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 Motivação da Viagem 

Excluídas as motivações de “retorno para a residência”, quando são observadas as viagens 

com destino nas Zonas de Tráfego (ZT’s) da RMS, nota-se que o motivo principal é o Trabalho, 

face à predominância do setor terciário frente aos demais setores econômicos no município de 

Salvador, associadas às atividades de comércio e serviços. De modo que essas atividades 

juntas são responsáveis por 74% dos motivos das viagens totais realizadas pelo modo 

bicicleta.  

Em seguida ao motivo trabalho, está o motivo Educação, responsável por 6% das viagens 

realizadas por bicicleta na RMS. Este percentual, quando comparado ao percentual relativo aos 

dados gerais da Pesquisa OD-2012, 13,5%, indica uma baixa utilização do modo bicicleta para 

viagens com motivo estudo (Figura 308). 

Do total de usuários que realizam viagens com motivo estudo utilizando o modal bicicleta na 

RMS, 43% possuem faixa etária de até 9 anos e 50% possuem faixa etária entre 10 a 19 anos, 

de modo que quase a totalidade dos usuários está em idade escolar (ensino fundamental a 

ensino médio); portanto não possuem carteira de habilitação e não estão em idade 

economicamente ativa. 

Figura 308 - Viagens Diárias por Motivo 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados SEINFRA (OD-2012). 
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 Faixa Horária das Viagens por Bicicletas 

Os deslocamentos efetuados por bicicleta na RMS apresentam três picos, sendo que o maior 

deles ocorre às 17 horas; o segundo às 7 horas e o terceiro às 12 horas, este menos 

concentrado do que os demais. Mesmo assim entre as 11 horas e as 13 horas também há uma 

quantidade de deslocamentos considerável com o uso da bicicleta. Ao se observar a variação 

das viagens de bicicleta ao longo do dia, nota-se que o gráfico do modo bicicleta apresenta 

variação acentuada de viagens nos picos da manhã e da tarde. (Figura 309) 

Observação: Ressalta-se, como já foi mencionado no início deste item, que deva existir um sub 

registro deste total de viagens cotidianas envolvendo ciclistas. 

 

Figura 309 - Variação Horária das Viagens de Bicicleta 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados SEINFRA (OD-2012).  
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 Aspectos Socioeconômicos dos Usuários do Modo Bicicleta 

Segundo os dados da pesquisa, quando se considera as viagens internas e externas, das 

pessoas que realizam viagens por meio do modal bicicleta, 68% são da Classe C, isto é, com 

renda média domiciliar entre R$ 1.625,00 e R$ 2.705,0016 (Figura 310). 

 

Figura 310 - Classe Social dos Usuários de Bicicleta 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados SEINFRA (OD-2012). 

                                                

16
 Novo Critério de Classificação Econômica Brasil – ABEP: Critério Brasil 2015 e atualização da distribuição de classes para 2016.  
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 Faixa Etária e Gênero 

No que se refere ao gênero dos usuários de bicicleta, a maioria dos usuários é homem (79%). 

Quando é observada a faixa etária desses usuários, nota-se que grande parte (49%) possui 

entre 20 e 39 anos de idade; além disso, é importante se ressaltar que uma parcela de 

usuários considerável (13%) tem entre 50 e 59 anos, ou seja, apresenta perfil etário superior ao 

observado em outras capitais brasileiras.17 

A quantidade de mulheres que utilizam a bicicleta como meio de transporte é reduzida (21%) 

fator que pode estar intrinsicamente relacionado aos altos índices de violência urbana 

apresentados na região. Destas mulheres, a maioria apresenta faixa etária entre 20 e 39 anos, 

assim como a masculina; no entanto, no que diz respeito às demais faixa etárias 

representativas, destaca-se ainda aquela entre 10 e 19 anos (11%), que pode ter indícios do 

aumento do potencial de atração da bicicleta como meio de transporte nessa faixa e, diferente 

da masculina, o pouco uso da bicicleta como meio de transporte por mulheres entre 50 e 59 

anos (Figura 311). 

 

Figura 311 - Gênero e Faixa Etária dos Usuários do Modo Bicicleta 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados SEINFRA (OD-2012).  

                                                

17  São Paulo: http://vadebike.org/2015/09/pesquisa-perfil-ciclista-uso-bicicleta-sao-paulo/, Manaus, Belo Horizonte, Distrito Federal, 

Porto Alegre e Recife: http://ta.org.br/educativos/docs/mbb.pdf,  
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 Grau de Instrução 

Os usuários do modo bicicleta possuem como grau de instrução predominante o Ensino 

Fundamental Completo (34,9%) e Ensino Médio Completo (36,9%), (Figura 312). Cabe 

salientar que a quantidade de usuários que possuem nível de instrução superior ao ensino 

médio é pouco representativa; portanto esta informação pode ser observada em 

complementação à informação anteriormente apresentado, que aponta a baixa faixa etária dos 

usuários do modal.  

 

Figura 312 - Grau de ensino dos usuários do modo bicicleta 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados SEINFRA (OD-2012). 
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5.2.8 Aspectos Espaciais das Viagens 

por Bicicleta 

Os dados provenientes da Pesquisa OD de 

2012 feitas na RMS foram utilizados para 

avaliar os aspectos socioespaciais relativos à 

realização de viagens por bicicleta. Para isso, 

foi avaliada a quantidade de viagens 

produzidas nas Zonas de Tráfego; por sua 

vez, esses dados serviram como referência 

para a realização das análises comparativas 

expostas na Figura 313. 

A partir dela, é possível observar que as 

zonas com maior potencial de geração de 

viagens por bicicleta são tangenciadas, 

atualmente, por infraestruturas cicloviárias, 

em geral junto às Orlas Marítimas, nas áreas 

onde o relevo é menos acidentado e as 

condições de acessibilidade são melhores. No 

entanto, a ZT 189, localizada no Subúrbio, 

que compreende os bairros Moradas da 

Lagoa e Valéria, é uma exceção; isso porque, 

apesar da baixa acessibilidade dessa área, 

esta corresponde por parcela considerável 

dos deslocamentos totais efetuados por 

bicicleta no município, conjuntura que pode 

ser decorrente de sua proporção territorial 

frente às demais.  

 

 

 

 

 

Figura 313 - Geração de viagens diárias por bicicleta nas ZTs 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados Consórcio TTC Oficina
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A partir dos dados da Pesquisa OD - 2012, nota-se que a maioria das viagens possui como 

destino a própria zona, fator que pode indicar a necessidade de melhoria de capilaridade da 

infraestrutura cicloviária municipal e não apenas de acesso à rede cicloviária existente.  

No que corresponde às demandas de viagens com uso da bicicleta internas às zonas, é 

fundamental apontar que a mesma condição é observada nos bairros do “Miolo”, de modo que 

estes também apresentam demanda de micro acessibilidade por bicicleta e não possuem 

infraestrutura para o seu atendimento. 

As viagens que não são realizadas dentro da própria zona (intra zonais), em geral são entre 

zonas de tráfego vizinhas, com exceção das viagens de maior distância observadas entre 

Barra (ZT 58) e Amaralina (ZT 79) e entre Cajazeiras (ZT 188) e Bom Retiro (ZT 110).  

5.2.9 Programas, Projetos e Ações Vigentes 

 Movimento “Salvador Vai de Bike” 

O Movimento “Salvador Vai de Bike” – é um amplo programa de incentivo ao uso da bicicleta 

em capital baiana, que foi lançado pela Prefeitura de Salvador em setembro de 2013, visando 

incentivar o uso da bicicleta por meio de sete eixos estratégicos18: 

1. Estações públicas de compartilhamento de bicicletas (Bike Salvador); 

2. Ampliação e requalificação da infraestrutura cicloviária; 

3. Conscientização, educação, capacitação e atividades permanentes pró-bike; 

4. Circuitos de lazer, turismo e cultura (ciclofaixas); 

5. Políticas públicas; 

6. Desenvolvimento econômico e comunitário; 

7. Eventos ciclísticos e competições esportivas ligadas ao setor. 

O Movimento surgiu sob a coordenação do Escritório Municipal de Projetos Especiais (EMPE) 

e atualmente está sob gestão da Empresa Salvador Turismo – SALTUR/PMS.  

O site do Movimento apresenta três circuitos ciclo culturais (Figura 314): 

1. da Av. do Contorno ao Porto de Salvador; 

2. do Largo do Campo Grande ao Centro Histórico; 

3. do Parque da Cidade à Orla da Pituba. 

Essa página da Internet também apresenta algumas dicas de circulação, tanto para os ciclistas 

quanto para os motoristas. No entanto, essa página não apresenta informações sobre a rede 

cicloviária existente ou sobre os locais de ciclofaixas de lazer. Embora as últimas atualizações 

do site datem de maio de 2015, a página do Movimento no Facebook19 apresenta publicações 

mais frequentes, com informações sobre o funcionamento das ciclofaixas de lazer, eventos e 

dicas de circulação.  

                                                

18 Informações obtidas em http://www.salvadorvaidebike.salvador.ba.gov.br/, acessado em 19/06/2017 

19 https://www.facebook.com/salvadorvaidebike 
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Segundo informações da SALTUR, há ainda a previsão de acrescentar ao Movimento um 

mapa colaborativo, indicando as rotas mais adequadas aos ciclistas. 

 

Figura 314 - Trajeto dos circuitos culturais do Programa Salvador Vai de Bike 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados Prefeitura Municipal de Salvador. 
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 Ciclofaixas de Lazer e Turismo 

Este programa faz parte do Movimento Salvador Vai de Bike e consiste na operação de 

ciclofaixas de lazer e turismo, aos domingos e feriados, das 7h às 17h. A operação é realizada 

por meio da segregação temporária e parcial das pistas de rolamento de algumas vias20, com 

supervisão da Transalvador, nas regiões: 

1. Campo Grande/ Centro Histórico; 

2. Barra/Ondina; 

3. Parque da Cidade/ Orla/ Magalhães Neto 

 

Além disso, o programa conta com esquemas de empréstimo de bicicletas, conforme já 

mencionado no item 5.2.4.  

Entre os principais benefícios decorrentes da implantação do Programa está o incentivo ao uso 

da bicicleta como modal de transporte nas áreas dotadas de atrativos turísticos e de lazer, 

tendo como principal desdobramento a diminuição da dependência de uso de modos 

motorizados para esse tipo de deslocamento, e a promoção de atividades de lazer e esportes.  

Dessa forma, contribui para a inserção da imagem da bicicleta no cotidiano de parte da 

população e, por abranger um público que normalmente não usaria a bicicleta como transporte, 

indiretamente contribui para o aumento do respeito aos ciclistas no trânsito. 

                                                

20 Informações obtidas em https://www.ciclofaixa-ssa.com.br/, acessado em 16/07/2017. 
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 Motorista Vá de Boa 

A prefeitura de Salvador, através da SALTUR como parte do Movimento Salvador Vai de Bike, 

vem realizando treinamento com motoristas de ônibus para que estes sejam informados sobre 

o compartilhamento viário com ciclistas.  

Essa capacitação conta com palestras e depois a experiência prática de como é pedalar ao 

lado de um ônibus em movimento¹¹. Segundo informações da SALTUR, já foram atendidos 

cerca de 2 mil motoristas de ônibus. 

Figura 315 - Simulação do compartilhamento entre bicicletas e ônibus 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Arissom Marinho via http://www.correio24horas.com.br  

 

Este tipo de ação é importante pois ambos os veículos tendem a transitar pelas faixas da 

direita das pistas de rolamento, o que pode causar conflito quando não existe infraestrutura 

exclusiva a eles, tanto ao longo da pista quanto nos pontos de ônibus. Desta forma, essa ação 

deve ser contínua visando mudanças de hábitos a médio e longo prazos.  

