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Figura 336 – Rede MÍNIMA de TC: Linhas do STCO da Área B (“Miolo”) 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 337 – Rede MÍNIMA de TC: Linhas do STCO da Área C (Orla/Centro) 

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

O processo de organização e readequação da rede de transporte coletivo realizado para 
configurar a rede de ônibus municipal em Salvador resultou em uma rede com apenas nove 
linhas do Sistema STEC. 

Destas linhas, duas realizam integração com o VLT na estação Paripe e quatro com o Metrô - 
sendo uma na estação Retiro da Linha 1 e três na Linha 2, uma de passagem pela estação 
Aeroporto e duas na estação Mussurunga (ver Figura 338). 

A Tabela 143 e a Figura 338 apresentam a relação de linhas e o mapa do traçado das linhas 
de ônibus do subsistema STEC consideradas na Rede MÍNIMA. 

 

Tabela 143 - Rede MÍNIMA de TC: Relação de Linhas do STEC 

Código da Linha Nome da Linha STEC 

L112 Paripe - São Caetano/Faz. Grande Retiro 

L113 Arraial do Retiro - Estação Retiro 

L114 Mirante de Periperi - Estação Paripe 

L413 M. de Periperi - S. Caetano/Faz. Grande Retiro 

L402 Alto do Cruzeiro - Plataforma/Cemitério 

L410 Mirante de Periperi - Periperi 

L604 Praia do Flamengo - Jd. Margarida via Estação Metrô Aeroporto 

L605 Estação Mussurunga - Praia do Flamengo 

L605-01 Estação Mussurunga – Praia do Flamengo 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 338 – Rede MÍNIMA de TC: Linhas do STEC 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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 Rede de Transporte Coletivo por Ônibus – METROPOLITANA (da RMS) 

A futura rede de linhas de ônibus com atendimento aos demais municípios da RMS, são 
identificadas como Metropolitanas. Nesse subsistema existem 106 linhas, classificadas em 
cinco grupos de linhas de ônibus: 

 Linhas Integradas exclusivamente com o Metrô;  

 Linhas Integradas com o STCO;  

 Linhas Integradas tanto com o Metrô como com o STCO; 

 Linhas Rodoviárias: que operam com veículos especiais de características rodoviárias; 

 Linhas Setoriais: que fazem a ligação entre os demais municípios da RMS, exceto 
Salvador. 

 

Tabela 144 – Rede MÍNIMA de TC: Agrupamento das Linhas METROPOLITANAS 

Grupo de Linhas Número de Linhas 

Metropolitana Integrada com o Metrô 40 

Metropolitana Integrada com o STCO 9 

Metropolitana integrada com o Metrô e o STCO 29 

Metropolitana Rodoviária 14 

Metropolitana Setoriais (exceto Salvador) 14 

Total  106 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

As integrações das linhas METROPOLITANAS com o Metrô serão realizadas nas estações 
Pirajá, pertencente à Linha 1 e nas estações Mussurunga e Aeroporto, ambas pertencentes à 
Linha 2 metroviária; sendo que na estação Aeroporto as integrações serão realizadas “de 
passagem”, pois terão como ponto final em Salvador, a estação Mussurunga ou no futuro 
terminal do bairro de Itapuã. 

As integrações com o Sistema Urbano STCO, serão realizadas nas estações de conexão 
Itapuã e Terminal Paripe, sendo que neste será possível, também, a integração com o modal 
VLT. 

As linhas Metropolitanas Rodoviárias, por representarem um grupo especial de atendimento, e 
por possuírem tarifas e tipos de veículos diferenciados, não participarão da integração com o 
sistema metro-ferroviário e nem com o STCO, mas comporão a Rede MÍNIMA de TC.  

A Figura 339 mostra o mapeamento das linhas de ônibus que farão a operação do Sistema 
METROPOLITANO. 
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Figura 339 – Rede MÍNIMA de TC: Linhas do Sistema METROPOLITANAS 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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 Rede de Transporte Coletivo por Ônibus, pelo modal BRT 

São sete as ligações com linhas de ônibus possuindo a tecnologia BRT (Bus Rapid Transit) 
previstas na Rede MÍNIMA de TC, conforme relacionados abaixo (ver Figura 340): 

- Corredor BRT: Estação Iguatemi - Estação Lapa. 

- Corredor BRT: Estação Lapa - Terminal Pituba/Pç. N.S. da Luz (a definir) 

- Corredor BRT: Estação Iguatemi - Terminal Pituba/Pç. N.S. da Luz (a definir). 

- Corredor BRT: Terminal Itapuã (a definir) - Estação Paripe. 

- Corredor BRT: Estação Lobato - Terminal Pituba/Pç. N.S. da Luz (a definir). 

- Corredor BRT: Estação Paripe - Terminal Pituba/Pç. N.S. da Luz (a definir). 

- Corredor BRT: Estação Calçada - Terminal Pituba/Pç. N.S. da Luz (a definir). 

- Corredor BRT: Estação Calçada - Estação Retiro. 

Obs.: As localizações dos terminais Pituba e Itapuã, ainda não estão definidas. 

 BRT LAPA <> LIP: O BRT proporcionando a ligação Rodoviária / Iguatemi - Est. Lapa é 
composto por três ligações, duas até a estação Lapa e um ramal até Pituba. Já se 
encontra em licitação e realizará a ligação entre a estação da Lapa e a estação de 
transbordo – Rodoviária/Iguatemi com a Linha 2 metroviária. 

Este corredor terá uma extensão de 8,7 quilômetros e será constituído com faixa 
exclusiva para ônibus e pistas expressas para automóveis, além de pistas marginais 
para o tráfego geral, ciclovias e complexos de Elevados que vão eliminar retornos e 
semáforos, facilitando o fluxo de veículos. 

As principais vias envolvidas neste percurso são: a Av. Antonio Carlos Magalhães, Av. 
Juracy Magalhães Júnior, R. Lucaia e Av. Vasco da Gama. 

 BRT Paripe <> Pituba e Paripe<>Itapuã: Esses corredores utilizarão a via transversal 
da Av. 29 de Março (em fase de implantação) e serão integrados com o sistema VLT na 
Estação Paripe. 

 BRT Lobato <> Pituba: A Av. Gal Costa será a principal via de ligação para o BRT 
Lobato-Pituba, que além da integração com o VLT na estação Lobato, fará também 
integração com a Linha 1 do Metrô na estação Pirajá e com a Linha 2 na estação 
Pituaçu. 

 BRT Calçada <> Pituba: Outra ligação transversal a ser realizada por BRT será entre 
Calçada e Pituba, utilizando como principais vias a Av. Antonio Carlos Magalhães e Av. 
Heitor Dias. 

 BRT Calçada <> Retiro: O corredor BRT entre Calçada e a Estação Retiro se integra 
com o VLT na Estação Calçada e com a Linha 1 do Metrô na Estação Retiro, via Av. 
Heitor Dias e Av. Barros Reis. 
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Figura 340 – Rede MÍNIMA de TC: Linhas BRT (Bus Rapid Transit) 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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 Rede de Transporte Coletivo, por Metrô 

Para compor a Rede MÍNIMA do PlanMob, o Metrô operará com duas linhas, sendo que a 
Linha 1 já está operando, realizando a ligação entre as estações de Pirajá e da Lapa. 

Para a Linha 2 considerou-se a conclusão das obras de expansão até a estação Aeroporto, 
com a operação de nove novas estações, realizando a ligação entre Aeroporto e Acesso Norte, 
onde é possível realizar o transbordo livre entre as duas linhas metroviárias. 

A Linha 1 tem 12 quilômetros de extensão com 8 estações e a Linha 2 terá 19 quilômetros de 
extensão com 12 estações. 

A Tabela 145 apresenta a relação das estações por Linha e a Figura 341 ilustra o traçado e a 
localização das estações nessas duas linhas do Metrô. 

