultados das dinâmicas de grupos do workshop) 

de transporte individual 

Analisar e propor uma Política de Estacionamento, diversificada por 

áreas da cidade e fixação de preços mínimos/máximos e sua 

articulação com os modais de transporte coletivo de uso público 

 

6.3: Transporte 

de cargas 

Diretriz 6.3.1 

O PlanMob deverá contemplar os aspectos de 

logística de distribuição urbana de cargas, 

definindo áreas e horários de 

restrição/permissão de acessos de veículos de 

cargas, estacionamentos e parada desses 

veículos, e operação de carga e descarga, 

elaborando uma estratégia complementar às 

necessidades de distribuição denominada 

“última milha”. 

Diretriz 6.3.1 

Revisar e ampliar a legislação reguladora das atividades de 

circulação e Carga/Descarga nos diferentes Subpolos Urbanos de 

Salvador, respeitadas as características específicas das atividades 

de cada uma dessas regiões 
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Consolidação das Diretrizes para o PlanMob - Salvador 
 
 
EIXO DE DISCUSSÃO 1: PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE E ARTICULAÇÃO DO PLANOS 
 
Tema 1.1: Participação da Sociedade 
 

Diretriz 1.1.1 – ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

Os setores da sociedade devem ter possibilidades de participação no PlanMob a partir de 
canais de comunicação para: apresentar sugestões, solicitações e comentários; assim 
como acessos aos produtos do Plano. 
 

Diretriz 1.1.1 – WORKSHOP: 

Os setores da sociedade devem ter possibilidades de participação no PlanMob a partir de 

canais de comunicação para: apresentar sugestões, solicitações e comentários; assim 

como acessos aos produtos do Plano. 

Os canais de comunicação associados ao PlanMob Salvador devem disponibilizar 

informações sobre a Lei nº 12.587/2012 (PNMU). 

Os canais de comunicação sugeridos são os seguintes: portal na WEB, Disk-Mob; e a 
criação de um Conselho Municipal de Mobilidade. 

 
 
Tema1.2: Articulação com a Região Metropolitana de Salvador 
 

Diretriz 1.2.1 – ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

Nas concepções de cenários de projeto, o PlanMob deverá contemplar todas as 

informações associadas aos empreendimentos co localizados considerando a área de 

influência de outros municípios conurbados (Lauro de Freitas e Simões Filho) e os serviços 

de transportes que interagem no município e na RMS. 

 

Diretriz 1.2.1 – WORKSHOP: 

Nas concepções de cenários de projeto, o PlanMob deverá contemplar todas as 

informações associadas aos empreendimentos co localizados considerando a área de 

influência de outros municípios conurbados (Lauro de Freitas e Simões Filho) e os serviços 

de transportes que interagem no município e na RMS. 

O PlanMob deverá promover interlocução entre os municípios da RMS. 

 

 
Tema 1.3: Desarticulação de Planos e Programas 
 

Diretriz 1.3.1- ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

O PlanMob, nas concepções de cenários de projeto, deverá contemplar todas as 

informações associadas aos empreendimentos co localizados, principalmente no que 

concerne às suas temporalidades, desde aqueles já consolidados, como também aqueles 

ainda em fase inicial de estudos. 
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O PlanMob deverá promover a interlocução com os agentes de decisão desses 

empreendimentos, de diferentes esferas de poder, alertando, para as implicações na 

mobilidade urbana identificadas na elaboração do PlanMob. 

 

Diretriz 1.3.1 – WORKSHOP: 

O PlanMob tem por desafio, principalmente, procurar sanar as lacunas decorrentes da 

ausência das diretrizes de longo prazo do plano “Salvador 500”. 

O PlanMob deverá buscar a identificação de lacunas quanto à mobilidade de Salvador no 

que diz respeito não só aos planos e projetos existentes como às demandas potenciais 

não identificadas nestes, de modo a atender os desafios identificados. 