 

 Projeto “Cidade Bicicleta” 

O Relatório Técnico 04 – Concepção Funcional e Custos de Implantação, referente ao Projeto 

Cidade Bicicleta, divulgado em julho de 2011 pela CONDER/GEB, apresenta diversos aspectos 

para a concepção de uma rede cicloviária estrutural no município de Salvador, tratando da 

implantação de novos tramos cicloviários e da requalificação de tramos existentes.  

Para tanto, nele são descritas características gerais de sinalização, paisagismo e 

pavimentação. São também apresentadas soluções estratégicas para os “gargalos” 

identificados na circulação segura dos ciclistas, conforme ilustrado na Figura 316. 

Além da rede cicloviária, é também proposta uma rede alimentadora para algumas regiões da 

cidade. O projeto propõe também a implantação de bicicletários de uso permanente e eventual, 

conforme ilustrado na Figura 317.   
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Figura 316 - Rede Cicloviária Existente e Rede Proposta 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados Conder. 
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Figura 317 - Rede Cicloviária Alimentadora Proposta 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados Conder. 
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O relatório também apresenta diretrizes para fomentar a integração modal, com o transporte 

metrô-ferroviário, a rede de ônibus, o transporte hidroviário e os ascensores (planos inclinados 

e elevador). Além dessa rede integrada, propõe a instalação de equipamentos que auxiliem no 

transporte das bicicletas dentro dos veículos, conforme foi incorporado no PDDU – 2016 e, 

assim, adquirindo aspecto legal para orientar o poder executivo municipal nas suas ações para 

o setor. 

Entre as principais contribuições desse Projeto para a situação da bicicleta na cidade de 

Salvador está a proposição de dispositivos e elementos que viabilizam a utilização da bicicleta 

como um modal efetivo de transporte, sobretudo em integração com os demais meios de 

transporte coletivo. Além disso, cabe ressaltar a abrangência da rede proposta, que prevê a 

articulação sistêmica de trechos de oferta de infraestrutura cicloviária, por meio de 

infraestruturas com tipos de segregação condicionadas ao porte da infraestrutura viária e das 

condições de trânsito em cada via. 

 Organizações e Movimentos Sociais 

De modo geral, os movimentos e organizações sociais são responsáveis por ações de 

importância local e fomentam ações que aumentam a visibilidade da bicicleta como um meio de 

transporte, além de apoiar as ações e campanhas promovidas pela Prefeitura Municipal.  

No entanto, a inexistência de arranjos institucionais e de canais formais de comunicação 

minimiza o potencial de interação entre os agentes públicos e privados promotores da bicicleta. 

As organizações identificadas no município de Salvador foram: 

 Mobicidade SSA: é um grupo de ciclistas que promove e articula ações para o uso da 

bicicleta e para sua integração com os demais modos de transporte na cidade de 

Salvador. 

 ONG Movimenta La Frida: segundo a página da ONG o “Movimenta La Frida” é uma 

organização formada por cicloativistas negras que tem como objetivo incluir e fortalecer 

a mobilidade das mulheres nos planos de transporte, sendo também uma ferramenta 

para emancipação da mulher na sociedade. O grupo possui alguns projetos para 

promover o uso da bicicleta: #Preta, vem de bike - que promove a inclusão social com 

igualdade étnica e de gênero, levando o movimento bike até as periferias. Esta ação 

ensina mulheres pretas a pedalar21; e #Bicicletafrida - que implanta paraciclos em 

universidades e escolas públicas. 

 Bike Anjo Salvador: é uma rede de ciclistas que promove, mobiliza e ajuda pessoas a 

utilizarem a bicicleta como veículo nas cidades22. Consiste em serviços gratuitos, 

disponibilizados através de uma plataforma, que inclui rotas, recomendações e 

acompanhantes voluntários para as primeiras viagens. Também promove campanhas e 

eventos educativos. A rede existe em diversas cidades do país, incluindo Salvador. O 

Bike Anjo Salvador conta com a EBA – Escola Bike Anjo, na qual voluntários ensinam a 

andar de bicicleta. Os eventos acontecem em diferentes locais.  Fornecem também 

palestras e cursos sobre leis de trânsito, mecânica e formação de voluntários23. 

                                                

21
 Informações obtidas em https://www.lafridabike.com/nossos-projetos, junho de 2017. 

22
Informações obtidas em http://bikeanjo.org/about/sobre-nos/, junho de 2017. 

23
 Informações obtidas em https://bikeanjosalvador.wordpress.com/, junho de 2017. 
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5.2.10 Conclusões do Diagnóstico Cicloviário 

Os estudos de um planejamento cicloviário refere-se ao desenho de um sistema cicloviário 

integrado aos demais sistemas urbanos municipais, visando à ampliação dos deslocamentos 

por bicicleta, o aumento da segurança para os ciclistas e o aumento do respeito entre os 

diferentes modais no trânsito.  

No que se refere ao planejamento cicloviário para o município de Salvador, o principal desafio 

é a complexidade de seu contexto urbano, com um tecido urbano consolidado de forma pouco 

acessível para a bicicleta decorrente do relevo natural da cidade. Portanto, para um 

planejamento cicloviário municipal que vise à melhoria das condições dos ciclistas e à atração 

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

forma integrada, englobando os seguintes critérios: infraestrutura cicloviária, integração modal, 

mudanças na cultura de trânsito, legislação, organização da gestão pública, participação da 

sociedade civil.  

Desta forma, para a presente conclusão, destacam-se os seguintes aspectos, já detalhados 

anteriormente: 

 A infraestrutura cicloviária existente no município de Salvador ainda é insuficiente 

para a demanda. A maior parte dos trechos existentes está concentrada junto à Orla 

Atlântica; outros tramos conectam o Subúrbio e as áreas adjacentes ao Aeroporto de 

Salvador à AUC, local onde está a maior oferta de equipamentos públicos e de 

estabelecimento de comércio e serviço. No entanto, a infraestrutura cicloviária existente 

na AUC é fragmentada e pouco abrangente. A falta de capilaridade da infraestrutura 

cicloviária dificulta os “deslocamentos porta a porta” e, ao mesmo tempo, não garante a 

integração com os demais modais. Entende-se, portanto, que há necessidade de 

implantação massiva de infraestrutura cicloviária nos principais eixos viários, conforme 

previsto no PDDU - 2016; além de rotas e ações complementares no interior dos 

bairros, de forma a identificar os percursos mais adequados aos ciclistas e a viabilizar o 

compartilhamento das vias por diferente modais. 

 As possibilidades de integração modal vêm melhorando nos últimos anos - por 

exemplo, com a implantação de sistema de bicicletas compartilhadas, pela construção 

de biciletários nas estações de metrô e pela permissão de transportar bicicletas nos 

ascensores e embarcações. No entanto, por conta do relevo e das dinâmicas urbanas 

de Salvador, é necessário que sejam viabilizadas conexões e integrações da bicicleta 

com outras formas de transporte, em paralelo à provisão de mais infraestrutura 

cicloviária. 

 Em relação ao perfil dos ciclistas, por meio da Pesquisa OD 2012, observa-se que há 

certa padronização de comportamento: em geral homens adultos, com renda familiar 

baixa e por motivos de trabalho. Nota-se, também, que há maior participação de 

mulheres jovens do que de homens jovens, o que indica um potencial de atração latente 

para o público feminino. Portanto, para o planejamento da mobilidade, será importante 

considerar a ampliação dos tipos de deslocamento, considerando tanto os principais 

(porta-a-porta em escala municipal) quanto os complementares (integrados com outros 

modos de transporte para as viagens principais) e os secundários (para atividades 

cotidianas, em escala de bairro). As ações devem, então, ser formuladas para incentivar 

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

heterogêneas e para perfis etários distintos. 



Planmob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT06: Diagnóstico da Mobilidade em Salvador 

 

395 

 Nota-se que, em Salvador, há poucas ferramentas para o monitoramento da 

quantidade de viagens por bicicleta, para identificação do perfil dos usuários e dos 

locais com maiores fluxos e demandas. Ainda assim, estima-se que a participação de 

viagens por bicicleta e a cultura cicloviária vêm aumentado desde a Pesquisa OD 

2012. Isso pode ser observado pela participação de mulheres jovens nos 

deslocamentos e também por meio das ações municipais e do surgimento de grupos 

organizados, anteriormente inexistentes.  

 A atual legislação é favorável ao aumento da participação da bicicleta no município; no 

entanto, nota-se falta de organização institucional que permita a implementação e a 

fiscalização das ações propostas nas leis. Além disso, internamente aos órgãos da 

gestão municipal, nota-se a existência de técnicos engajados nas questões cicloviárias, 

porém sem a clara definição das atribuições e responsabilidades institucionais, o que, 

ao mesmo tempo permitindo ações descentralizadas e multidisciplinares, comprometem 

a implementação articulada e planejada de um sistema cicloviário. 

 As organizações da sociedade civil são essenciais para a construção da cultura 

cicloviária, para a coleta de informações e para a compreensão das necessidades dos 

ciclistas. Nota-se, em diversas cidades do Brasil e do mundo, a relevância do papel dos 

grupos de cicloativistas para a formulação de ações de forma adequada às realidades 

locais. Porém, é necessário que estes grupos tenham ferramentas para a participação 

em diversos processos, e que sejam estimulados a ampliar suas ações e a ter maior 

visibilidade. Em Salvador, os grupos são em geral reconhecidos pela esfera 

governamental; porém, há ainda a necessidade de formalização das ferramentas que 

permitam a constante participação. 

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

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

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

essa tendência, e vem apresentando melhorias em vários aspectos.  

 No entanto, para a acompanhar os impactos das ações públicas e refinar a 

compreensão das demandas existentes e das reprimidas, é necessário realizar 

frequentemente contagens e pesquisas qualitativas e quantitativas, incluindo pesquisas 

de demanda manifesta para usuários de outros modos, e também importante garantir a 

publicidade das ações e a ampliação dos meios participativos. 

 Essas ações devem possuir como princípio orientador a melhoria das condições para a 

bicicleta como meio de transporte em Salvador e a necessidade de alcance dos 

paradigmas propostos pela Política Nacional de Mobilidade Urbana.  

 O fomento ao uso da bicicleta promoverá a democratização do espaço público, a 

acessibilidade entre os bairros e contribuirá para a melhoria da qualidade de vida e de 

saúde da população, por meio da mitigação de impactos causados pelo modelo de 

circulação predominante na cidade. 
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6 ANÁLISE DA GESTÃO DO TRANSPORTE E DO TRÂNSITO EM SALVADOR 

O presente capitulo contém uma compilação da legislação vigente e das formas de gestão do 

setor do transporte e do trânsito, em suas diferentes esferas de governo, na cidade de 

Salvador. 

6.1 Aspectos Legais 

6.1.1 Leis Federais 

 Lei nº 10.257, de 10 de Julho de 2001 – estabelece normas de ordem pública e 

interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental; 

 

 Lei nº 12.587, de 03 de Janeiro de 2012 – institui diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana; 

 

 Lei nº 13.089, de 12 de Janeiro de 2015 – estabelece diretrizes gerais para o 

planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em 

regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, normas 

gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de 

governança interfederativa, e critérios para o apoio da União a ações que envolvam 

governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano, com base nos incisos 

XX do art. 21, IX do art. 23 e I do art. 24, no § 3º do art. 25 e no art. 182 da Constituição 

Federal. 