 

Tabela 145 - Relação das Estações do Metrô por Linha 

Linha do Metrô de Salvador Estação 
1 Pirajá 
1 Bom Juá 
1 Retiro 

1 e 2 Acesso Norte 
1 Bonoco 
1 Brotas 
1 Pólvora 
1 Lapa 
2 Detran 
2 Rodoviária 
2 Pernambués 
2 Imbuí 
2 CAB 
2 Pituaçu 
2 Flamboyant (em implantação) 
2 Tamburugy (em implantação) 
2 Bairro da Paz (em implantação) 
2 Mussurunga (em implantação) 
2 Aeroporto (em implantação) 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados da Concessionária CCR Metrô-Bahia (julho/2017). 
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Figura 341 – Rede MÍNIMA de TC: Linhas Metroviárias 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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 Rede de Transporte Coletivo, pelo Modal VLT 

O VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) encontra-se em fase de licitação e substituirá o atual trem 
de subúrbio, que apresenta uma operação precária. 

As linhas consideradas farão as seguintes ligações, num “carrossel operacional” combinando 
os intervalos entre as composições:  

 entre Comércio e São Luiz, com uma extensão aproximada de 18,5 quilômetros e 20 
estações, com hdw = 20 min na HPM. 

 entre Comércio e Periperi, com uma extensão aproximada de 14,1 quilômetros e 17 
estações, com hdw = 20 min na HPM. 

 entre Comércio e Plataforma, com uma extensão aproximada de 8,9 quilômetros e 11 
estações, com hdw = 10 min na HPM. 

 

A Figura 342 apresenta o traçado das três linhas de VLT e a localização das estações. 
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Figura 342 – Rede MÍNIMA de TC: Linhas do VLT 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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 Rede de Transporte Coletivo – Terminais de Integração 

A Rede MÍNIMA contará com 20 equipamento públicos de suporte à integração entre os 
diferentes modais de TC sendo cinco deles de transbordo ônibus x ônibus e os demais 
possibilitando também a integração com os modais Metrô e VLT.  

Tabela 146 – Rede MÍNIMA de TC: Equipamentos para Integrações 

Equipamentos de 
Integração 

Tipo de 
Integração 

Integração entre Modais 

Ônibus x Ônibus Ônibus x Metrô Ônibus x VLT 

Acesso Norte Aberta Sim  Sim   

Aeroporto Infraero Aberta Sim     

Aquidabã Aberta Sim     

Barroquinha Aberta Sim     

Calçada Aberta     Sim 

Imbuí Aberta Sim Sim  

Itapuã (*) Aberta Sim     

Lapa Aberta Sim Sim  

Lobato Aberta     Sim 

Metrô Aeroporto Aberta Sim Sim   

Mussurunga Aberta Sim Sim   

Paripe Aberta     Sim 

Pernambués (*) Aberta Sim Sim   

Pirajá Aberta Sim Sim   

Pituaçu Aberta Sim Sim   

Pituba (*) Aberta Sim     

Plataforma Aberta     Sim 

Retiro Aberta Sim Sim   

Rodoviária / Iguatemi Aberta Sim Sim   

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

A Figura 343 ilustra a localização dos equipamentos de integração na Rede MÍNIMA em 
avaliação, incluindo os terminais e estações metroferroviárias. Salienta-se que alguns deles (*) 
ainda não tem seu porte e localização definidos. 
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Figura 343 – Rede MÍNIMA de TC: Localização dos Equipamentos de Integração 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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 Rede de Transporte Coletivo – Linhas de Ônibus com Integração Física 

Na Rede MÍNIMA Integrada existirão 176 linhas do STCO, 76 linhas metropolitanas, duas 
linhas de Metrô, uma linha Hidroviária e três linhas de VLT, com pontos de conexão física em 
equipamentos de apoio à integração - terminais ou estações.  

A Tabela 147 apresenta a distribuição dessas linhas por equipamentos de integração e 
indicação preliminar de sua localização. 

 

Tabela 147 - Linhas de Ônibus Integradas, por Equipamento de Integração 

Equipamento de Integração Municipal Metropolitano STEC Totais 

Aeroporto 2 4 1 7 

Iguatemi 24     24 

Itapuã 10 31 2 43 

Metrô Aeroporto 4 52 1 57 

Mussurunga 15 24 1 40 

Paripe 13 5 2 20 

Pirajá 36 15   51 

Acesso Norte 16     16 

Barroquinha 5     5 

Calçada 26     26 

Lapa 19     19 

Lobato 11     11 

Pituba 22     22 

Plataforma 2     2 

Retiro 9   1 10 

Imbuí 13     13 

Pituaçu 20     20 

Aquidabã 1    1 

Total Geral 248 131 8 387 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

Obs: Há linhas que se integram em mais de um equipamento de integração, pois os interligam. 
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8 FORMULAÇÃO DO PROGNÓSTICO 

8.1 Aspectos Metodológicos 

8.1.1 Anos de Referência 
Uma vez caracterizada a linha base da mobilidade em Salvador (DIAGNÓSTICO), que se 
baseou em seus componentes de transporte ativo e motorizado, cabe projetar as demandas 
futuras desses componentes da mobilidade motorizada considerando-se preliminarmente a 
chamada “Rede MÍNIMA” que pressupõe a não intervenção no setor de transportes com 
outros investimentos, além daqueles já preliminarmente comprometidos (em maio/2017).  

Em outras palavras, o PROGNÓSTICO permite avaliar os componentes da mobilidade 
urbana num cenário futuro, para o caso de não se fazer novos investimentos em infraestrutura 
de mobilidade.  

Assim, a premissa do prognóstico, de projetar cenários futuros de demanda e de não se fazer 
investimentos em infraestrutura, além daqueles já comprometido, considerou: 

 Ano Base de Referência: 2017 

Os indicadores referenciais de mobilidade urbana, que serão comparados com os indicadores 
derivados do PROGNÓSTICO, são aqueles existentes atualmente (maio, 2017) na cidade de 
Salvador. 

 Ano Horizonte de Projeção: 2032 

Preliminarmente, para servir como referência para a formulação das diretrizes de mobilidade, 
adotou-se o ano horizonte de 2032 (projeção de 15 anos) por ter sido indicado no Plano 
Salvador 500 (Vol. 1 e 2) como o “ano de pico de população” na cidade. Para efeito de 
projeções dentro do escopo do PlanMob Salvador serão realizadas, em outras fases deste 
trabalho, outras simulações com projeções, novas propostas de infraestruturas de transporte e 
avaliação de seus impactos para os anos de 2025 e para o ano de 2049, horizonte final do 
Plano Salvador 500. 

8.1.2 Cenário Socioeconômico em 2032 
As variáveis condicionantes da demanda de transportes, utilizados para efeitos de 
modelagem de transportes, são aquelas descritas no Relatório RT05 – Cenário Base do 
Planejamento de Transporte:  

(i) população;  

(ii) emprego;  

(iii) número de matrículas escolares; e  

(iv) taxas de motorização.  

 

Essas condicionantes foram desagregadas segundo faixas de renda. A formulação de cenários 
socioeconômicos, para efeito do prognóstico, consistiu em projetar essas condicionantes para 
o ano 2032 e distribuí-las espacialmente no território de análise (ver relatório Técnico RT05).  
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Para esse fim foi considerado como cenário de da evolução urbana, o aqui chamado Cenário 
Salvador 500: que considera, para efeito de projeções das variáveis condicionantes, as 
premissas socioeconômicas estabelecidas no Plano Salvador 500, extraídas das informações 
contidas nos Vol. 1 (Salvador Hoje e suas Tendências) e Vol. 2 (Salvador do Futuro: Território 
da Inclusão e das Oportunidades) feitas pela PMS em 2015. 