 

Diretriz 1.3.2 – ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

O PlanMob deverá propor diretrizes e ações que tenham a função de promover a 

articulação institucional, envolvendo o tema da mobilidade em todas as esferas de decisão.  

Para contribuir com a melhoria na articulação de Planos e Projetos, as ações terão a 

função de informação técnica e organização de bases de informações sobre o setor de 

mobilidade na RMS. 

 

Diretriz 1.3.2 – WORKSHOP: 

O PlanMob deverá propor diretrizes e ações que tenham a função de promover a 

articulação institucional, envolvendo o tema da mobilidade em todas as esferas de decisão. 

Para contribuir com a melhoria na articulação de Planos e Projetos, as ações terão a 

função de informação técnica e organização de bases de informação sobre o setor de 

mobilidade na RMS. 

O PlanMob deverá contribuir na busca de canais de discussão que tratem dos aspectos 

mais desafiantes da mobilidade da cidade. 

 
 
Tema 1.4: Cenário Atual de Planejamento urbano estratégico de Salvador 
 

Diretriz 1.4.1 – ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

O PlanMob deverá contemplar uma análise dos instrumentos principais de planejamento 

estratégico de Salvador: o PDDU e Relatórios 1 e 2 do Salvador 500, resultando em uma 

identificação de diretrizes de mobilidade imperativas, derivadas desses instrumentos, 

agregando também uma análise crítica e uma revalidação propositiva dessas diretrizes no 

contexto do PlanMob. Tais diretrizes, uma vez validadas, serão incorporadas ao 

desenvolvimento do PlanMob. 

 

Diretriz 1.4.1- WORKSHOP: 
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O PlanMob, nas concepções dos cenários de projeto, deverá ser norteado pela legislação 

federal que introduziu a Política Nacional da Mobilidade. 

O PlanMob deverá apresentar considerações de caráter normativo, na busca do respeito 

aos horizontes de projeto e de comprometimento com os investimentos voltados às 

questões da mobilidade. 

 

Diretriz 1.4.2 – ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

PlanMob deverá propor um critério técnico para considerar os condicionantes de 

capacidade de suporte urbanístico, ambiental e de mobilidade nas propostas de 

intervenções decorrentes do Plano. 

 

 
EIXO DE DISCUSSÃO 2: DESIGUALDADE SOCIOESPACIAL DE SALVADOR 
 
Tema 2.1: Tratamento do Plano Segundo as Especificidades Socioespaciais da Cidade 
 

Diretriz 2.1.1 – ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

O PlanMob deverá contribuir para proposição de metodologias de abordagem da 

desigualdade socioespacial e da capacidade de suporte, no contexto de planejamento 

regionalizado da mobilidade de Salvador. Além de contemplar a inserção dessa 

abordagem no cronograma de ações propostas, descrevendo o quadro institucional e de 

implantação. 

 

Diretriz 2.1.1 – WORKSHOP: 

O PlanMob deve assegurar o dever social da mobilidade urbana indicada na PNMU (Lei 

Federal 12.587/12), possibilitando a democratização do território e a acessibilidade as 

oportunidades, equipamentos e serviços públicos. 

A identificação das áreas críticas deveria ser realizada através de indicadores de 

acessibilidade (Macro e Micro), de forma a mensurar a precariedade e as melhoras 

propostas pelo PlanMob. 

Os projetos de transporte deveriam estar alinhados com o espaço urbano, de forma que o 

transporte possa se tornar um vetor de crescimento e uma centralidade; melhorando as 

condições ambientais do entorno. 

As infraestruturas de transporte e viárias deveriam favorecer a articulação da rede, de 

forma a fomentar a diversificação dos percursos e possibilitar ligações diretas. 