Obs.: A participação de Salvador na entidade metropolitana está sob júdice. 

 

 Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997 – institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

 

6.1.2 Leis Estaduais 

 Lei nº 11.378, de 18 de Fevereiro de 2009 – dispõe sobre organização, planejamento, 

fiscalização e poder de polícia do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de 

Passageiros do Estado da Bahia - SRI, e dá outras providências; 

 

 Decreto nº 11.832, de 09 de Novembro de 2009 – institui a Política Estadual de 
Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros - POTIP, regulamenta a Lei nº 
11.378, de 18 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre organização, planejamento, 
fiscalização e poder de polícia do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de 
Passageiros do Estado da Bahia - SRI, e dá outras providências; 

 

 Resolução AGERBA nº 27, de 04 de Abril de 2002 – aprova o regulamento do Serviço 

Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia; 
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 Resolução AGERBA nº 14, de 26 de Agosto de 2010 – dispõe sobre a idade máxima 

admissível para veículos operadores do Sistema de Transporte Rodoviário 

Intermunicipal de Passageiros no Estado da Bahia; 

 

 Resolução AGERBA nº 31, de 12 de Dezembro de 2011 – dispõe sobre os 

procedimentos para a realização de inspeções de veículos do sistema de transporte 

intermunicipal rodoviário de passageiros e dos que operem serviços especiais de 

transporte; 

 

 Resolução AGERBA nº 03, de 01 de Março de 2012 – dispõe sobre os procedimentos 

para fixação de tarifas promocionais no Serviço Público de Transporte Rodoviário 

Intermunicipal de Passageiros; 

 

 Resolução AGERBA nº 18, de 23 de Agosto de 2012 – autoriza e estabelece normas 

para a veiculação de publicidade nos ônibus e micro-ônibus que operam o sistema 

regular de transporte intermunicipal e metropolitano de passageiros no Estado da Bahia; 

 

 Resolução AGERBA nº 08, de 03 de Junho de 2013 – dispõe sobre a implantação do 

Sistema de Bilhetagem Eletrônica em linhas metropolitanas de transporte rodoviário 

intermunicipal de passageiros; 

 

 Resolução AGERBA nº 29, de 01 de Outubro de 2013 – estabelece normas para 

requerimentos de modificação de quadro de horários de linhas de transporte rodoviário 

ou hidroviário intermunicipal de passageiros; 

 

 Resolução AGERBA nº 01, de 20 de Janeiro de 2014 – suspende, por tempo 

indeterminado, a análise de requerimentos que tenham como objeto a criação de novas 

linhas, a implantação de modificações de serviço sobre linhas já existentes e a 

ampliação da oferta de horários nas linhas e serviços do Subsistema Metropolitano de 

Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros; 

 

 Resolução AGERBA nº 22, de 22 de Julho de 2014 – estabelece normas para 

requerimentos de alterações operacionais nos serviços acessórios em linhas de 

transporte rodoviário intermunicipal de passageiros; 

 

 Resolução AGERBA nº 28, de 08 de Setembro de 2014 – aprova os procedimentos 

para a concessão de gratuidade para pessoas com deficiência nos transportes coletivos 

intermunicipais do Estado da Bahia; 
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 Resolução AGERBA nº 04, de 19 de Fevereiro de 2015 – estabelece o número mínimo 

de horários a ser operacionalizado na implantação de modificações de serviço sobre 

linhas de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros; 

 

 Resolução AGERBA nº 23, de 22 de Julho de 2015 – aprova os procedimentos para a 

concessão de gratuidade para pessoas com deficiência e idosos de 65 (sessenta e 

cinco) anos nas linhas de características urbanas do Subsistema Metropolitano de 

Transporte Rodoviário de Passageiros e do Subsistema Complementar; 

 

 Resolução AGERBA nº 25, de 04 de Agosto de 2015 – estabelece o prazo limite de 

15/08/2015 para que as empresas operadoras do Subsistema Metropolitano de 

Transporte Rodoviário de Passageiros implantem o SIBEM – Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica, conforme parâmetros técnicos estabelecidos na Resolução AGERBA nº 

08/2013; 

 

6.1.3 Leis, Decretos e Portarias Municipais 

 Decreto nº 9.657, de 03 de Setembro de 1992 – aprova o regulamento do Fundo de 

Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Salvador (FUNDETRANS) e dá outras 

providências; 

 

 Decreto nº 9.711, de 01 de Outubro de 1992 – aprova o regulamento dos serviços de 

transporte coletivo por ônibus do município de Salvador e dá outras providências; 

 

 Decreto nº 25.966, de 01 de Outubro de 1992 – aprova o regulamento operacional do 

Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus (STCO) no 

município de Salvador e dá outras providências;  

 

 Decreto nº 10.942, de 01 de Fevereiro de 1995 – altera o regulamento do serviço de 

transporte coletivo por ônibus e dá outras providências; 

 

 Decreto nº 23.975, de 14 de Março de 2008 – aprova o regulamento do Subsistema de 

Transporte Especial Complementar (STEC) do município de Salvador; 

 

 Decreto nº 18.226, de 04 de Junho de 2013 – estabelece normas para as operações de 

carga e descarga e a circulação de caminhões e tratores no município de Salvador. 

 

 Decreto nº 24.106, de 02 de Agosto de 2013 – regulamenta o transporte turístico; 
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 Decreto nº 27.862, de 01 de Novembro de 2016 – regulamenta o Serviço de Transporte 

de Escolares (SETES); 

 

 Decreto nº 27.096, de 14 de Março de 2016 – aprova o regulamento operacional do 

serviço de transporte individual de passageiros por táxi - SETAX no município; 

 

 Decreto nº 28.278, de 22 de Fevereiro de 2017 – regulamenta o transporte público por 

moto táxi no município; 

 

 Lei nº 4.534, de 21 de Maio de 1992 – autoriza o chefe do poder executivo a constituir o 

Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Salvador (FUNDETRANS); 

 

 Lei nº 3.263, de 20 de Junho de 1983 – assegura a meia passagem nos transportes 

coletivos; 

 

 Lei nº 5.699, de 10 de Fevereiro de 2000 – altera a legislação que concede benefício da 

meia passagem escolar nos transportes coletivos na cidade do Salvador; 

 

 Lei nº 6.324, de 04 de Setembro de 2003 – altera e acrescenta dispositivos à Lei 5.699 

de 11 de fevereiro de 2000 (meia passagem escolar) que especifica e dá outras 

providências; 

 

 Lei nº 6.900, de 06 de Dezembro de 2005 – disciplina o benefício de gratuidade no 

sistema de transporte coletivo urbano de Salvador e dá outras providências; 

 

 Lei Orgânica do Município, Maio de 2006 – apresenta os princípios base da organização 

do município; 

 

 Lei nº 7.201, de 15 de Janeiro de 2007 – disciplina o acesso nos transportes coletivos; 

 

 Lei nº 7.862, de 25 de Maio de 2010 – dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 

dispositivo, que impeça a movimentação dos ônibus quando as portas estiverem 

abertas; 

 

 Lei nº 8.030, de 14 de Junho de 2011 – dispões sobre o horário de funcionamento dos 

postos de comercialização dos créditos eletrônicos da meia passagem escolar; 
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 Lei nº 8.039, de 19 de Julho de 2011 – disciplina os redutores de velocidade (quebra-

molas) no sistema viário do município de Salvador e dá outras providências; 

 

 Lei nº 8.040, de 19 de Julho de 2011 – dispõe sobre a criação das diretrizes para 

instituir o sistema cicloviário no município de Salvador e dá outras providências. 

 

 Lei nº 8.055, de 27 de Julho de 2011 – dispõe sobre a cobrança das tarifas nos 

estacionamentos privados no município; 

 

 Lei nº 8.056, de 01 de Agosto de 2011 – dispõe sobre as vagas de estacionamento e 

criação de credenciais destinadas, exclusivamente a veículos que transportem idosos, 

pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida no município de Salvador e dá outras 

providências; 

 

 Lei nº 8.140, de 04 de Novembro de 2011 – dispõe sobre a padronização dos passeios 

públicos do município de Salvador e dá outras providências; 

 

 Lei nº 8.900, de 03 de Setembro de 2015 – dispõe sobre a comercialização de 

alimentos em logradouros, áreas e vias públicas – Food Trucks e outros equipamentos 

e dá outras providências; 

 

 Lei nº 9.069, de 30 de Junho de 2016 – dispõe sobre o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador e dá outras providências (PDDU-

2016); 

 

 Lei nº 9.148, de 08 de Setembro de 2016 – dispõe sobre o Ordenamento do Uso e da 

Ocupação do Solo do Município de Salvador e dá outras providências (LOUOS-2016); 

 

 Lei nº 27.255, de 23 de Maio de 2016 – regulamenta a instalação e o uso de extensão 

temporária de passeio público, denominada parklet no município de Salvador; 

 

 Lei nº 28.337, de 30 de Março de 2017 – Regulamenta o uso das vagas preferenciais 

para gestantes e pessoas com crianças de colo nos estacionamentos de shopping 

centers, centros comerciais e hipermercados, no Município de Salvador e dá outras 

providências; 

 

 Portaria nº 20/2006 – aprova a Instrução Normativa nº 002, de 29/06/2006, que dispõe 

sobre normas, critérios e parâmetros de circulação interna e de acesso de veículos e 

pedestres aos empreendimentos no Município de Salvador; 
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 Portaria nº 11/2007 – aprova o conjunto de normas que propõe o regulamento de 

concessão do benefício da gratuidade às pessoas com deficiência, nos veículos do 

Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus de Salvador (STCO); 

 

 Portaria nº 50/2007 – estabelece procedimentos para a autorização de implantação de 

piquetes; 

 

 Portaria nº 334/2013 – define a primeira zona de restrição de operação de carga e 

descarga – ZRCD e define as áreas de restrição a circulação – ARC; 

 

 Portaria nº 416/2015 – restringe a circulação de veículos nas seguintes ruas do Centro 

Histórico: Porta do Carmo, Leovigildo de Carvalho, João de Deus, das Laranjeiras, 

Santa Isabel e Largo do Pelourinho; 

 

 Instrução Normativa nº 002, de 29 de Junho de 2006 – dispõe sobre normas, critérios e 

parâmetros de circulação interna e de acesso de veículos e pedestres aos 

empreendimentos no Município de Salvador; 

 

6.2 Organização Institucional 

6.2.1 Estadual 

 AGERBA – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, 

Transportes e Comunicações da Bahia, autarquia, em regime especial, vinculada à 

Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, foi criada em 19 de maio de 1998, pela 

Lei n.º 7.314, e regulamentada pelo Decreto n.º 7.426, de 31 de agosto de 1998. 

Competência: A AGERBA realiza atividades de planejamento, regulação, concessão, 

controle e fiscalização dos serviços públicos nas áreas de: 

1. Transporte rodoviário intermunicipal de passageiros; 

2. Transporte hidroviário intermunicipal de passageiros e de passageiros e veículos, 

através do Sistema Ferry-Boat, dentro e fora da Baía de Todos os Santos; 

3. Distribuição e comercialização de gás canalizado; 

4. Administração de terminais rodoviários, hidroviários e aeroviários de passageiros; 

5. Concessão de Rodovias pedagiadas, como a Rodovia BA-099 (Sistema Estrada do 

Coco / Linha Verde) e Sistema Rodoviário BA-093. 