 

8.1.3 Infraestrutura de Mobilidade em 2032 
O prognóstico não prevê investimentos em infraestrutura de transportes além daqueles em vias 
de serem implantados ou em andamento ou com investimentos já alocados. Assim, para efeito 
desta Fase do PlanMob Salvador duas opções de infraestrutura foram consideradas, a saber: 

 Rede MÍNIMA: que é a alternativa composta pela infraestrutura de mobilidade existente 
atualmente em Salvador (infraestrutura da Fase de Diagnóstico, de maio de 2017) 
acrescida dos empreendimentos em andamento (complementação da Linha 2 do 
Metrô; o VLT; Corredores de BRT; obras viárias em andamento, entre outros) conforme 
especificado no Relatório Técnico RT05.  

 Rede ATUAL: é a alternativa básica para comparação, composta pela infraestrutura de 
mobilidade existente atualmente em Salvador, sem os empreendimentos em 
andamento. É uma “rede hipotética”, como dito, utilizada apenas para comparação. 

 

8.1.4 Opções de Rede Simuladas no Prognóstico 
Considerando as combinações de Rede de Transportes, a serem simuladas nesta Fase 5 do 
PlanMob Salvador (Elaboração do DIAGNÓSTICO), foram definidas algumas OPÇÕES a 
serem pré-avaliadas para formatar os dados orientativos dos debates com os especialistas no 
próximo Workshop (início da Fase 6). 

Essas opções, a serem testadas com a Rede de Simulação calibrada, deverão ser 
comparadas, com a rede viária e de transporte coletivo modelada e terão seus dados 
obtidos da aplicação dos modelos de Estimativa da Demanda ajustados para uso neste 
PlanMob Salvador. 

A Tabela 148 sumariza as OPÇÕES de PROGNÓSTICO, considerando uma combinação de 
evolução da DEMANDA (Plano Salvador 500) e de implementação da OFERTA (Rede MÍNIMA 
ou Rede ATUAL). 

Tabela 148 – OPÇÕES Componentes do Prognóstico 

Opções BASE PROGNÓSTICO 

Ano de Referência 2017 2032 

Cenário socioeconômico (DEMANDA) Existente (calibrada) Plano Salvador 500 

Infraestrutura de mobilidade (OFERTA) Existente (calibrada) 
Rede MÍNIMA = Opção 2 
Rede ATUAL = Opção 2 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).
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Parar efeitos do PROGNÓSTICO é realizado um estudo de previsão das condições de 
desempenho da operação do transporte coletivo e da circulação do tráfego em geral e os seus 
efeitos sobre os indicadores de mobilidade motorizada, notadamente sobre os tempos 
consumidos pelas pessoas nos deslocamentos, bem como outras consequências, em especial 
sobre o custo social. 

 

8.1.5 Matrizes de Viagens Consideradas no Prognóstico 
As simulações feitas no âmbito deste PlanMob Salvador geram informações que permitem 
comparar, entre diferentes INFRAESTRUTURAS de transporte, os fluxos do transporte 
Individual com o CARREGAMENTO das redes representativas do Sistema Viário (em azul) e 
do Sistema de Transporte Coletivo Público (em vermelho), decorrentes da alocação das 
MATRIZES DE VIAGENS respectivas a esses sistemas, referentes à Hora de Pico da Manhã 
(HPM), no ano horizonte inicialmente estabelecido (2032).  

Essas matrizes de viagens são originadas pela aplicação dos Modelos de Demanda calibrados 
e contém os seguintes totais de referência (na HPM, dos anos base - 2017 e OPÇÃO testada 
em 2032). Destaca-se que os totais indicados a seguir se referem a veic/h no sistema viário e 
pax/h no Sistema de Transporte Coletivo: 

 Viagens na Rede Viária 

o Situação Existente (base) = 136.846 veic/HPM, em 2017 

o Cenário SALVADOR 500 = 210.292 veic/HPM, em 2032 

 Viagens na Rede de Transporte Coletivo, de uso público 

o Situação Existente (base) = 212.671 pax/HPM, em 2017 

o Cenário SALVADOR 500 = 252.466 pax/HPM, em 2032 

 

8.2 Resultados das Simulações do Transporte Coletivo (TC) 

8.2.1 Indicadores de Desempenho do TC 
Neste item são apresentados os resultados das simulações para as OPÇÕES anteriormente 
descritas, cujos dados foram extraídos do modelo de demanda elaborado para este estudo. Em 
cada simulação são descritos o cenário de demanda (socioeconomia) de oferta de transporte 
em análise.  

Para análise do Transporte Coletivo (TC), os indicadores adotados foram os seguintes: 

 Tempo total de espera (minutos): tempo decorrido desde a chegada no ponto de 
parada até o embarque do passageiro no TC. Considera-se a média ponderada da 
metade do intervalo entre partida das linhas de transporte coletivo; 

 Extensão total (km): distância percorrida dentro do(s) veículo(s) e no acesso aos 
mesmos pelo usuário de transporte coletivo em uma viagem, medida em quilômetros; 

 Transferências (%): porcentagem de passageiros que realizam transferências entre 
dois ou mais modos de transporte; no decorrer da viagem (entre “i” a origem e “j” o 
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destino final da viagem) por exemplo, transferências entre ônibus municipal de Salvador 
e o Metrô e vice-versa; 

 Tempo dentro do veículo (minutos): tempo total gasto pelo usuário do transporte 
coletivo exclusivamente embarcado no(s) veículo(s); 

 Tempo a pé (minutos): tempo total de caminhada em sua viagem por transporte 
coletivo (de i para j), somando tempos de acesso desde o seu local de origem até o 
transporte público coletivo (tempo de acesso), somado ao tempo de caminhada nas 
transferências entre modos, tempos gastos nas passarelas e o tempo gasto até o seu 
destino (tempo de difusão); 

 Tempo total da viagem (minutos): somatória dos subtotais de tempos de espera, 
tempo dentro do veículo e tempo a pé. 

 

Os resultados foram obtidos a partir da modelagem do sistema de transporte da área do estudo 
(cidade de Salvador e sua Região Metropolitana) utilizando o Modelo EMME/4 com calibração 
de parâmetros de modelagem ajustados para o ano base de 2017, conforme especificado no 
Relatório Técnico RT 05. 

 

8.2.2 Rede e Cenário 2017 (Situação Base de Referência) 
A base de referência para efeito de prognóstico é a situação atual em 2017. A Tabela a seguir 
apresenta os indicadores da demanda. 

 

Tabela 149 Cenário de Referência (Cenário e Rede de 2017) 

Modal 
Embarques 

na Hora 
Pico Manhã 

Passageiro 
x km 

Passageiro 
x h 

Vel. Média 
do usuário 

(km/h) 
Passageiros 

Dia 

Ônibus Urbanos de Salvador (*1) 189.828 1.470.690 94.009 15,64  1.929.700 

Metropolitanas 43.584 619.708 34.606 17,91  309.400 

Metrô 8.935 65.152 1.781 36,58  87.700 

Trem de Subúrbio 1.003 6.088 234 26,05  11.500 

Lanchas 552 4.317 313 13,81  5.600 

Elevador/Planos Inclinados 588 57 14 3,99  5.700 

Ferry 317 4.354 174 24,97  3.200 

Outros Modais (*2) 16.412 141.696 8.931 15,87  141.800 

Total 261.219 2.312.062 140.062 16,51  2.494.600 

*1 - Indicadores agregados dos sistemas STCO + STEC + Seletivos 

*2 - Indicadores agregados das linhas urbanas dos municípios, na RMS exceto Salvador 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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8.2.3 Resultados da OPÇÃO 1 = Rede Atual + SALVADOR 500 (2032) 

 Descrição da OPÇÃO 1: 

Esta OPÇÃO 1 considera: (i) o cenário da oferta de transporte ATUAL (2017), ou seja, com 
nenhuma mudança nos itinerários das linhas de transporte coletivo; e (ii) quanto ao cenário de 
demanda, é considerado o cenário socioeconômico de acordo com o Plano Salvador 500 
sempre referenciado ao ano de 2032 e mostra sua variação em relação a 2017. 