Diretriz (gerada pelo Grupo 6) 

Recomendar ações específicas a cada modal de transporte urbano fundamentadas nas 

condicionantes socioeconômicas da população usuária, respeitados os aspectos culturais, 

urbanísticos e ambientais de Salvador. 
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Tema 2.2: Condicionantes de relevo e Morfologia urbana na Mobilidade 
 

Diretriz 2.2.1 – ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

Os instrumentos utilizados para a elaboração do PlanMob deverão considerar as 

dificuldades impostas pelo relevo acidentado da cidade, nos deslocamentos da população. 

A oferta de sistemas que facilitem o deslocamento vertical deve ser uma das 

especificidades de Salvador. A infraestrutura viária deve contemplar equipamentos de 

circulação vertical tipo: elevadores, escadarias, teleférico, plano inclinado, etc. 

 

 
EIXO DE DISCUSSÃO3: MICROACESSIBILIDADE 
 
Tema 3.1 -  Inserção Urbana 

 

Diretriz 3.1.1 – ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

O PlanMob deverá reforçar, em suas propostas de intervenções na infraestrutura de 

transportes, os requisitos de projeto necessários para a adequada inserção urbana – 

espaços públicos, calçadas, ciclovias, travessias, estacionamento, iluminação, sinalização 

e demais componentes urbanos para a microacessibilidade. 

 

Diretriz 3.1.1 – WORKSHOP: 

O PlanMob deverá reforçar, em suas propostas de intervenções na infraestrutura de 

transportes, os requisitos de projeto necessários para a adequada inserção urbana – 

espaços públicos, calçadas, ciclovias, travessias, estacionamento, iluminação, sinalização 

e demais componentes urbanos para a microacessibilidade e segurança de pedestres e 

ciclistas. 

 

Diretriz 3.1.2 – WORKSHOP: 

Avaliar a política de exigência da padronização dos passeios pelo proprietário do lote e a 

possibilidade de transferência da responsabilidade e execução para o poder púbico 

buscando atender à norma NBR 9050 nas calçadas e pontos de ônibus. 

 

Diretriz 3.1.3 – WORKSHOP: 

Contemplar a integração do transporte cicloviário com os modos de transportes coletivos 

 

Diretriz 3.1.4 (Diretriz Proposta pelo Grupo 6): 

Sugerir os locais que devem estar providos de equipamentos vinculados a garantir 

microacessibilidade da região – escadarias, ascensores, planos inclinados, bicicletários, 

estacionamentos (de curta/longa duração), etc. – para viabilizar o bom funcionamento das 

atividades urbanas na área 
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Formular procedimentos de análise de impactos urbanísticos, funcionais e ambientais de 

novas infraestruturas de transporte. 
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EIXO DE DICUSSÃO 4 – TRANSPORTE ATIVO 
 

Diretriz 4.1.1 – ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

O PlanMob deverá, para cada proposta de projeto de infraestrutura de transportes, 

contemplar os projetos associados de inserção urbana visando proporcionar 

microacessibilidade para pedestres e ciclistas. 

 

Diretriz 4.1.2 – ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

A bicicleta deve ser inserida no sistema de mobilidade da cidade com uma proposta de 

redes de ciclovias e infraestrutura de apoio ao transporte cicloviário, acompanhada de um 

programa para divulgação e incentivo ao seu uso além de ações e programas visando 

preservar a segurança do transporte não motorizado. A rede cicloviária deve incluir a 

integração com o transporte coletivo. 

 

Diretriz 4.1.1 – WORKSHOP: 

Garantir a efetivação e a ênfase necessária, nas políticas de mobilidade de Salvador, da 

diretriz da Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU referente ao Transporte Ativo: 

Priorização do transporte não motorizado sobre o motorizado -, invertendo, assim, a lógica 

predominante na cidade nas últimas décadas, de priorização, no planejamento de 

mobilidade, dos meios de transporte individuais motorizados. 