6. Elaboração de regulamento e normas; 



Planmob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT06: Diagnóstico da Mobilidade em Salvador 

 

402 

7. Fiscalização quanto ao cumprimento de normas e regulamentos, a universalização, 

a qualidade e a eficiência dos serviços prestados e o desempenho econômico-

financeiro das concessionárias; 

8. Análise e homologação de reajuste e revisão de tarifas; 

9. Elaboração e divulgação de pesquisas de opinião junto aos usuários, para aferir o 

grau de satisfação destes em relação aos serviços prestados; 

10. Prevenção, mediação e solução de divergências entre concessionárias e usuários. 

 

 SEINFRA – A Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT, órgão 

em Regime Especial de Administração Direta, integrante da estrutura da Secretaria de 

Infraestrutura, criada pela Lei nº 13.204, de 11 de dezembro de 2014. 

Competência: A SEINFRA possui as seguintes competências: 

1. Assistir o Governador na formulação, implementação e avaliação da política de 

energia, transportes e comunicações; 

2. Promover, coordenar, executar e supervisionar a elaboração de planos, programas 

e projetos estaduais de energia, transportes e comunicações, compatibilizando-os 

com a política do Governo Federal; 

3. Articular-se, permanentemente, com órgãos e entidades da administração pública 

federal, estadual e municipal, visando desenvolver ações relativas à gestão de 

energia, transportes e comunicações, definindo em conjunto suas competências e 

nível de colaboração; 

4. Promover a captação de recursos junto a instituições públicas e privadas, nacionais 

e internacionais para implementação de ações relativas a energia, transportes e 

comunicações; 

5. Estabelecer, promover e fiscalizar o cumprimento de diretrizes e normas sobre: 

aproveitamento, utilização e conservação de energia, transportes e comunicações, 

compatibilizando-os com os programas de proteção ambiental no Estado da Bahia 

e com os dispositivos legais emanados do Governo Federal; 

6. Definir diretrizes e limites de atuação do setor privado, no que concerne ao uso de 

energia, transportes e comunicações, no Estado da Bahia, de forma a potencializar 

os esforços do setor público com os da iniciativa privada; 

7. Estabelecer diretrizes e normas destinadas à regulação, ao controle e à fiscalização 

da qualidade dos serviços públicos concedidos, permitidos e autorizados, no âmbito 

da sua competência; 

8. Realizar, coordenar e supervisionar estudos, programas, projetos e obras, 

objetivando assegurar o desenvolvimento do Estado pela implantação e 

manutenção de uma adequada Infraestrutura aeroviária, rodoviária e hidroviária. 

 

 SEDUR / GEB – A Secretaria de Desenvolvimento Urbano foi criada pela Lei nº 8.538, 

de 20 de dezembro de 2002 e tem por finalidade formular e executar a política estadual 
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de desenvolvimento urbano, de habitação e de assistência técnica aos municípios, bem 

como planejar, coordenar, executar e controlar as atividades de edificações públicas. 

Competência: São competências da SEDUR/GEB: 

1. Formular, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as políticas estaduais de 

desenvolvimento urbano, de planejamento e gestão territorial, de habitação de 

interesse social, de mobilidade urbana e interurbana, de resíduos sólidos e o 

manejo das águas pluviais urbanas e mobilidade. 

2. Promover, coordenar, executar, supervisionar, acompanhar e avaliar a elaboração 

de planos, programas e projetos na sua área de competência, compatibilizando-os 

com a política do governo federal; 

3. Estabelecer e promover diretrizes e normas sobre desenvolvimento urbano, de 

planejamento e gestão territorial, habitação, manejo de resíduos sólidos e das 

águas pluviais urbanas e mobilidade, compatibilizando-as com a política estadual 

de meio ambiente e setoriais; 

4. Promover a realização de estudos e pesquisas, destinados à definição de diretrizes, 

programas e projetos e à integração e compatibilização das ações de competência 

da Secretaria; 

5. Articular-se, permanentemente, com órgãos e entidades da administração pública 

federal, estadual e municipal e com o setor privado e a sociedade civil organizada, 

visando racionalizar e potencializar ações relacionadas ao desenvolvimento urbano, 

planejamento e gestão territorial, habitação, manejo de resíduos sólidos e das 

águas pluviais urbanas e mobilidade, e assistência técnica aos municípios; 

6. Apoiar os Municípios no fortalecimento da gestão urbana e na garantia do controle 

social 

7. Exercer outras atividades correlatas. 

 

 CONDER – A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Empresa 

Pública criada pela Lei Delegada nº 08, de 09 de julho de 1974. 

Competência: São competências da CONDER: 

1. Desenvolver e implementar soluções de mobilidade, envolvendo um conjunto de 

projetos de transporte e circulação que proporcionem o acesso, com qualidade, ao 

espaço urbano;  

2. Requalificar o espaço em áreas urbanas e de interesse especial, objetivando a melhoria 

das condições de habitabilidade, conservação ambiental e desenvolvimento social e 

econômico; 

3. Executar obras e serviços de implantação, qualificação e conservação de equipamentos 

necessários à convivência comunitária; 

4. Desenvolver e implementar projetos e obras voltados à solução da destinação final de 

resíduos sólidos urbanos; 
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5. Coordenar o subsistema de informações geoespaciais, visando apoiar a execução de 

projetos de mobilidade, habitação e requalificação urbana; 

6. Produzir habitação extensiva com rede de infraestrutura e equipamentos urbanos 

necessários à moradia plena em áreas urbanas; 

7. Atuar junto aos órgãos do governo e concessionários de serviços públicos na 

urbanização de áreas destinadas a programas habitacionais, de acordo com as 

orientações e regulamentos municipais de desenvolvimento urbano; 

8. Promover condições adequadas de habitabilidade, por meio de intervenções em áreas 

precárias, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. 

 

 CTB – A Companhia de Transportes do Estado da Bahia é uma empresa estatal do 

Estado da Bahia e está subordinada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

(SEDUR). 

Competência: A CTB: tem a missão de planejar e construir o sistema ferroviário da 

região Metropolitana de Salvador. 

 

6.2.2 Municipal 

 SEMOB – A Secretaria de Mobilidade Urbana de Salvador é vinculada ao Gabinete do 

Prefeito de Salvador e foi instituída através da Lei nº 9.031 de 12 de Agosto de 2015. 

Competência: A SEMOB tem por finalidade planejar, coordenar, executar e controlar a 

política municipal dos transportes públicos, a engenharia de tráfego e a regulação e 

controle dos serviços municipais de transportes públicos de passageiros, com a 

seguinte área de competência: 

1. Planejamento do sistema de transporte urbano e de trânsito no que concerne ao 

Município; 

2. Planejamento do ordenamento do uso das vias públicas por veículos e por 

pedestres; 

3. Disciplinamento e fiscalização da operacionalização do serviço de transporte 

coletivo e outros meios de transporte público e privado; 

4. Estabelecimento de normas para a administração dos estacionamentos e 

equipamentos urbanos de transporte; 

5. Promoção de políticas de desenvolvimento do plano de mobilidade e acessibilidade; 

6. Regulação, controle e fiscalização da qualidade dos serviços de transportes 

coletivos de passageiros, concedidos e autorizados prestados à população do 

município do Salvador; 

7. Promoção e zelo pela eficiência econômica e técnica dos serviços municipais de 

transportes de passageiros, propiciando condições de qualidade, regularidade, 

continuidade, segurança, atualidade, universalidade e modicidade das tarifas; 
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8. Definição de política tarifária do transporte público de passageiros do município do 

Salvador; 

9. Estímulo à integração do Município do Salvador com a Região Metropolitana; 

10. Estabelecimento de normas regulamentares para a veiculação de publicidade 

utilizada nos veículos do Sistema de Transporte Público de Passageiros do 

Município. 

Figura 318 – Estrutura Organizacional da SEMOB 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – (dados site: http://www.mobilidade.salvador.ba.gov.br/images/pdf/). 
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 SEDUR/PMS – a Secretaria de Desenvolvimento Urbano foi criada pela Lei nº 8.725/2014 

de 29 de dezembro de 2014. 

Competência: Formular, planejar, coordenar e executar a política do desenvolvimento 

econômico e urbano do Município, a promoção do relacionamento e da articulação com 

instituições de desenvolvimento afins, públicas e privadas, nacionais e internacionais, 

supervisionar, acompanhar, fiscalizar e planejar o cumprimento da ocupação e uso do solo, 

bem como aplicar a legislação ambiental, no tocante ao licenciamento ambiental e sua 

fiscalização e coordenar o programa municipal de parcerias público-privadas no Município 

de Salvador. 

 FMLF - A Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) é uma fundação autárquica governamental 

responsável pelo planejamento urbano do município de Salvador, criada em 1989. 

Competência: tem por finalidade a função de planejamento urbano bem como, elaborar e 

coordenar projetos urbanísticos, setoriais, de arquitetura, especiais e complementares, 

com as seguintes áreas de competência: 

1. Promoção de estudos e pesquisas para o planejamento integrado de 

desenvolvimento urbano do Município de Salvador; 

2. Criação de condições de implementação e continuidade que permitam uma 

adaptação constante de planos setoriais ou globais à realidade dinâmica do 

desenvolvimento urbano Municipal; 

3. Elaboração de planos e projetos urbanísticos, bem como realização de estudos 

sobre regiões, áreas públicas e logradouros do Município que demandam atenção e 

tratamento específico; 

4. Elaboração, coordenação e acompanhamento dos projetos urbanísticos, de 

desenho urbano e setorial do espaço urbano bem como dos espaços de valor 

simbólico, histórico e sociocultural; 

5. Elaboração, coordenação e acompanhamento de projetos de arquitetura e 

complementares considerados de singular importância para o Município; 

6. Planejamento, coordenação e execução das atividades de documentação e 

biblioteca, prestando apoio documental e informacional; 

7. Realização de estudos na área socioeconômica que gerem indicadores para a ação 

no âmbito do desenvolvimento urbano; 

8. Estimulo e promoção de discussão da política de desenvolvimento urbano, 

diretrizes e planos com a comunidade, visando a sua participação na formação das 

decisões sobre desenvolvimento e organização territorial e espacial do Município; 

9. Prestação de serviços de consultoria, assessoramento e assistência técnica, na 

área de planejamento urbano; 

10. Implementação, em articulação com a SUCOM, do instrumentos da Política Urbana, 

determinados pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU). 
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 SUCOP – A Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador é uma 

autarquia governamental criada em 2008, vinculada a Secretaria Municipal da 

Infraestrutura, Habitação e Defesa (SINDEC); 

Competência: tem por finalidade executar obras em geral, previstas no plano de obras e 

infraestrutura da Cidade do Salvador e implantar o sistema de drenagem do Município, 

com as seguintes áreas de competência: 

1. Execução de obras cujos projetos são celebrados pelos escritórios técnicos dos órgãos 

de projetos da Prefeitura Municipal do Salvador - PMS; 

2. Execução das obras de implantação dos sistemas de micro e macrodrenagem, inclusive 

revestimento de canais; 

3. Execução de obras de urbanização e infraestrutura dos bairros da Cidade do Salvador; 

4. Execução de obras viárias, túneis, pontes, cais, viadutos, contenção de encostas, 

edificações, urbanização e infraestrutura em geral; 

5. Execução de serviços nas vias de pedestres e preservação dos elementos urbanísticos 

da cidade; 

6. Construção e reforma de prédios públicos; 

7. Emissão de laudos geotécnicos e hidrológicos, obrigatórios para o licenciamento de 

obras em todo o Município do Salvador; 

8. Execução e fiscalização dos serviços técnicos e administrativos concernentes a 

melhoria das pavimentações, construções e reconstrução de vias e logradouros 

públicos; 

9. Organização e manutenção de serviços de documentação, arquivo e biblioteca 

especializados; 

10. Cumprimento das legislações e garantia de se fazer cumprir as legislações específicas 

referentes à sua área de atuação. 