 Tempos de Viagem no TC 

A Tabela 150 mostra os tempos médios de viagem e o percentual total de transferências, 
decorrentes da simulação. 

 

Tabela 150 – Resultados da OPÇÃO 1 = Rede Atual + SALVADOR 500 (2032) 

Indicador Cenário Atual 
(2017) 

Rede Atual + Cenário 
Salvador 500  

(2032) 

Variação  
2032/2017 

 (%) 

Tempo total de espera (min) 7,68 min. 7,14 min. -7,0% 

Extensão Total (km) 11,97 km 11,87 km -0,8% 

Transferências (%) 22,6% 21,9% -3,1% 

Tempo dentro do veículo (min) 38,90 min. 54,37 min. 39,8% 

Tempo a pé (min) 18,69 min. 19,85 min. 6,2% 

Tempo total da viagem 65,27 min. 81,36 min. 24,7% 

Velocidade média (km/h) 16,51 km/h 11,60 km/h -29,7% 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

O tempo médio total da viagem de transporte coletivo em Salvador aumenta de maneira 
relevante nesta Opção 1 se comparado com a situação ATUAL, variando de 65,27 minutos 
para 81,36 minutos, o que representa um aumento de 24,7%.  

Analisando-se somente o tempo dentro do veículo, a duração do percurso aumenta 39,8%, 
oscilando de 38,90 minutos para 54,37 minutos como consequência do aumento das extensões 
dos congestionamentos no sistema viário em 2032.  

O tempo gasto a pé aumenta em 6,2%, passando de 18,69 minutos para 19,85 minutos.  

Por fim, a queda no tempo de espera se deve à adequação dos intervalos das linhas conforme 
mencionado anteriormente (-7,0%). 

Em 2032, o percentual de transferências estimado para esta Opção 1 é de 21,9%, similar ao 
apresentado no Cenário Atual, que é de 22,6% para o o total de viagens dos usuários de 
transporte coletivo. Portanto indicando uma pequena redução  
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 Indicadores da Demanda no TC 

As tabelas a seguir (Tabela 151 e Tabela 152) mostram os principais indicadores de transporte 
coletivo por modal, na hora pico manhã, e a variação desses indicadores comparado com os 
resultados do Cenário Atual no Ano 2017. 

 

Tabela 151 - Demandas (embarques) e velocidades médias por modal de TC – OPÇÃO 1 
= Rede Atual + SALVADOR 500 (2032) 

Modo 
Embarquesn
a Hora Pico 

Manhã 
Passageiro 

x km 
Passageiro 

x h 

Vel. Média 
do Usuário 

(km/h) 

Passageiros 
Dia 

Ônibus Urbanos de Salvador (*1) 220.970 1.682.486 147.382  11,42  2.246.400 

Metropolitanas 49.149 706.955 66.384  10,65  348.900 

Metrô 14.851 101.161 2.770  36,52  145.800 

Trem de Subúrbio 3.387 26.666 1.055  25,27  38.700 

Lanchas 877 4.684 336  13,94  8.800 

Elevador/Planos Inclinados 731 75 19  3,98  7.100 

Ferry 381 5.225 209  24,97  3.900 

Outros Modais (*2) 18.199 174.749 14.749  11,85  156.600 

Total 308.545 2.702.001 232.906  11,60  2.956.200 

*1 - Indicadores agregados dos sistemas STCO + STEC + Seletivos 

*2 - Indicadores agregados das linhas urbanas dos municípios, na RMS exceto Salvador 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Tabela 152 – Variação dos indicadores em relação ao Cenário Atual (2017) – OPÇÃO 1 = 
Rede ATUAL + SALVADOR 500 (2032) 

Modais 
Embarques 

na Hora Pico 
Manhã 

Passageiro 
x km 

Passageiro 
x h 

Vel. Média 
(km/h) 

Passageiros 
Dia 

Ônibus Urbano de Salvador (*1) 16,4% 14,4% 56,8% -27,0% 16,4% 

Metropolitanas 12,8% 14,1% 91,8% -40,5% 12,8% 

Metrô 66,2% 55,3% 55,5% -0,2% 66,2% 

Trem de Subúrbio 237,7% 338,0% 351,6% -3,0% 236,5% 

Lanchas 58,9% 8,5% 7,5% 0,9% 57,1% 

Elevador/Planos Inclinados 24,3% 31,0% 31,3% -0,2% 24,6% 

Ferry 20,2% 20,0% 20,0% 0,0% 21,9% 

Outros Modais (*2) 10,9% 23,3% 65,2% -25,3% 10,4% 

Total 18,1% 16,9% 66,3% -29,7% 18,5% 

*1 - Indicadores agregados dos sistemas STCO + STEC + Seletivos 

*2 - Indicadores agregados das linhas urbanas dos municípios, na RMS exceto Salvador 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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A quantidade de embarques pelos modos ferroviários cresce significativamente - um aumento 
de 66,2% nos passageiros diários transportados pelo Metrô (de 87.700 pax/DU para 145.800 
pax/DU) e no VLT (de 11.500 para 38.700 pax/DU, aumento de 237,7%). 

Esse resultado é reflexo da drástica redução da velocidade dos modos sobre pneus, cujos 
usuários migraram para modos de transporte sobre trilhos que não sofrem a influência dos 
congestionamentos do transporte individual.  

No sistema de ônibus municipal de Salvador o número de embarques diários aumenta de 
1.929.700 pax/DU para 2.246.400 pax/dia (+16,4%). 

Estima-se um grande aumento do indicador passageiro x hora/HPM, que aumenta 66,3% em 
relação ao Cenário Atual (2017), além do aumento do indicador passageiro x km/HPM, que 
representa a extensão total dos deslocamentos realizados pelos usuários de transporte 
coletivo, que aumenta 16,9%. Estes dois indicadores impactam na velocidade média dos 
usuários usando os sistemas de TC, que diminui 29,7% no geral, de 16,51 km/h para 11,60 
km/h. 

Cabe ressaltar a queda acima da média geral da velocidade das linhas do Sistema 
Metropolitano, que cai 40,5% nesta OPÇÃO 1. 

 

 Carregamentos do TC na Hora Pico da Manhã 

A figura a seguir ilustra o carregamento do transporte coletivo no município de Salvador na 
hora de maior demanda do sistema (hora de pico da manhã), para a OPÇÃO 1 analisada.  

Os carregamentos estão expressos em passageiros transportados. 
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Figura 344 – Carregamento do TC na HPM - OPÇÃO 1 = Rede Atual + Salvador 500 (2032) 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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No que se refere ao transporte sobre pneus, destacam-se os quatro principais eixos radiais 
do município.  

 O eixo da BR-324 mostra carregamento de 11.200 pax/HPM, no sentido Bairro-Centro, 
próximo ao Terminal e Estação Pirajá da Linha 1 do Metrô: 

 O eixo da Av. Afrânio Peixoto alcança níveis de carregamento em torno de 7.100 
pax/HPM no mesmo sentido no ponto próximo à Estação Calçada do VLT.  

 O eixo da Av. Luís Viana (Paralela) apresenta carregamentos significativos, em ambos 
os sentidos, no ponto próximo à Estação Imbuí da L2 do Metrô, sendo eles em torno de 
16.700 pax/HPM no sentido bairro-centro e de 17.200 pax/HPM no sentido centro-
bairro.  

 O quarto eixo, da Orla Atlântica, apresenta carregamentos em torno de 4.000 pax/HPM 
na Av. Octávio Mangabeira sentido Amaralina, próximo ao bairro de Costa Azul e de 
3.900 pax/HPM no sentido Itapuã. 