 

Diretriz 4.1.2 – WORKSHOP: 

Pensar o Transporte Ativo de maneira sistêmica, agregando o conceito de Rede de 

Transportes ao conceito de Transporte Ativo, para criação de uma Rede de Transporte 

Ativo de Salvador, incluindo o desenvolvimento de a) um Sistema de Informação ao 

Usuário, com sinalização vertical e horizontal, voltado para a perspectiva do pedestre e do 

ciclista, e não apenas do motorista; b) um Plano de Conforto Climático, com propostas de 

arborização para a geração de sombras a barragem de ventos, além de um sistema de 

drenagem do solo para que fiquem menos escorregadios em dias de chuva, com 

possibilidade de implantação de pisos antiderrapantes e corrimãos nas escadarias; c) 

Redução global das velocidades dos automóveis na cidade, especialmente em vias de 

tráfego local. 

 

Diretriz 4.1.3 - WORKSHOP: 

Planejar o Transporte Ativo seguindo orientações do Plano de Diretor de Desenvolvimento 

Urbano – PDDU, utilizando os parâmetros de uso e ocupação do solo para dirigir esforços 

onde estão concentradas as atividades geradoras de viagens de bicicleta e à pé. 

 

Diretriz 4.1.4 - WORKSHOP: 

Integrar de maneira efetiva a Rede de Transporte Ativo aos Sistemas de Transporte por 

Ônibus e Metrô, bem como ao sistema viário e aos espaços públicos de interesse social 
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como escolas, hospitais, parques, praças, universidades, delegacias, praias e regiões de 

turismo e lazer. 

 

Diretriz 4.1.5 - WORKSHOP: 

Elaborar programas pedagógicos, a serem desenvolvidos junto às instituições de ensino 

fundamental, para a educação e conscientização de crianças e adolescentes sobre o 

Transporte Ativo. 

 

Diretriz 4.1.6 - WORKSHOP: 

Orientar o desenvolvimento de legislações que obriguem a cidade a dar condições ao 

Transporte Ativo com qualidade e segurança, tanto nos espaços públicos quanto privados. 

 

Diretriz 4.1.7 – WORKSHOP: 

Promover campanhas permanentes para incentivo ao uso do Transporte Ativo e de 

conscientização da sociedade e, mais especificamente motoristas, com relação a aspectos 

de respeito e segurança no trânsito de pedestres e ciclistas. 

 

 
EIXO DE DISCUSSÃO 5 – TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Tema 5.1 - Integração Multimodal 

 

Diretriz 5.1.1 – ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

A racionalização da rede de linhas de ônibus deve ser proposta no âmbito do PlanMob à 

luz dos benefícios da integração intra e intermodal, física e tarifária, além de ser 

complementada por um amplo processo de comunicação aos usuários. 

 

Diretriz 5.1.1 - WORKSHOP: 

O Plamob Salvador,à luz dos benefícios da integração intra e intermodal, física e 
tarifária, deverá propor uma Rede Única de transporte, inclusive contemplando a 
demanda metropolitana com desejos de viagens em Salvador, e a partir do carregamento 
desta rede escolher o modo de transporte mais adequado, independente de quem opera 
(respeitando as concessões). 

 

Diretriz 5.1.2 – ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR) E WORKSHOP: 

O PlanMob deverá estabelecer diretrizes de integração no sistema de transporte coletivo 

envolvendo todos os modos de transporte que operam na cidade, tanto no âmbito 

municipal como metropolitano. 
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Diretriz 5.1.3 – ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

O PlanMob deverá propor soluções de integração modal com destaque para a atual 

integração ônibus-metrô; e para a futura integração entre os ônibus, o VLT e o metrô. 

 

Diretriz 5.1.3 - WORKSHOP: 

A integração multimodal deverá ser potencializada e viabilizada a partir de propostas para 

articulação institucional das diferentes esferas de gestão da mobilidade urbana. O PlanMob 

deverá contemplar proposta de articulação, para atendimento de quesitos dessa integração 

multimodal. 