 SEMAN – A Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade foi criada em 2014. 

Competência: tem por finalidade prover a manutenção, recuperação, conservação dos 

bens públicos, prédios públicos, equipamentos e espaços públicos, e planejar, 

supervisionar, acompanhar e fiscalizar os projetos e obras de manutenção no plano de 

conservação e manutenção de vias públicas, bem como gerenciar e operar os 

equipamentos de engenharia urbanos nos espaços públicos da Cidade de Salvador, com 

as seguintes áreas de competência: 

1. Promoção da manutenção, recuperação, conservação dos bens públicos, prédios 

públicos, equipamentos e espaços públicos; 

2. Planejamento, supervisão, acompanhamento e fiscalização dos projetos e obras de 

manutenção no plano de conservação e manutenção de vias públicas; 

3. Planejamento da requalificação de espaços públicos; 

4. Gerenciamento e operação dos equipamentos de engenharia urbana nos espaços 

públicos; 
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5. Coordenação e execução de atividades relacionadas com a conservação e 

manutenção da infraestrutura urbana; 

6. Atuação, de forma articulada com órgãos e entidades públicas e privadas, em favor da 

conservação e manutenção da infraestrutura urbana; 

7. Definição, coordenação e execução das políticas, diretrizes e metas relacionadas com 

o planejamento da conservação e manutenção da infraestrutura urbana; 

8. Produção de peças pré-moldadas para atender as demandas da Prefeitura Municipal 

do Salvador para implantação de infraestrutura básica, passarelas de pedestres e 

equipamentos urbanos; 

9. Execução de serviços de conservação e manutenção dos sistemas de micro e macro 

drenagem, no município de Salvador; 

10. Execução de serviços de conservação e manutenção de vias de pedestres, incluindo 

escadarias e preservação dos elementos urbanísticos da cidade; 

11. Execução e fiscalização dos serviços técnicos e administrativos concernentes à 

manutenção e melhoria das pavimentações, pequenas construções e reconstrução de 

vias e logradouros públicos; 

12. Conservação permanentemente das vias e logradouros públicos; 

13. Conservação dos túneis, monumentos, fontes, viadutos, muros, pavimentação, meio-

fio e manutenção dos equipamentos de lazer e recreação pública; 

14. Manutenção e conservação de jardins e praças públicas; 

15. Conservação, preservação, poda e erradicação de árvores situadas em áreas 

públicas; 

16. Cumprimento e garantia do cumprimento das legislações específicas referentes à sua 

área de atuação. 

 SALTUR – A Empresa Salvador Turismo é uma sociedade de economia mista e foi criada 

em 1986. 

Competência: tem por finalidade fomentar, planejar, coordenar, executar e controlar as 

atividades turísticas, promovendo o Município do Salvador, com as seguintes áreas de 

competência: 

1. Formular, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar a política municipal de 

desenvolvimento do turismo; 

2. Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar planos e programas de incentivo ao 

turismo, com vistas ao aumento do fluxo turístico, de forma sustentável, e do tempo de 

permanência do turista, à qualificação do fluxo turístico e ao aumento do gasto médio 

do turista no município; 

3. Incentivar o desenvolvimento das instituições relacionadas ao turismo, com vistas à 

qualificação do serviço prestado ao turista e ao aumento do número de postos de 

trabalho gerados pela atividade; 
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4. Promover as ações necessárias ao desenvolvimento da produção associada ao 

turismo; 

5. Promover e divulgar o destino Salvador, na Bahia, no Brasil e no exterior; 

6. Planejar, coordenar, fomentar, produzir e contribuir para realização de eventos de 

interesse turístico no Município; 

7. Promover a captação de eventos em nível nacional e internacional; 

8. Promover campanhas com objetivo de desenvolver a mentalidade turística e a 

participação da comunidade nas atividades de fomento ao turismo; 

9. Promover, incentivar e facilitar os serviços de recepção e assistência; 

10. Planejar, coordenar, fomentar e executar os festejos carnavalescos; 

11. Estruturar sistema de indicadores relativos ao turismo, com a finalidade de 

acompanhar e subsidiar a avaliação da implementação da estratégia municipal de 

desenvolvimento do turismo; 

12. Gerir fundos especiais que existam ou que venham a ser criados, na sua área de 

atuação. 

 TRANSALVADOR – A Superintendência de Trânsito de Salvador é uma autarquia do 

governo criada em 2008 e é vinculada a 29/2987. 

Competência: tem por finalidade gerir o Sistema de Trânsito do Município, os 

estacionamentos públicos e executar as atividades previstas no Código de Trânsito 

Brasileiro, com as seguintes áreas de competência: 

1. Cumprimento das legislações, normas, políticas de transito; 

2.  Planejamento, programação e controle dos sistemas de trânsito do Município; 

3. Promoção e participação de projetos e programas de educação e segurança de 

trânsito; 

4. Estabelecimento, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, das 

diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; 

5. Desenvolvimento de estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas e realização 

de pesquisas e tratamento de dados estatísticos de trânsito, disponibilização e 

divulgação de informações referentes a trânsito; 

6. Planejamento, projeção, regulamentação e operação do trânsito de veículos, de 

pedestres, animais e outros meios de locomoção; 

7. Implantação, manutenção e operação dos equipamentos e dispositivos de apoio ao 

trânsito; 

8. Arrecadação de valores provenientes da prestação e utilização de serviços públicos de 

trânsito, bem como, pela autuação e aplicação de penalidades; 

9. Licenciamento e credenciamento para prestação de serviços de trânsito, bem como, 

permissão prévia para realização de obras e eventos que tenham interferência na 

circulação de veículos e pedestres; 
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10. Elaboração de programas e projetos que visem à otimização do trânsito, com melhoria 

da qualidade de vida, respeitando o meio ambiente;  

11. Autorização para condução de veículos em condições especiais e de competência 

municipal. 

A Figura 318 apresenta a estrutura de organização da TRANSALVADOR. 

Figura 319 - Estrutura Organizacional da TRANSALVADOR (julho/2017) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – (dados site: http://www.mobilidade.salvador.ba.gov.br/images/pdf/). 
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6.3 Matriz de Responsabilidade 

Com a finalidade de resumir a apresentação do diagnóstico acerca da organização 

administrativa vinculada ao setor da mobilidade urbana no Município de Salvador – envolvendo 

as entidades da administração municipal, estadual e federal - cujas competências repercutem 

no desenvolvimento das políticas públicas do setor. A Tabela 140 apresenta os órgãos 

diretamente envolvidos na Política de Mobilidade Urbana e os relacionam com suas respectivas 

competências legais distribuídas nas matérias atinentes. 

Essa Tabela 140 apresenta as áreas de atuação específicas quanto à execução das políticas 

urbanas e de gestão separadas também em dois grupos:  

(i) Sistema Viário e Trânsito; e,  

(ii) Transporte Coletivo, subdivididas nos aspectos: Planejamento, Operação e 

Fiscalização, Central de Monitoramento, Acompanhamento/Fiscalização de Obras e 

Elaboração de Projetos. 

 

O resumo de competências concorrentes apresentado foi elaborado com base nos regimentos 

de cada instituição. 

Ressalta-se que conforme salientado no RT-04 - Relatório do Workshop com Especialistas, 

existe uma grande desarticulação entre o Estado da Bahia e o Município de Salvador no que 

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

Salvador. Assim, é de fundamental importância promover uma consistente articulação 

institucional, envolvendo o tema da mobilidade em todas as esferas de decisão. 
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Tabela 140 - Órgãos do Poder Executivo 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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7 AVALIAÇÃO DOS PROJETOS COMPONENTES DA REDE MÍNIMA 

7.1 Contextualização Geral 

Após a compilação dos diferentes estudos, planos e projetos que deverão impactar a 

infraestrutura de transportes (sistema viário, transporte coletivo, requalificação viária para 

recuperação urbanística, estratégias localizadas na operação do trânsito, etc.), já relacionados 

no RT03, eles sofreram uma avaliação crítica quanto à sua “implementação” nesse período 

inicial (até 2025), face à possível irreversibilidade que os mesmos possuem neste momento 

(julho/2017). 

Essa análise crítica indicou uma pré-seleção daqueles Projetos de Infraestrutura de 

Transportes que comporão a Rede MÍNIMA a ser considerada inicialmente neste PlanMob 

(completando a Fase Diagnóstico), ficando os demais para orientarem a elaboração dos três 

cenários futuros, que estão previstos para serem avaliados na formulação definitiva do 

PlanMob Salvador. 

Dessa forma, para a elaboração do PROGNÓSTICO foi definida, em acordo entre as equipes 

técnicas do Consórcio TTC-Oficina e da SEMOB, uma Rede Viária MÍNIMA que terá o teste 

inicial da simulação, comparando-o com a Rede ATUAL.  

As simulações finais serão realizadas considerando que a demanda será projetada para os 

seguintes anos-meta de análise: 

 2025: ano indicado para a revisão do PDDU-2016; 

 2032: ano de máxima ocupação de Salvador, no período deste estudo; 

 2049: ano final das considerações do Plano Salvador 500. 

 

7.2 Implementações já comprometidas na Infraestrutura de Transportes 

Estão relacionados a seguir os projetos existentes, pré-selecionados da lista inicialmente 

compilada, e que provavelmente estarão implementados na capital baiana até o primeiro ano-

meta definido contratualmente (2025), para orientar os estudos do PlanMob Salvador. 

7.2.1 Incorporações na Rede Viária Atual 

Essa Rede Viária MÍNIMA considera as implantações de intervenções viárias recentes (após 

2012), já existentes no Cenário ATUAL e, também, outras intervenções em fase de 

implementação (junho/2017). Entre elas: 

a) Nova conexão viária (túneis, novas vias e viadutos de articulação), na ligação Lobato <> 

Pirajá; 

b) Duplicação da Av. Gal Costa, entre as estações metroviárias de Pirajá (L1) e Pituaçu 

(L2) e suas conexões com o sistema viário local; 

c) Túnel de interligação viária, sob a Av. Luís Viana (Paralela), conectando as avenidas 

Pinto de Aguiar e Gal Costa; 
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d) Implantação da futura Av. 29 de Março (na região do “Miolo”), conectando as avenidas 

Luís Viana e Orlando Gomes com a Av. Regional (em Cajazeiras) e respectivas 

conexões viárias; 

e) Três viadutos de retorno sobre a L2 metroviária na Av. Luís Viana - na região do 

Pituaçu, na região do Shop. Paralela e no acesso ao bairro de Stella Maris (R. da 

Praia); 

f) Novo viaduto no Complexo Viário Dois de Julho junto ao Aeroporto (sobre a L2 

metroviária), de conexão com a Av. Santos Dumont, em Lauro de Freitas (antigo início 

da BA-099); 

g) Implantação de nova ligação viária entre a Av. Luís Viana (região do Trobogy) e a Av. 