No transporte ferroviário, a L1 do Metrô é a que apresenta maior solicitação, com 
carregamentos de até 9.000 pax/HPM no trecho próximo à Estação Acesso Norte, no sentido 
Pirajá>Lapa.  

O Trem de Subúrbio, neste cenário, aumenta o seu carregamento máximo para um patamar 
em torno de 1.600 pax/HPM na chegada à Estação Calçada. 

 

 Transferência entre Modais do TC 

Destacam-se as integrações entre Ônibus e Metrô na Estação Pirajá da Linha 1 do Metrô 
(6.100 pax/HPM integrados) e entre Ônibus e Ônibus no Terminal Pirajá, com 1.300 pax/HPM 
integrados. No eixo da Av. Luís Viana (Paralela), a integração mais significativa acontece no 
Terminal Mussurunga, com um volume de 6.900 pax/HPM integrados. 

A Figura 345 mostra a quantidade de passageiros que realizam transferências entre modais de 
transporte coletivo na hora pico manhã e suas localizações. 
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Figura 345 - Localização e fluxo de passageiros integrados entre modais (HPM, 2032) - Rede Atual + Salvador 500 (2032) 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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8.2.4 Resultados da OPÇÃO 2 = Rede com Projetos Consolidados + SALVADOR 
500 (2032) 

 Descrição da OPÇÃO 2: 

 Oferta - oferta de transporte no cenário de REDE MÍNIMA, ou seja, considerando:  

(a) a operação do Metrô com a Linha 2 até a Estação Aeroporto;  

(b) a operação dos BRT e BRS propostos;  

(c) a operação da linha de VLT;  

(d) as consequentes mudanças nos itinerários das linhas de transporte coletivo sobre 
pneus, para se adequar ao Contrato Programa; e  

(e) os ajustes nos itinerários das linhas de ônibus; e 

(f) as intervenções no sistema viário já comprometidas. 

 Demanda - matriz de demanda gerada considerando os indicadores socioeconômicos 
do Salvador 500 para o ano 2032. 

 Indicadores dos Tempos de Viagem no TC 

A tabela a seguir mostra os tempos médios de viagem e o percentual total de transferências 
decorrentes da simulação. 

 

Tabela 153 – Tempos médios e transferências: – OPÇÃO 2 - Rede com Projetos 
Consolidados + Salvador 500 (2032) 

Indicador 
Cenário Atual  

(2017) 
Rede Atual + Cenário 

Salvador 500  
(2032) 

Variação  
2032/2017 

 (%) 

Tempo total de espera (min) 7,68 min. 7,59 min. -1,2% 

Extensão Total (km) 11,97 km 12,02 km 0,4% 

Transferências (%) 22,6% 55,5% 145,7% 

Tempo dentro do veículo (min) 38,90 min. 40,60 min. 4,4% 

Tempo a pé (min) 18,69 min. 20,52 min. 9,8% 

Tempo total da viagem 65,27 min. 68,71 min. 5,3% 

Velocidade média (km/h) 16,51 km/h 15,59 km/h -5,6% 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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O tempo total da viagem de transporte coletivo em Salvador aumenta nesta Opção se 
comparado com a situação atual, variando de 65,27 minutos para 68,71 minutos, o que 
representa um aumento de 5,3%. Analisando-se somente o tempo dentro do veículo, há um 
aumento de 4,4%, variando de 38,90 minutos para 40,60 minutos.  

Destaca-se o aumento expressivo no número de transferências, variando de 22,6% para 55,5% 
neste cenário. 

 Indicadores de Demanda do Transporte Coletivo 

A Tabela a seguir mostra os principais indicadores do transporte coletivo por modal na hora 
pico manhã e a variação desses indicadores comparado com os resultados da Situação Atual 
no ano 2017. 

 

Tabela 154 - Tabela com demandas por dia, velocidades médias segundo cada sistema – 
OPÇÃO 2 - Rede com Projetos Consolidados + Salvador 500 (2032) 

Modo 
Passageiros na Hora 

Pico Manhã 
Passageiro x 

km 
Passageiro 

x h 
Vel. Média 

(km/h) 
Passageiros 

Dia 

Municipal Salvador 
(*1) 

257.204 1.440.908 97.777  14,74  2.614.100 

Metropolitanas 37.679 494.787 44.020  11,24  267.500 

Metrô 68.461 595.538 18.860  31,58  586.400 

VLT 14.065 100.760 5.155  19,55  160.700 

Lanchas 615 4.176 304  13,75  6.200 

Elevador/Planos 
Inclinados 

730 79 21  3,84  7.100 

Ferry 521 7.145 286  24,96  5.300 

Outros Modos (*2) 19.289 195.055 15.653  12,46  162.700 

Total 398.564 2.838.449 182.075  15,59  3.810.000 

*1 - Indicadores agregados dos sistemas STCO + STEC + Seletivos 

*2 - Indicadores agregados das linhas municipais dos outros municípios da RMS exceto Salvador 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Tabela 155 – Variação dos indicadores em relação ao Cenário Atual Ano 2017 – OPÇÃO 2 
-Rede com Projetos Consolidados + Salvador 500 (2032) 

Modo Passageiros na Hora 
Pico Manhã 

Passageiro x 
km 

Passageiro 
x h 

Vel. Média 
(km/h) 

Passageiros 
Dia 

Municipal Salvador 
(*1) 35,5% -2,0% 4,0% -5,8% 35,5% 

Metropolitanas -13,5% -20,2% 27,2% -37,2% -13,5% 

Metrô 666,2% 814,1% 958,8% -13,7% 568,6% 

VLT (*2) - - - - - 

Lanchas 11,4% -3,3% -2,8% -0,5% 10,7% 

Elevador/Planos 
Inclinados 

24,1% 38,0% 43,1% -3,5% 24,6% 

Ferry 64,4% 64,1% 64,2% 0,0% 65,6% 

Outros Modos (*3) 17,5% 37,7% 75,3% -21,5% 14,7% 

Total 52,6% 22,8% 30,0% -5,6% 52,7% 

*1 - Indicadores agregados dos sistemas STCO + STEC + Seletivos 

*2 – Modo não existente no Cenário Atual  

*3 - Indicadores agregados das linhas municipais dos outros municípios da RMS exceto Salvador 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

A quantidade de passageiros transportados pelos modos ferroviários aumenta de maneira 
relevante em função da oferta do metrô e VLT. De fato, a demanda diária transportada pelas 
duas linhas de Metrô varia de 87.700 passageiros por dia no Cenário Atual (2017) para 
586.400 nesse cenário de 20132. Por sua vez, o VLT transportará 160.700 passageiros por dia 
no ano de 2032 com o Cenário Salvador 500. 

Quanto a demanda Municipal de Salvador, o número de passageiros transportados por dia 
aumenta em 35,5%, variando de 1.929.700 passageiros no Cenário Atual Ano 2017 para 
2.614.100 passageiros nesta Opção 2.  

 

 Carregamentos  

A figura a seguir ilustra o carregamento do transporte coletivo no município de Salvador na 
hora de maior demanda do sistema, hora de pico da manhã, para a Opção analisada - Rede 
Mínima (Rede com Projetos Consolidados) + Cenário SALVADOR 500 (2032).  

Os carregamentos estão expressos em passageiros transportados na HPM. 
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Figura 346 – Carregamento do TC na HPM, OPÇÃO 2 -- Rede com Projetos Consolidados + Salvador 500 (2032) 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Quanto ao transporte sobre pneus, destacam-se os quatro principais eixos radiais do 
município.  

 A demanda que utiliza o eixo da BR-324 será quase toda transportada pelo Metrô – 
Linha 1, o que reduz o seu carregamento de forma relevante passando a indicar um 
carregamento dos sistemas de ônibus municipais de Salvador, com cerca de 
1.200 pax/HPM no sentido Bairro-Centro próximo ao Terminal e Estação Pirajá. Esta 
queda de demanda se deve ao seccionamento de linhas municipais de Salvador e 
Metropolitanas da RMS na Estação Pirajá, para atender ao Contrato do Programa. 