 

Diretriz 5.1.4 – ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR) E WORKSHOP:  

A integração multimodal deverá ser potencializada e viabilizada a partir de propostas para 

articulação institucional das diferentes esferas de gestão da mobilidade urbana. O PlanMob 

deverá contemplar proposta de articulação, para atendimento de quesitos dessa integração 

multimodal. 

 

Diretriz 5.1.5 – WORKSHOP: 

Complementa estas diretrizes a necessidade de um amplo processo de comunicação aos 

usuários. 

 
Tema 5.2: Tarifa do Transporte Coletivo por Ônibus 
 

Diretriz 5.2.1 - ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

A racionalização das linhas de ônibus e as propostas de melhoria da qualidade dos 

serviços de ônibus deverão ser realizadas à luz de análise financeira e da definição de 

uma política pública tarifária que garanta: por um lado a modicidade tarifária, por outro lado 

o equilíbrio econômico – financeiro das concessões. 

Todos os cenários previstos de implantação de extensões do Metrô e de outros sistemas 

como o VLT e o BRT, deverão ser contemplados permitindo estimativa da real demanda de 

cada modo. 

 

Diretriz 5.2.1 - WORKSHOP: 

A proposta de Rede Única e as propostas de melhoria da qualidade dos serviços de 

transportes deverão ser realizadas à luz de análise financeira e da definição de uma 

política pública tarifária que garanta: por um lado a modicidade tarifária, por outro lado o 

equilíbrio econômico – financeiro das concessões. 
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Diretriz 5.2.2 - WORKSHOP: 

Elaborar proposta de política tarifaria considerando a necessidade de modicidade tarifaria 

e eventuais fontes alternativas de custeio (CID municipal, etc) para possibilitar o equilíbrio 

econômico – financeiro das concessões. 

 

Diretriz 5.2.3 - WORKSHOP: 

A proposta de política tarifaria deve considerar a necessidade de reduzir as gratuidades ou 

utilizar fontes específicas para pagamento destas gratuidades. Os usuários pagantes são 

de extrato social igual ou inferior aos usuários contemplados pelas gratuidades. Logo, o 

subsídio cruzado não consegue mais cobrir as gratuidades. 

 

Tema 5.3: Priorização do Transporte Coletivo 

Diretriz 5.3.1 - ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

As propostas de melhoria dos serviços de ônibus deverão contemplar soluções que 

priorizem o transporte coletivo no espaço viário (corredores centrais, faixas preferenciais, 

faixas exclusivas, soluções tipo BRT). 

 

Diretriz 5.3.1 – WORKSHOP: 

As medidas de prioridade ao transporte coletivo poderão ser aplicadas visando fluidez no 

deslocamento de pessoas ou a melhoria da qualidade nos serviços de transporte coletivo 

por ônibus. 

As propostas de melhoria dos serviços de ônibus deverão contemplar soluções que 

priorizem o transporte coletivo no espaço viário (corredores centrais, faixas preferenciais, 

faixas exclusivas, soluções tipo BRT). 

As medidas de prioridade ao transporte público por ônibus devem ser embasadas por 

medidas de estruturação da rede de forma a configurar sempre que aplicável, a 

racionalização a partir do sistema tronco alimentado no qual as linhas de alimentação 

concentram as demandas nos corredores com medidas de prioridade. 

 

Tema 5.4: Qualidade dos Serviços de Ônibus 

Diretriz 5.4.1 - ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

A racionalização das linhas de ônibus deverá ser acompanhada de um programa de 

melhoria da qualidade dos serviços de ônibus. 

O PlanMob deverá apresentar os requisitos técnicos recomendados para a melhoria da 

qualidade. 

 

Diretriz 5.4.1 WORKSHOP: 

A racionalização das linhas de ônibus deverá ser acompanhada de um programa de 

melhoria da qualidade dos serviços de ônibus. 
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O conceito de qualidade deverá considerar as diferentes percepções dos usuários do 

sistema. O PlanMob deverá conhecer esses conceitos antes de apresentar os requisitos 

técnicos recomendados para a melhoria da qualidade. 