Regional (para acesso ao Estádio Barradão); 

h) Implantação da Via Metropolitana em Lauro de Freitas, que ligará a Rodovia CIA-

Aeroporto (BA-526) à Estrada do Coco (BA-099), contornando a região central desse 

município de Lauro de Freitas; 

i) Viadutos no Pq. da Cidade e elevados longitudinais nas avenidas Antônio Carlos 

Magalhães e Juracy Magalhães Júnior, no Iguatemi e Itaigara; 

j) Implementação das intervenções já projetadas para melhoria imediata da Operação do 

Trânsito na capital (incluída num dos Eixos do Salvador 360): 

• reconfiguração das articulações viárias da Av. Antônio Carlos Magalhães, no 

Itaigara; 

• reconfiguração geométrica do viário, na região do Jd. dos Namorados; 

• nova rotatória junto ao Centro de Convenções da Bahia; 

• acesso direto à pista central na Av. Jorge Amado, no Imbui; 

• binário de trânsito na chegada da Av. Aliomar Baleeiro (E.V.A.), em S. Cristóvão. 
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Figura 320 – Sistema Viário Adicional: Rede MÍNIMA (anterior a 2025) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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7.2.2 Incorporações na Rede de 

Transporte Coletivo Atual 

O Cenário MÍNIMO contempla, também, 

alterações na operação e na infraestrutura do 

sistema de transporte coletivo que possivelmente 

ocorrerão até o ano 2025. Entre as alterações 

consideradas estão:  

a) Reestruturação das linhas de ônibus do 

STCO, com a eliminação de linhas hoje 

existentes, criação de linhas de BRT e 

seccionamento de linhas em alguns 

terminais de integração com o Metrô 

(novas alimentadores); 

b) Operação plena da Linha 2 do Metrô, 

entre as estações Aeroporto e Acesso 

Norte; 

c) Operação do VLT, entre as estações São 

Luiz e Comércio; 

d) Operação dos corredores de ônibus BRT: 

Lapa<>LIP, 29 de Março e Gal Costa (e 

várias linhas operacionais - BRS, sobre 

essa estrutura física). 

 

Para elaboração do PROGNÓSTICO, com a 

análise da suficiência do Sistema de Transportes 

e identificação dos locais/ligações carentes de 

solução nos períodos avaliados, considerou-se 

que todas as intervenções relacionadas acima 

(representadas na Figura 321) estarão em 

operação no ano de 2025, primeiro ano-meta 

contratual do PlanMob Salvador. 

 

Figura 321 – Transporte Coletivo Adicional: Rede MÍNIMA (anterior a 2025) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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7.3 Avaliação Inicial dos Projetos 

Existentes na Rede MÍNIMA 

7.3.1 Projetos Viários (SV) 

Este item avalia a pertinência dos projetos 

viários que estão projetados e em condições de 

serem implementados até 2025 e, portanto, 

exercendo grande influência sobre os cenários 

futuros da cidade, devendo ser considerados 

como componentes da Rede MÍNIMA nas 

análises desta FASE do PlanMob Salvador.  

Conforme indicado na Figura 322, percebe-se 

que estas intervenções estão relacionadas 

principalmente com obras viárias para melhorar 

a infraestrutura interna do “Miolo”, por meio das 

chamadas “vias transversais”, que são 

fundamentais para articular o fluxo de tráfego 

desta porção da cidade, com as vias estruturais 

BR-324 e Av. Luís Viana (Paralela) e criar uma 

boa alternativa de trânsito entre elas, 

independente de utilizar trechos viários próximos 

à AUC. 

Desta forma, o objetivo é compreender os 

impactos destas intervenções viárias nas 

localidades onde estão inseridas, por meio de 

uma análise estruturada no entendimento de três 

eixos fundamentais:  

(i) inicialmente uma contextualização da 

porção afetada, por meio de uma 

caracterização que permita conhecer 

suas carências e/ou potencialidades;  

(ii) seguida por uma apresentação do 

projeto contendo uma síntese de seus 

objetivos e relatando os principais 

impactos identificados; e,  

(iii) entendimento desses impactos. 

 

Figura 322 - Projetos Viários Avaliados, componentes da Rede MÍNIMA (até 2025) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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 Ligação Expressa, Lobato <> Pirajá 

A porção da cidade compreendida pelos bairros Lobato e Pirajá, 

caracteriza-se pela alta densidade populacional e construtiva, 

articulando-se por meio de um viário deficiente, pois foi orientado por 

uma urbanização não controlada e adequando-se às características 

topológicas do terreno acidentado onde se localizam.  

Desta forma, destacam-se nessa região do Subúrbio precariedades 

diversas, entre elas a de ligações viárias transversais entre os eixos 

estruturantes (BR-324 e Av. Afrânio Peixoto) que, se existentes, 

proporcionariam uma melhoria nos deslocamentos da região e, 

principalmente o seu acesso a essas vias da cidade, através dos 

bairros internos do Subúrbio.  

O projeto da Ligação Lobato <> Pirajá propõe uma nova estrutura 

viária que vai interligar a Av. Afrânio Peixoto à rodovia BR-324, por 

meio de uma série de Obras de Arte Especial (OAEs), com trechos 

em túnel e com elevados de conexão, conforme indicado na Figura 

323. Este projeto constitui, portanto, uma importante ligação viária 

capaz de promover melhorias para os deslocamentos entre esses 

eixos estruturantes e contribuindo para a consolidação das ligações 

perimetrais planejadas entre as duas orlas marítimas que conformam 

a península de Salvador.  

Tem uma grande potencialidade de promover transformações ao 

nível municipal, sobretudo devido à sua ligação com equipamentos 

fundamentais para o transporte coletivo da cidade, como a Estação 

Pirajá e futuramente a parada do VLT em Lobato. Contudo, observa-

se que os impactos nos bairros lindeiros são indiretos, visto que o 

projeto que está sendo implementado não prevê acessos diretos 

destes à nova ligação viária, que funcionará como uma via expressa 

sendo acessada, apenas, através de dois viadutos em suas 

extremidades (Figura 323). 

Apesar desse fato, entende-se que esta conexão estabelece um 

cenário de potencialidade positiva para a melhoria da 

acessibilidade da região, devido à importância da ligação que realiza, 

capaz de promover não só o aperfeiçoamento nos deslocamentos, 

sejam eles realizados por modo individual ou usando o modo coletivo 

(BRT) mas, principalmente, por constituir um novo eixo estruturante 

da região, que se articula de maneira estratégica com os dois eixos 

estruturais existentes e por permitir que o sistema de transporte 

coletivo seja beneficiado, devido à sua melhor capacidade de 

articulação entre as estações de Pirajá (na L1 do Metrô) e de Lobato 

(do VLT). 

 

 

 

Figura 323 - Ligação Expressa Lobato <> Pirajá 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Dados Consórcio Transoceânico (CONDER – maio/2017). 

 



Planmob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT06: Diagnóstico da Mobilidade em Salvador 

 

419 

 Duplicação da Av. Gal Gosta 

Delimitada por duas ligações longitudinais de abrangência regional – 

BR-324 e Av. Luís Viana (Paralela) – esta área do “Miolo” 

caracteriza-se por uma região marcada por ocupações populares em 

áreas de cumeada, se espalhando por suas íngremes encostas; 

portanto, muitas delas precárias e conformando uma região que 

demanda por intervenções viárias não convencionais, capazes de 

absorver as necessidades dos deslocamentos cotidianos de maneira 

adequada. 

A ausência de ligações transversais de médio/grande porte, entre 

essas vias estruturantes, evidencia a debilidade das articulações 

viárias do “Miolo”, com destaque para a incapacidade de incorporar o 

sistema de transporte coletivo que atende essas áreas, devido à 

infraestrutura viária existente que, em muitos casos, está inapta a 

receber as infraestruturas devidas (altas declividades do relevo) e se 

mostra totalmente desarticulada entre si, pelos conhecidos 

problemas geomorfológicos que a topografia impõe. 

A ligação existente hoje, proporcionada pela Av. Gal Gosta, é muito 

importante para a região como um todo, sobretudo para as porções 

lindeiras a esta, normalmente restritas pelo “estreito vale” em que se 

localiza a diretriz dessa via, mas que poderia se valer da proximidade 

com este eixo (para acessar as vias estruturantes) se tivessem uma 

oportunidade de fazê-la (grandes diferenças de nível).  

No entanto, dado o panorama geral na região, de alta demanda por 

uma infraestrutura de transportes coletivo e que articulem aspectos 

como a intermodalidade, a Av. Gal Costa tal como ela é hoje, 

apresenta precariedades no sentido de receber desde um fluxo maior 

de veículos mas também de aliar a presença de eixos de transporte 

de média capacidade, principalmente pelas dificuldades impostas 

pela microacessibilidade lindeira ao eixo e que precisa ser 

equacionada neste PlanMob Salvador. 

O projeto de duplicação da Av. Gal Costa prevê a reestruturação 

viária da região, contando com adequações dos acessos existentes, 

estações e faixa exclusiva para o uso do Sistema BRT, pista de 

ciclovia, bicicletários, calçadas e trechos viários em elevado. O 

aspecto de maior relevância nesta ampliação da ligação transversal 

no “Miolo” é, portanto, a presença do corredor BRT, essencial para 

articular o sistema de transporte coletivo da cidade, por meio da sua 

conexão com as estações metroviárias Pirajá (na L1) e Pituaçu (na 

L2), conforme indicado na Figura 324, constituindo-se num 

fundamental eixo de ligação entre essas linhas metroviárias, 

proporcionando um grande aperfeiçoamento no acesso ao sistema 

de transporte coletivo (principalmente pela população residente na 

porção do “Miolo”) e reduzindo significativamente o tempo de viagem 

pelo modo coletivo. Os efeitos do corredor transversal refletem-se 

também na dinâmica de tráfego pelo modo individual na região, que 

deve apresentar maior eficiência em seus horários críticos necessitando, entretanto, possuir mais oportunidades de articulação e possuir 

outras ligações com o sistema viário existente. 

Ressalta-se, no entanto, a grande carência dos bairros mais elevados que, mesmo lindeiros e estando próximos (em planta), tem 

extrema dificuldade para se conectar com o corredor (em perfil/desnível), pois carece de ligações viárias transversais condizentes com 

a categoria viária da via que está sendo implementada e, principalmente, para tornar eficaz o Corredor BRT planejado para nela se 

instalar. 

 

Figura 324 - Duplicação da Av. Gal Gosta  

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Consórcio Transoceânico (CONDER - maio/2017) 
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 Túnel de interligação viária sob a Av. Luís Viana (Paralela) 

Esta nova ligação viária, surge com a oportunidade de se interligar as 

avenidas duplicadas – Pinto de Aguiar e Gal Costa – através da 

execução de um túnel sob a Av. Luís Viana (ver Figura 325), próximo 

à estação Pituaçu da L2 metroviária.  

Esta é uma área que abriga grandes equipamentos de relevância, 

como o Centro Administrativo da Bahia (CAB), o Estádio do Pituaçu, 

campi universitários, assim como tem a presença de diversos 

empreendimentos comerciais e habitacionais de grande porte, 

conformando uma área que concentra intenso fluxo de viagens, tanto 

por transporte coletivo como por automóvel.  

Desta forma, esse túnel de interligação entre as duas avenidas 

mencionadas exerce um papel de potencializar os efeitos da própria 

duplicação da Av. Gal Gosta, por permitir a conexão direta entre a 

região do “Miolo” com a porção da Orla Atlântica, direcionando os 

fluxos diretamente para ela, sem que essa demanda 

necessariamente precise acessar o eixo estruturante longitudinal (Av. 

Luís Viana) que, atualmente, já apresenta um alto grau de saturação 

na região, notadamente nas conexões de acesso ao CAB e próximo 

à Estr. da Muriçoca, além da própria Av. S. Rafael e do trecho da Av. 