 O eixo da Avenida Afrânio Peixoto alcança níveis de carregamento em torno de 
3.100 pax/HPM no mesmo sentido no trecho próximo à Estação Calçada do VLT.  

 O eixo da Avenida Luiz Viana (Paralela), da mesma forma que o eixo da BR-324, terá 
seus carregamentos reduzidos significativamente, apresentando fluxos, em ambos os 
sentidos, no local próximo à Estação Imbuí da L2 do Metrô, em torno de 1.500 pax/HPM 
por sentido.  

 O quarto eixo, da Orla Atlântica, apresenta carregamentos em torno de 7.500 
passageiros na Av. Octávio Mangabeira sentido Amaralina nas proximidades do bairro 
de Costa Azul e de 3.400 passageiros no sentido Itapuã, no mesmo local. 

Quanto ao transporte ferroviário, a Linha 2 do Metrô será a linha com maior carregamento na 
hora de pico manhã (HPM), com carregamentos máximo de 18.000 pax/HPM no sentido 
Acesso Norte-Aeroporto e de 12.200 pax/HPM no sentido Aeroporto-Acesso Norte. Para a L1 
estima-se máximo carregamento (HPM) no sentido Pirajá-Lapa de 13.400 pax/HPM e de 5.600 
no sentido Lapa-Pirajá. 

Quanto ao VLT estimam-se carregamento/HPM máximo de 7.400 pax/HPM no sentido São 
Luiz-Comércio e de 2.800 pax/HPM no sentido Comércio-São Luiz. 

 

 Transferência entre Modais do TC 

Nesta Opção 2 o volume de integrações entre modais aumenta substancialmente em relação 
ao Cenário Atual (2017).  

Quanto às integrações Ônibus X Metrô, os principais locais de integração ocorrem na Estação 
Pirajá da Linha 1 (10.000 passageiros na hora pico manhã) e na Estação Aeroporto da Linha 2 
(9.000 passageiros na hora pico manhã).  

Quanto às transferências Ônibus X Ônibus, todos os terminais de integração (propostos e 
existentes) apresentam grandes volumes, por exemplo: 

 Terminal Pituba/Nossa Senhora da Paz (10.000 passageiros na hora pico manhã);  

 Terminal Pirajá (5.700 passageiros na hora pico manhã); 

 Terminal Mussurunga (5.100 passageiros na hora pico manhã); 

 Terminal Itapuã (5.000 passageiros na hora pico manhã); e  

 Terminal Pituaçu (3.800 passageiros na hora pico manhã).  

A figura a seguir ilustra a quantidade de passageiros que realizam transferências entre modais 
de transporte coletivo, na hora pico manhã, para o ano 2032. 
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Figura 347 – Localização e fluxo de passageiros integrados entre modais (HPM 2032) OPÇÃO 2 – Rede com Projetos Consolidados + Salvador 
500 (2032) 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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8.3 Resultados das Simulações do 
Sistema Viário 

Os relatórios de saída produzidos pelo 
software EMME vs.4 estão apresentados a 
seguir, para cada OPÇÃO testada, com uma 
abrangência geral para toda a RMS e com 
um detalhe na região da AUC, para facilitar 
sua análise crítica. 

 Descrição da Situação EXISTENTE (em 
maio/2017) 

As Figura 348 e Figura 349 ilustram o 
carregamento do Sistema Viário no Município 
de Salvador na HPM para a Situação 
EXISTENTE na época da calibração da Rede 
de Simulação (maio/2017). 

 

 Carregamentos do Sistema Viário, na 
HPM 

Os carregamento estão expressos em 
veículos/hpm e indicam a solicitação em cada 
uma das pistas de rolamento, componente da 
Rede Simulada, destacando-se: 

 Na Av. Luís Viana (Paralela) observa-se 
fluxos de 10.725 veic/hpm (= 6.989 + 
3.736), no trecho fronteiriço à Mata do 
Exército, no sentido Aeroporto > 
Iguatemi; e de 8.615 veic/hpm (= 5.189 
+ 3.426), no sentido inverso; 

 Na BR-324, próximo à Águas Claras 
esse valor é de 3.869 veic/hpm, no 
sentido do Centro de Salvador e no 
sentido contrário 4.036 veic/hpm. 

 

 

 

Figura 348 – Carregamento Viário: Referencial = Situação EXISTENTE calibrada e matrizes modeladas (2017) 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

Carregamento REFERENCIAL

EXISTENTE – Calibrada (2017) 

SALVADOR 
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Figura 349 - Carregamento Viário: Referencial = Situação EXISTENTE calibrada e matrizes modeladas (2017) – Detalhe na AUC 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

Carregamento REFERENCIAL 

EXISTENTE – Calibrada (2017) 

DETALHE (AUC) 
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8.3.1 OPÇÃO 1 = Rede ATUAL + 
Cenário SALVADOR 500 (2032) 

 Descrição da OPÇÃO 1 

Esta OPÇÃO 1 considera a situação da 
infraestrutura viária existente (maio de 2017), 
ou seja, a mesma QUE FOI USADA PARA A 
CALIBRAÇÃO DA Rede de Simulação; ou 
seja, somente incorporando as alterações 
viárias que JÁ FORAM IMPLANTADAS após 
a época da Pesquisa OD de 2012, definindo a 
Rede ATUAL do sistema viário. 

Quanto às variáveis explicativas dos modelos 
de demanda elas foram derivadas do cenário 
proposto pelo Plano Salvador 500. 

 Carregamento do Sistema Viário, na 
HPM 

As Figura 350 e Figura 351 ilustram o 
carregamento do Sistema Viário no Município 
de Salvador na hora de maior solicitação de 
Rede de Simulação pelo transporte individual, 
para a Rede ATUAL (equivalente à de 
calibração) suposta em 2032. 

Os carregamento estão expressos em 
veículos/hpm e indicam a solicitação em cada 
uma das pistas de rolamento, componente da 
Rede Simulada, destacando-se: 

 Na Av. Luís Viana (Paralela) observa-se 
fluxos de 12.812 veic/hpm (= 9.139 + 
3.773), no trecho fronteiriço à Mata do 
Exército, no sentido Aeroporto > 
Iguatemi; e de 13.075 veic/hpm (= 
11.593 + 1.482), no sentido inverso; 

 Na BR-324, próximo à Águas Claras 
esse valor é de 5.205 veic/hpm, no 
sentido do Centro de Salvador e no 
sentido contrário 8.502 veic/hpm; 

 

 

Figura 350 – Carregamento VIÁRIO: OPÇÃO 1 = Rede ATUAL + Cenário SALVADOR 500 (2032) 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

Carregamento da Opção 1 

REDE ATUAL + Salvador 500 (2032) 

SALVADOR 
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Figura 351 - Carregamento VIÁRIO: OPÇÃO 1 = Rede ATUAL + Cenário SALVADOR 500 (Ano 2032) – Detalhe na AUC 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

Carregamento da Opção 1 

REDE ATUAL + Salvador 500 (2032) 

DETALHE (AUC) 
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8.3.2 OPÇÃO 2 = Rede MÍNIMA + 
SALVADOR 500 (2032) 

 Descrição da OPÇÃO 2 

Esta OPÇÃO 2 considera como oferta de 
infraestrutura a INCORPORAÇÃO dos 
projetos viários já comprometidos (ver item 
7.2.1); quanto ao incremento de demanda foi 
usada as orientações do Cenário de Salvador 
500. 

 Carregamentos do Sistema Viário, na 
HPM 

As Figura 352 e Figura 353 ilustram o 
carregamento do Sistema Viário no Município 
de Salvador na hora de maior solicitação de 
Rede de Simulação pelo transporte individual, 
para a Rede ATUAL (equivalente à de 
calibração) suposta em 2032. 