 

Tema 5.5 - Moto Táxi 

Diretriz 5.5.1 - ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

O PlanMob deverá estudar a viabilidade técnica, socioeconômica e socioambiental da 

regularização do Moto Táxi, dando ênfase nas questões de segurança viária e de 

responsabilidade civil. 

 

Diretriz 5.5.1 - WORKSHOP: 

O PlanMob deverá estudar a viabilidade dos serviços de Moto Táxi levando em 

consideração questões de microacessibilidade. 

 
EIXO DE DISCUSSÃO 6 - SISTEMA VIÁRIO E TRÂNSITO 
 
Tema 6.1: Sistema Viário 

 

Diretriz 6.1.1 - ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

O PlanMob deverá propor um critério técnico para considerar os condicionantes de 

capacidade de suporte urbanístico, ambiental e de mobilidade nas propostas de 

intervenções decorrentes do Plano. 

 

Diretriz 6.1.1 - WORKSHOP: 

O PlanMob deverá buscar a compatibilização do uso da infraestrutura viária existente e 

principalmente das intervenções viárias a serem planejadas, com as diretrizes de 

priorização indicadas na PNMU. 

 

Diretriz 6.1.2 - ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

As análises dos projetos viários estruturantes existentes (Ponte Marítima, Linha Viva, Av. 

Atlântica, Vias Transversais, entre outros), que venham a ser propostos no âmbito do 

PlanMob deverão contemplar indicadores de capacidade de suporte do sistema viário, 

associado aos padrões permitidos de ocupação dos terrenos lindeiros. 

 

Diretriz 6.1.2 - WORKSHOP: 

Pesquisar, analisar e propor Indicadores da Capacidade de Suporte dos diferente modais 

vinculados aos Subsistemas de Transporte Urbano, com base em padrões da “Mobilidade 

Geral das Pessoas”. 
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Estabelecer critérios de avaliação do desempenho no uso das infraestruturas do transporte 

urbano seguindo aspectos urbanísticos, funcionais, sociais, econômicos e ambientais. 

 

Tema 6.2: Trânsito 

Diretriz 6.2.1 - ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

O PlanMob deverá apresentar os indicadores de desempenho do trânsito na rede viária de 

Salvador, identificando os principais gargalos e possíveis soluções, associadas às 

diretrizes do sistema viário. 

 

Diretriz 6.2.1 - WORKSHOP: 

Criar parâmetros de adequação da velocidade veicular x características de uso do solo x 

modais do transporte ativo. 

Propor soluções que reduzam a velocidade do trânsito veicular a padrões compatíveis com 

a realidade urbana. 

Analisar políticas de gestão da demanda por transporte individual com a sugestão de 

medidas de restrição e/ou desestímulo ao uso de transporte individual. 

Analisar e propor uma Política de Estacionamento, diversificada por áreas da cidade e 

fixação de preços mínimos/máximos e sua articulação com os modais de transporte 

coletivo de uso público. 

 

Tema 6.3 - Transporte de cargas 

Diretriz 6.3.1 – ESCUTAS SETORIAIS (PRELIMINAR): 

O PlanMob deverá contemplar os aspectos de logística de distribuição urbana de cargas, 

definindo áreas e horários de restrição/permissão de acessos de veículos de cargas, 

estacionamentos e parada desses veículos, e operação de carga e descarga, elaborando 

uma estratégia complementar às necessidades de distribuição denominada “última milha”. 

 

Diretriz 6.3.1 - WORKSHOP: 

Revisar e ampliar a legislação reguladora das atividades de circulação e Carga/Descarga 

nos diferentes Subpolos Urbanos de Salvador, respeitadas as características específicas 

das atividades de cada uma dessas regiões. 
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ANEXO 1 - APRESENTAÇÃO INICIAL DO WORKSHOP 
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