Luís Viana entre o CAB e o Viad. D. Canô. 

 

 

Figura 325 – Túnel de interligação viária sob a Av. Luís Viana (Paralela) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Consórcio Transoceânico (CONDER - maio/2017) 
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 Av. 29 de Março  

A região do “Miolo”, nas imediações da futura Av. 29 de Março, 

caracteriza-se por uma extensa área lindeira ainda desocupada e/ou 

rarefeita em sua ocupação, localizado em um “vale mais aberto” que 

que o existente na Av. Gal Costa.  

Lindeiro à Av. Luís Viana observa-se a presença de um condomínio 

de alto padrão, articulado com o sistema viário estrutural em um 

único acesso viário. Enquanto isso, nas áreas intermediárias há um 

misto de habitações populares localizadas em núcleos adensados e 

em alguns conjuntos habitacionais planejados. A região dispõe de 

uma infraestrutura viária simples e em alguns pontos bastante 

precária, proporcionado pelo traçado sinuoso da Av. Aliomar Baleeiro 

(E.V.A.), esta área pouco se articula com o sistema viário estrutural 

(BR-324 e Av. Luís Viana), em função da ausência de boas ligações 

viárias transversais. 

A nova ligação viária que será proporcionada pela Av. 29 de Março 

inicia-se num acesso pela Av. Luís Viana (através do recente viaduto 

de interligação com a Av. Orlando Gomes), seguindo para o interior 

do “Miolo”, cruzando a Av. Aliomar Baleeiro (E.V.A.), mas contando 

com poucos acessos aos bairros lindeiros, até atingir a Via Regional, 

nas proximidades da área de Cajazeiras, conforme indicado na 

Figura 326.  

Entretanto, está desprovida de ligações transversais à mesma e se 

configura como uma sequência de retornos em nível para fazê-lo 

que, a médio prazo, e coerente com o planejamento de ocupação da 

região, deverão provocar altos níveis de saturação do tráfego. 

Portanto, exigindo ações viárias complementares para aumentar a 

eficácia da ligação planejada. 

Assim, a Av. 29 de Março proporcionará uma melhor articulação 

entre as áreas internas do “Miolo” e as vias estruturais, Av. Luís 

Viana, Via Regional e BR-324, com significativos impactos diretos 

nos bairros adjacentes e na própria operação da via, apesar das 

necessárias complementações viárias mencionadas. 

 

Figura 326 - Av. 29 de Março (Linha VERMELHA) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Consórcio Transoceânico (CONDER - maio/2017) 
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 Viadutos de retorno sobre a L2 Metroviária, na Av. Luís 

Viana (Paralela) 

Consistente com a própria concepção operacional da uma linha 

metroviária (possuir leito exclusivo e segregado), estas intervenções 

correspondem à construção de três viadutos de retorno, que são 

parte das adequações viárias exigidas da concessionária em função 

da implantação da Linha 2 metroviária, como parte integrante do 

projeto em implementação e com inaugurações previstas ainda para 

este ano de 2017.  

Localizados na Av. Luís Viana, objetivam substituir os antigos 

retornos viários em nível e manter a articulação entre os bairros 

adjacentes a essa avenida. Mas, também, atuar junto a outras 

intervenções realizadas no “Miolo”, para otimizar o fluxo do tráfego 

na cidade como um todo, complementando a funcionalidade destas, 

no auxílio à carente articulação lindeira que a Av. Luís Viana já 

detinha, desde sua implantação. 

 Viaduto de Retorno (1), na região do Pituaçu 

A primeira intervenção (Retorno 1), localizada na região do 

Pituaçu como indicada na Figura 327, caracteriza-se por um 

viaduto “ferradura” sobre a Av. Luís Viana que articula 

principalmente a Estr. da Muriçoca e os condomínios 

Flamboyant, Manhatan, Le Parc, GreenVille e Vale dos Lagos; e, 

através das avenidas Aymoré Moreira e Nelson Castro, os 

bairros do “Miolo”.  

 Viaduto de Retorno (2), na região do bairro Trobogy 

O segundo viaduto (Retorno 2) localiza-se próximo ao anterior, 

ambos funcionando em conjunto como se formassem uma 

“grande rotatória”, e articula-se principalmente entre os 

condomínios Le Parc, Aphaville I e Trobogy, com destaque para 

sua ligação com a nova Via Expressa “Paralela-Barradão”, 

conforme indicado na Figura 327. 

 Viaduto de Retorno (3), na região do bairro Stella Maris 

Por fim, próximo ao Aeroporto, na Av. Carybé localiza-se o 

terceiro viaduto (Retorno 3) que servirá ao bairro Stella Maris e 

Praia do Flamengo, possibilitando o retorno ao centro de 

Salvador e à região de S. Cristóvão, em substituição ao atual 

retorno que será removido em função da passagem da L2 

metroviária (ver Figura 328). 

Desta forma, entende-se que estas três intervenções atuam quase 

que totalmente no sentido de solucionar a questão da passagem da 

L2 metroviária sobre a infraestrutura (retornos em nível) existente 

atualmente; mas apenas considerando, secundariamente, as 

demandas por conexões que articulem as porções da cidade, 

atualmente segregadas pela Av. Luís Viana – o “Miolo” e a Orla Atlântica – exercendo o mesmo papel dos retornos em nível.  

Portanto, sem proporcionar contribuições significativas para a melhoria do fluxo de veículos e a eficiência do sistema viário, pois deveria 

articular-se com outras obras viárias do “Miolo” e dos bairros do entorno, sanando algumas das carências da região, que demandam por 

boas conexões viárias entre as regiões da Orla e do “Miolo”. O que indica a necessidade de ainda possuir outras novas ligações viárias 

no entorno desses locais 

 

Figura 327 – Retornos 1 e 2 na Av. Luís Viana (Paralela) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Concessionária CCR Metrô-Bahia (SEDUR/GEB - maio/2017) 
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 Novos Viadutos, no Complexo Viário Dois de Julho  

Obra a ser realizada, também, em decorrência da implantação da L2 

metroviária, situada no trecho entre as estações Mussurunga e 

Aeroporto, consistindo na construção de um novo viaduto (paralelo 

aos dois já existentes) em complementação do Complexo Viário Dois 

de Julho, para permitir a utilização de um deles para incorporá-lo ao 

leito da L2 metroviária. 

Além disto, a pista viária no sentido Lauro de Freitas terá seu fluxo 

redirecionado para um segundo novo viaduto no acesso ao 

Aeroporto (“bambuzal”), que passará sobre a L2 metroviária, 

retornando à Av. Santos Dumont nas proximidades da Estação 

Aeroporto da L2, junto a um núcleo de empreendimentos comerciais 

já existentes, conforme indicado na Figura 328. 

Localizados numa área de relevância regional, no entorno do 

Aeroporto, esta região caracteriza-se pela presença de alguns 

empreendimentos comerciais de grande porte, assim como está 

próxima de áreas de uso residencial, como os bairros S. Cristóvão, 

Itinga e Jd. Jaraguá. 

Apesar de reorganizar as pistas de rolamento para possibilitar a 

inserção da L2 metroviária na porção intermediária do Complexo 

Dois de Julho, não proporcionará uma solução para o intenso trânsito 

na região, carente que é desde a concepção inicial desse Complexo 

Viário (ausência de ligação direta das Av. Carybé  BA-526, CIA-

Aeroporto) que:  

(i) ou utiliza a travessia pelo bairro de S. Cristóvão; ou  

(ii) sobrecarrega sobremaneira os dois sentidos do trânsito no 

início da Av. Santos Dumont, já no município de Lauro de 

Freitas. 

Fato que, também, deverá ter um impacto potencialmente negativo 

ao possuir no mesmo local, um terminal de integração com os ônibus 

urbanos de Lauro de Freitas e com as linhas metropolitanas de 

atendimento Orla <-> Litoral Norte e respectivos pontos de parada 

junto ao Novo Viaduto e à estação Aeroporto da L2 metroviária, que 

exigirá a complementarão de soluções viárias na região e de 

soluções de micro acessibilidade à estação metroviária, face à 

intensificação e diversidade de atividades no entorno desse 

equipamento de transporte. 

 

Figura 328 – Retorno 3 e Viadutos no acesso ao Aeroporto 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Concessionária CCR Metrô-Bahia (SEDUR/GEB - maio/2017) 
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 Via Expressa “Paralela-Barradão” 

Localizando-se numa região de uso residencial, das Classes C e D 

principalmente, caracterizada pela presença predominante de 

loteamentos regulares com habitações populares, em geral todos 

contendo um único acesso, sendo uma nova via implantada em área 

de precariedade da infraestrutura viária, pois é extremamente 

carente de outas conexões com o sistema viário estrutural, esta 

ligação irá conectar diretamente o PGT Estádio do Barradão, com a 

Av. Luís Viana, por meio de uma via expressa que permeia os bairros 

Vila 2 de Julho, Trobogy, Canabrava e Nova Brasília, conforme 

indicado na Figura 329. 

O projeto apresentado não contém indicação de conexão desta nova 

ligação expressa com a infraestrutura viária já existente nos bairros 

adjacentes, impossibilitando aferir o grau de impacto da implantação 

desta via na ocupação lindeira, apenas beneficiando seus extremos.  

Mesmo assim, é importante destacar que este projeto se articula com 

outras obras de intervenção viária na Av. Luís Viana, já citadas 

anteriormente, como são os dois viadutos de retorno sobre a L2 

metroviária, completando indiretamente uma articulação expressa 

entre o “Miolo”, na região do Estádio Barradão e o eixo estrutural 

formado pela Av. Luís Viana (Paralela). 

 

 

Figura 329 – Via Expressa “Paralela-Barradão” 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados CONDER (maio/2017) 
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 Via Metropolitana em Lauro de Freitas (“Arco Norte”) 

Apesar de estar localizada quase que integralmente no município de 

Lauro de Freitas, merece ter uma consideração neste PlanMob 

Salvador, por interferir diretamente na operação de tráfego das vias 

componentes do Complexo Viário Dois de Julho, no Aeroporto. 

A implantação de uma rodovia com pista dupla e interconexões em 

desnível em seus extremos – com a BA-526 e com a BA-099 – 

possibilitará, a médio prazo, o “desvio do trânsito” da Av. Santos 

Dumont (antigo início da BA-099) contornando a porção Norte do 

município de Lauro de Freitas e “desviando” o tráfego rodoviário de 

passagem da área urbana desse município. 

Entretanto, para realmente potencializar positivamente sua eficácia, 

necessitaria de uma intervenção viária complementar, no município 

de Salvador, para “retirar efetivamente o trânsito” que, da forma 

como a via está projetada, “continuará demandando o Complexo 

Viário Dois de Julho”, que permanece com a mesma funcionalidade 

do trânsito atual. 

 

Figura 330 - Via Metropolitana em Lauro de Freitas (Arco Norte) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Concessionária CLN (SEINFRA/GEB - maio/2017) 
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 Pista Expressa, junto ao BRT Lapa<>LIP 

A implantação do Corredor de Transportes operando uma linha de 

BRT no canteiro central das avenidas ACM e Juracy Magalhães, 

permitirá a implementação de uma pista expressa contígua ao 

corredor, para atender o intenso trânsito na região do Iguatemi e 

Itaigara. 

Além disso, proporciona a solução de três interseções viárias com 

intenso fluxo de trânsito – na Av. Vasco da Gama, no Pq. da Cidade 

e na Av. Paulo VI – previstas no PDDU-2016, e inicialmente, 

aliviando parte da saturação do tráfego observado na região (ver 

Figura 331). 