Os carregamento estão expressos em 
veículos/hpm e indicam a solicitação em cada 
uma das pistas de rolamento, componente da 
Rede Simulada, destacando-se: 

 Na Av. Luís Viana (Paralela) observa-se 
fluxos de 13.830 veic/hpm (= 8.946 + 
4.884), no trecho fronteiriço à Mata do 
Exército, no sentido Aeroporto > 
Iguatemi; e de 12.392 veic/hpm (= 9.752 
+ 2.640), no sentido inverso; 

 Na BR-324, próximo à Águas Claras 
esse valor é de 4.195 veic/hpm, no 
sentido do Centro de Salvador e no 
sentido contrário 7.979 veic/hpm; 

 

 

 

Figura 352 – Carregamento Viário: OPÇÃO 2 = Rede MÌNIMA + Cenário SALVADOR 500 (Ano 2032) 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Carregamento da Opção 2 

Rede MÍNIMA + Salvador 500 (2032) 

SALVADOR 
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Figura 353 - Carregamento Viário: OPÇÃO 2 = Rede MÌNIMA + Cenário SALVADOR 500 (Ano 2032) – Detalhe na AUC 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

Carregamento da Opção 2 

Rede MÍNIMA + Salvador 500 (2032) 

DETALHE (AUC) 
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8.3.3 Síntese dos Resultados das 
OPÇÕES Simuladas no 
PROGNÓSTICO 

A fim de possibilitar uma análise comparativa 
das duas opções simuladas nesta etapa do 
PROGNÓSTICO foi confeccionada a Tabela 
156 contendo os fluxos de tráfego em 12 
Pontos de Controle de trechos viários, 
conforme a localização indicada na Figura 
354, e de acordo com cada sentido de 
percurso por esses trechos.  

Para cada OPÇÂO individualmente está 
apresentada sua comparação com a situação 
existente, utilizada como a Base Referencial. 

 

 

Figura 354 - Localização dos Pontos de Controle dos Fluxos no Sistema Viário 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Tabela 156 – Comparação das OPÇÕES Simuladas - 12 Pontos Principais de Controle 

CARREGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DE SALVADOR  

PONTO DE CONTROLE OFERTA 
SIMULADA 

    BASE REFERENCIAL OPÇÃO 1 OPÇÃO 2 
    EXISTENTE + CALIBRADA ATUAL + SALVADOR 500 MÍNIMA + SALVADOR 500 

Código Classe Local Sentido 
Capacidade de 
Ligação Viária 

(veic./h/sentido)  

Expressa Marginal 2017 2032 2032 

(veic/HPM) (veic/HPM) (veic/HPM) (v/c) (veic/HPM) (v/c) (veic/HPM) (v/c) 

1 Arterial II Av. Octávio Mangabeira (Itapuã) B/C 2.346 2.072 - 2.072 0,88 2.688 1,15 2.854 1,22 

1 Arterial II Av. Octávio Mangabeira (Itapuã) C/B 2.334 1.364 - 1.364 0,58 2.985 1,28 3.080 1,32 

3 Arterial II Av. Manoel Dias da Silva (Pituba) B/C 5.390 2.217 - 2.874 0,53 3.215 0,60 3.444 0,64 

3 Arterial II Av. Octávio Mangabeira (Pituba) C/B 3.953 2.275 - 2.275 0,58 3.141 0,79 2.792 0,71 

4 Arterial II R. Conselheiro Pedro Luz (Rio Vermelho) B/C 2.715 390 - 390 0,14 1.174 0,43 1.254 0,46 

4 Arterial II R. Conselheiro Pedro Luz (Rio Vermelho) C/B 2.741 551 - 551 0,20 832 0,30 852 0,31 

7 Trânsito Rápido Av. Luís Viana (CAB) B/C 9.389 8.145 - 8.145 0,87 10.630 1,13 9.900 1,05 

7 Trânsito Rápido Av. Luís Viana (CAB) C/B 9.323 8.017 - 8.017 0,86 14.277 1,53 11.061 1,19 

8 Trânsito Rápido Av. Luís Viana (Exército) B/C 10.000   6.989 6.989 0,70 9.139 0,91 8.946 0,89 

8 Marginal Av. Luís Viana (Exército) B/C 6.800     3.736 0,55 3.773 0,55 4.884 0,72 

8 Trânsito Rápido Av. Luís Viana (Exército) C/B 10.000   5.189 5.189 0,52 11.593 1,16 9.752 0,98 

8 Marginal Av. Luís Viana (Exército) C/B 4.800     3.426 0,71 1.482 0,31 2.640 0,55 

9 Trânsito Rápido Av. Luís Eduardo Magalhães (Túnel) B/C 5.949 2.195 - 2.195 0,37 2.529 0,43 2.785 0,47 

9 Trânsito Rápido Av. Luís Eduardo Magalhães (Túnel) C/B 5.949 2.248 - 2.248 0,38 5.023 0,84 4.144 0,70 

10 Arterial II Av. San Martin (Retiro) B/C 3.889 2.046 - 2.046 0,53 2.332 0,60 2.221 0,57 

10 Arterial II Av. San Martin (Retiro) C/B 3.912 1.934 - 1.934 0,49 3.527 0,90 3.044 0,78 

13 Expressa BR-324 B/C 5.608 1.432 2.437 3.869 0,69 5.205 0,93 4.195 0,75 

13 Expressa BR-324 C/B 5.579 3.293 824 4.036 0,72 8.502 1,52 7.979 1,43 

15 Arterial II Av. Afrânio Peixoto (Periperi) B/C 2.477 701 - 701 0,28 841 0,34 1.198 0,48 

15 Arterial II Av. Afrânio Peixoto (Periperi) C/B 2.475 806 - 806 0,33 2.069 0,84 2.429 0,98 

21 Arterial I Túnel Américo Simas B/C 3.109 1.156 - 1.156 0,37 1.938 0,62 1.914 0,62 

21 Arterial II Túnel Américo Simas C/B 2.256 653 - 653 0,29 933 0,41 676 0,30 

23 Coletora Av. Joana Angélica (Piedade) B/C 2.350 874 - 874 0,37 977 0,42 1.006 0,43 

23 Coletora Av. Joana Angélica (Piedade) C/B 2.349 1.245 - 1.245 0,53 1.103 0,47 1.138 0,48 

24 Arterial II Av. Miguel Calmon (Campo Grande) B/C 2.710 494 - 942 0,35 1.003 0,37 911 0,34 

24 Arterial II Av. Miguel Calmon (Campo Grande) C/B 4.107 574 - 600 0,15 710 0,17 751 0,18 

27 Arterial I Av. 29 de Março (Cajazeiras) B/C 5.400 0 - 0 0,00 0 0,00 2.125 0,39 

27 Arterial I Av. 29 de Março (Cajazeiras) C/B 5.400 0 - 0 0,00 0 0,00 2.983 0,55 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

Obs.: (*) A capacidade de absorção dos fluxos veiculares já desconsiderada o eventual fluxo de ônibus, compartilhados com o trânsito geral. 
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8.4 Prognóstico para o Transporte Ativo 
Considerando que as atividades de elaboração do Prognóstico (Fase 4) se concentraram em 
calibrar um modelo de simulação da OFERTA e da DEMANDA, apenas para as viagens 
MOTORIZADAS, está a seguir mencionada uma série de observações quanto aos assuntos 
relativos ao Transporte ATIVO. 