 

Figura 331 – Conjunto com os Pontos de Melhoria no Trânsito 

,

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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 Pontos Críticos do Trânsito Atual 

Complementando a Rede MÍNIMA, além das intervenções viárias de 

maior prazo de execução, foram consideradas algumas implantações 

na adequação da geometria viária, canalização de tráfego e de 

sinalização que melhoram a circulação do trânsito no entorno dos 

locais indicados na Figura 332, com um impacto imediato para o 

desempenho da circulação por essas regiões: 

• reconfiguração das articulações viárias da Av. Antônio Carlos 

Magalhães, no Itaigara; 

• reconfiguração geométrica do viário, na região do Jd. dos 

Namorados; 

• nova rotatória junto ao Centro de Convenções da Bahia; 

• acesso direto à pista central na Av. Jorge Amado, no Imbui; 

• binário de trânsito na chegada da Av. Aliomar Baleeiro 

(E.V.A.), em S. Cristóvão. 

 

 

Figura 332 – Adequação Geométrica em Pontos Críticos Existentes 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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7.3.2 Projetos de Transporte Coletivo (TC) 

Neste item é apresentada a estrutura física da rede de transporte coletivo prevista para ser 

avaliada inicialmente no PlanMob Salvador e que faz parte do conjunto de projetos em 

andamento. Em síntese, é a Rede MÍNIMA do TC prevista para ser implantada antes de 

2025, na qual são incluídos apenas os empreendimentos já comprometidos e/ou com 

implantação iniciada. 

Portanto, a rede de transporte coletivo da etapa definida como PROGNÓSTICO, contempla o 

conjunto de linhas e infraestruturas de transporte coletivo previstas para serem implantadas no 

médio prazo (até 2025) sem ainda contemplar as eventuais ações, empreendimentos e 

infraestruturas que serão objeto das análises futuras do Programa de Intervenções a serem 

sugeridas pelo PlanMob Salvador. Representa a rede e a infraestrutura de transporte coletivo 

para uma situação hipotética - de não se fazer nenhuma outra intervenção ou 

empreendimento no setor, além daqueles já em curso.  

A partir dessa “Rede MÍNIMA” serão feitas estimativas de demanda e as respectivas alocações 

dessas demandas na mesma para os anos horizonte - 2025, 2032 e 2049. De forma a permitir 

a avaliação inicial da eficácia dessas intervenções (oferta) no atendimento das demandas 

estimadas, adotou-se o ano de 2032 para tanto, por apresentar o momento de maior ocupação 

(população residente) em Salvador, no período deste PlanMob. 

A configuração desta rede de transporte para propósitos de prognóstico inicial baseou-se 

na rede elaborada por ocasião do desenvolvimento do Plano de Reestruturação do Sistema de 

Transporte Coletivo por Ônibus de Salvador (SEMOB-2015) e nos programas existentes 

associados ao Metrô, VLT e linhas de BRT. 

Dessa forma, a concepção da Rede MÍNIMA do TC levou em conta as seguintes premissas 

básicas: 

 A readequação e organização de uma rede de transporte coletivo de maneira a 

estabelecer uma ESTRUTURA INTEGRADA DE TRANSPORTE, na qual os 

subsistemas capilares e alimentadores (baseados no ônibus) se integram entre si e 

também aos subsistemas estruturantes previstos (Linhas 1 e 2 do Metrô, as linhas 

de BRT e do VLT); 

 INTEGRAÇÃO FÍSICA E TARIFÁRIA entre os diferentes modais de transporte 

coletivo, além de considerar a ampliação da integração temporal (períodos de 

validade do bilhete de integração) entre ônibus x ônibus e ônibus x metrô; 

 RACIONALIZAÇÃO da rede de linhas de ônibus com a supressão de sobreposições 

de itinerário, mantendo ou, se possível, ampliando a cobertura espacial de 

atendimento da rede existente (base 2017); 

 Adoção do conceito de CONEXÕES ESTRUTURAIS DE INTEGRAÇÃO. Essas 

conexões são compostas pelos equipamentos públicos implantados com a 

finalidade de organizar com segurança, conforto, informação e funcionalidade de 

operações, a integração de viagens dos passageiros entre linhas de ônibus ou 

destas com as linhas metroferroviárias. São representados pelos terminais de 

ônibus; estações de transbordo; estações de corredores segregados; pontos de 

parada no sistema viário, que se articulem entre si como local de embarque e 

desembarque de passageiros de linhas integradas; 
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 CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO E CONTRATO DE PROGRAMA DAS REGRAS 

DO ACORDO FEDERATIVO estabelecido entre as administrações municipal e 

estadual, que estabelece a regra de que “nenhuma linha de ônibus possa 

transitar concorrencialmente com o Metrô por mais de duas estações 

metroviárias consecutivas”. 

A rede de transporte coletivo por ônibus, a ser utilizada na etapa de prognóstico foi objeto 

de recente racionalização de linhas de ônibus feita pela SEMOB. Cada linha da rede então 

existente (2017) foi analisada considerando seus potenciais para atendimento da demanda e 

de integração com outras linhas e, também, com os sistemas de Metrô, VLT e BRT. Esse 

processo resultou na eliminação ou fusão de linhas com itinerários sobrepostos e também na 

criação de novos atendimentos.  

 Estrutura da Rede de Transporte Coletivo  

A descrição da rede de transporte coletivo decorrente dos projetos existentes e a ser 

considerada para efeito de PROGNÓSTICO do sistema de TC de Salvador é apresentada a 

seguir contemplando o detalhamento de cada subsistema modal que a compõe (Tabela 141). 

Tabela 141 – Sub Sistemas de Transporte Coletivo, da Rede MÍNIMA 

Sistema/Modal Linhas de TC 

L
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E
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A

IX
A

 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 

Ônibus 

(304 linhas) 

STCO 183 linhas (hdw = diversos) 

STEC 9 linhas (hdw = diversos) 

Metropolitano 104 linhas (hdw = diversos) 

E
IX

O
S

 E
S

T
R

U
T

U
R

A
IS

 

(A
lt

a
/M

é
d

ia
 C

a
p

a
c

id
a

d
e

s
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BRT 

(8 linhas) 

LAPA-LIP (hdw = 6 min na hpm) 

LAPA – Pituba (hdw = 6 min na hpm) 

Iguatemi – Pituba (hdw = 6 min na hpm) 

Paripe – Itapuã (hdw = 6 min na hpm) 

Paripe – Pituba (hdw = 6 min na hpm) 

Lobato – Pituba (hdw = 6 min na hpm) 

Calçada – Pituba (hdw = 6 min na hpm) 

Calçada – Retiro (hdw = 6 min na hpm) 

Metrô 

(2 Linhas) 

Linha 1: Lapa – Pirajá (hdw = 4 min na hpm) 

Linha 2: Acesso Norte – Aeroporto (hdw = 4 min na hpm) 

VLT 

(3 linhas) 

S. Luiz – Comércio (hdw = 20 min na hpm) 

Periperi – Comércio (hdw = 20 min na hpm) 

Plataforma – Comércio (hdw = 10 min na hpm) 

L
IN

H
A

S
 

C
O

M
P

L
E

M
E

N

-T
A

R
E

S
 

Hidroviário 

(5 serviços) 

Lanchas: Plataforma - Ribeira (SEMOB) (hdw = diversos) 

Lanchas: Paripe - Ilhas (SEMOB) (hdw = diversos) 

Ferry Boat: Salvador - Itaparica (AGERBA) (hdw = diversos) 

Lanchas: Salvador - Vera Cruz (AGERBA) (hdw = diversos) 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

A Figura 333 apresenta o mapa de todas as linhas que compõem a Rede MÍNIMA de TC 

utilizada na etapa de PROGNÓSTICO. 
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Figura 333 – Rede MÍNIMA de Transporte Coletivo: Eixos Estruturais 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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 Rede de Transporte Coletivo por Ônibus – STCO (de Salvador) 

O processo de organização e readequação da rede de transporte coletivo realizado para 

configurar inicialmente a rede de ônibus municipal de Salvador resultou em uma rede com 183 

linhas do STCO, sendo 52 linhas pertencentes à área de operação “A”, 72 linhas da área “B” e 

59 linhas da área “C”. 

A Tabela 142 mostra a quantidade de linhas por áreas de operação (de acordo com o contrato 

de concessão da PMS), considerando a classificação das mesmas segundo os seguintes 

critérios: 

 Radiais: Linhas com um ponto de controle na Área Operacional e outro ponto de 

controle (ou retorno) na área do centro da Cidade de Salvador, assim entendidas a 

Prefeitura Bairro-Centro / Brotas. 

 Inter Área: Linhas com pontos de controle em Áreas Operacionais distintas, excetuadas 

as linhas radiais, sendo que para estas linhas o ponto de controle principal foi o 

determinante para definição da Área Operacional a que ela pertence. 

 Intra Área: Linhas com pontos de controle (de início e fim da linha) dentro dos limites 

da Área Operacional. 

 Alimentadoras do Metrô: Linhas que atendem os terminais de integração do Metrô. 

 Alimentadoras do VLT: Linhas que atendem os terminais de integração do VLT. 

 Seletivas: Linhas que operam com veículos especiais, equipados com ar condicionado 

e tarifa diferenciada. 

 

Tabela 142 - Quantidade de Linhas de Ônibus por Tipo e Área de Operação 

Área de Operação Tipo de linha Número de Linhas 

A 

Alimentadora do Metrô 25 

Alimentadora do VLT 4 

Inter área 7 

Intra área 4 

Radial 12 

Subtotal da Área A 52 

B  

Alimentadora Metrô 55 

Inter área 7 

Intra área 3 

Radial 7 

Subtotal da Área B 72 

C 

Alimentadora Metrô 30 

Alimentadora VLT 1 

Inter área 6 

Intra área 5 

Radial 14 

Seletiva 3 

Subtotal da Área C 59 

STCO Salvador TOTAL GERAL 183 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Considerando toda a rede de linhas do STCO existirão 110 linhas alimentadoras do Metrô, 

cinco alimentadoras do VLT, 20 inter-área, 12 intra-área, 33 radiais e três seletivas. O 

histograma da Figura 334 ilustra essa quantidade de linhas por tipo de serviço oferecido e as 

Figura 335 a Figura 337 indicam a área de cobertura das mesmas, de acordo com as 

respectivas Áreas de Operação a que estejam vinculadas. 

 

Figura 334 – Distribuição das Linhas do STCO na Rede MÍNIMA, por Tipo de Serviço 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Além dessas linhas do STCO foram consideradas uma série de terminais de integração, 

vinculados a cada área de operação (Figura 335 a Figura 337):  

 A (4) = Paripe, Lobato, Plataforma e Calçada;  

 B (7) = Pirajá, Retiro, Acesso Norte, Pituaçu, CAB, Pernambués, Iguatemi, Rodoviária;  

 C (12) = Metrô Aeroporto e Mussurunga, vinculados à Linha 2 do Metrô, além de 

Pituaçu, Pernambués, CAB e Iguatemi-Rodoviária, que também pertencem a Linha 2 do 

Metrô e ficam na divisa com a área do “Miolo”. Abrigará ainda os terminais municipais já 

existentes do Aeroporto, Barroquinha e Aquidabã, além da Lapa anexo à estação Lapa 

da Linha 1 metroviária, e os novos a serem implantados nas centralidades de Itapuã e 

Pituba (com localização ainda a ser definida). 
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Figura 335 – Rede MÍNIMA de TC: Linhas do STCO da Área A (Subúrbio / Península) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 