 

8.4.1 Circulação de Ciclistas 
Das ações destinadas aos ciclistas e que estão vinculadas às intervenções relativas ao 
incremento das infraestruturas componentes da Rede MÍNIMA destaca-se: 

 Incorporações de bicicletários e seus acessos locais, vinculados a todas as estações 
das linhas metroviárias; 

 Adaptação de antiga ciclovia existente no canteiro central da Av. Luis Viana, para sua 
adequação ao traçado da L2 do Metrô e sua ampliação para contemplar toda a 
extensão dessa linha; 

 Incorporação de novas ciclovias em toda extensão dos projetos de engenharia das 
vias transversais do “Miolo” – Av. 29 de Março e Av. Gal Costa – inclusive contando 
com a indicação de locais para bicicletários junto a algumas estações dos futuros BRT a 
circularem nessas avenidas; 

Entretanto, não existe relatada nenhuma outra ação, com projetos específicos, para 
efetivamente contemplar a construção de uma rede cicloviária articulada e integrada com todos 
os modais de transporte.  

Sua ausência poderá acarretar em aumento nos riscos de acidentes envolvendo ciclistas, pelo 
estímulo que vem sendo dado ao uso da bicicleta, devido a outras ações da PMS no assunto. 

Este estímulos devem ser pensados 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. 
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8.4.2 Circulação de Pedestres 

 Deterioração das calçadas 

De acordo com o diagnóstico realizado, Salvador tem uma extensão estimada de 6,4 mil km de 
calçadas sendo que parte relevante requer algum tipo de adequação, desde soluções 
simples até sua construção, no caso de calçadas inexistentes. 

 O levantamento amostral feito junto às faces de quadras no entorno de Pontos de 
Ônibus indicou que 77% das calçadas requerem algum tipo de adequação, sendo que 
20% são de calçadas inexistentes.  

 O levantamento amostral feito junto às faces de quadras no entorno de Escolas indicou 
que 93% das calçadas requerem algum tipo de adequação, sendo que 18% são de 
calçadas inexistentes. 

 O levantamento amostrai feito junto às faces de quadras no entorno de Unidades de 
Pronto Atendimento indicou que 71% das calçadas requerem algum tipo de adequação, 
sendo que 31% são de calçadas inexistentes. 

No caso de não haver programas de melhoria da adequação das calçadas poderá ocorrer a 
deterioração das mesmas, aumentando ainda mais as necessidades de adequação física. 

 Aumento do número de acidentes nas calçadas pelas condições do passeio 

Os acidentes na circulação de pedestres (queda ao caminhar) atualmente correspondem, 
segundo levantamento da OD-2012, a 25% dos acidentes associados à mobilidade.  

Em termos de prognóstico o número de acidentes deverá crescer na mesma proporção do 
crescimento da população da cidade. Com as perspectivas de deterioração da qualidade das 
calçadas, caso não seja implantado um programa de melhorias, esse percentual de acidentes 
ao caminhar deverá aumentar. 

 Aumento de atropelamentos de pedestres 

De acordo com dados da pesquisa OD de 2012, 12% dos acidentes de trânsito envolvem 
atropelamento de pedestres. O número de acidentes desse tipo deverá aumentar 
substancialmente caso seja mantido o crescimento do índice de motorização tendencial e não 
seja implantado um programa de prevenção de atropelamentos, acompanhado de sinalização 
de tráfego específica, principalmente nas travessias das pistas de rolamento. 

 Exclusão de pessoas com mobilidade reduzida 

As calçadas da cidade de Salvador não se encontram em conformidade com a Norma NBR 
9050/2015 determinando empecilhos para o deslocamento de pessoas com mobilidade 
reduzida e/ou pessoas com deficiência. O PLENO atendimento da norma é um enorme 
desafio para a cidade de Salvador, pelas grandes declividades constatadas na cidade.  

A inclusão de pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida tende a aumentar devido 
à deterioração da qualidade das calçadas e pode ser mitigado a partir de programas de 
melhorias de caminhabilidade. 
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9 AVALIAÇÃO DO PROGNÓSTICO 

9.1 Transporte Coletivo (TC) 
Consolidando as análises de indicadores do transporte coletivo apresentadas no capítulo 
anterior, apresenta-se a seguir um resumo dos resultados das simulações realizadas. 

A Tabela 157 mostra um comparativo das opções simuladas dos cenários no que se refere à 
demanda transportada por dia em cada modal do transporte coletivo da RMS. 

Tabela 157 – Demanda transportada por dia útil, nos modais de TC 

Modo 
Situação 

EXISTENTE 
Ano 2017 

Rede Atual + 
Cenário Salvador 

500 Ano 2032 

Variação 

% 

Rede MÍNIMA + 
Cenário Salvador 

500 Ano 2032 

Variação 

% 

Ônibus Urbano de Salvador 
(*1) 

1.929.700   2.246.400  16,4%  2.614.100  35,5% 

Metropolitanas 309.400 348.900 12,8% 267.500 -13,5% 

Metrô 87.700 145.800 66,2% 586.400 568,6% 

VLT (*2)  -     -    - 160.700 1.297,4% 

Trem 11.500 38.700 236,5%  -    - 

Lanchas 5.600 8.800 57,1% 6.200 10,7% 

Elevador/Planos Inclinados 5.700 7.100 24,6% 7.100 24,6% 

Ferry 3.200 3.900 21,9% 5.300 65,6% 

Outros Modos (*3) 141.800 156.600 10,4% 162.700 14,7% 

Total 2.494.600 2.956.200 18,5% 3.810.000 52,7% 

*1 - Indicadores agregados dos sistemas STCO + STEC + Seletivos 

*2 – Modo não existente no Cenário Atual  

*3 - Indicadores agregados das linhas municipais dos municípios exceto Salvador 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

A demanda transportada pelos modais ferroviários irá aumentar mais do que a média de 
todos os modais de transporte considerados. Analisando-se os cenários de demanda 
denominados Salvador 500, o Metrô crescerá 66,2% entre a OPÇÃO 1 da Rede Atual 2032 e a 
Referencial de 2017, passando de 87.700 passageiros para 145.800 passageiros. Comparando 
com a OPÇÃO 2 de oferta Rede MÍNIMA, o Metrô aumentará 568,6%, passando de 88.700 
passageiros transportados por dia para 586.400 pax/DU. 

Por sua vez, as linhas de ônibus municipais de Salvador aumentam a sua demanda diária, de 
1.929.700 pax/DU na Situação Atual 2017 para 2.246.400 na OPÇÃO 1 Rede Atual + Salvador 
500 (2032). Esta demanda aumenta para 2.614.100 pax/DU na OPÇÃO 2 de oferta com a 
Rede MÍNIMA. 

A Tabela 158 a seguir mostra o resumo das simulações dos cenários no que se refere aos 
indicadores operacionais, em cada modal do transporte coletivo de Salvador. 
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Tabela 158 – Comparativo dos Indicadores Operacionais, por TC  

Modo Rede Atual 
Ano 2017 

Rede Atual + 
Cenário Salvador 

500 Ano 2032 
Variação 

% 

Rede MÍNIMA + 
Cenário Salvador 

500 Ano 2032 
Variação 

% 

Tempo Total Espera (min) 7,68 7,14 -7,0% 7,59 -1,2% 

Distância (km) 11,97 11,87 -0,8% 12,02 0,4% 

% de transferências 22,6% 21,9% -3,1% 55,5% 145,7% 

Tempo dentro do veículo (min) 38,90 54,37 39,8% 40,60 4,4% 

Tempo a pé (min) 18,69 19,85 6,2% 20,52 9,8% 

Tempo Total da viagem (min) 65,27 81,36 24,7% 68,71 5,3% 

Velocidade Média (km/h) 16,51 11,60 -29,7% 15,59 -5,6% 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Na Tabela 158 nota-se a variação do tempo médio total da viagem nas duas opções 
analisadas.  

Comparado com a Situação EXISTENTE (2017), esse tempo total da viagem aumenta em até 
24,7%, alcançando 81,36 minutos na OPÇÃO 1 da Rede Atual + Cenário Salvador 500 (2032), 
devido ao aumento do nível de congestionamentos do tráfego geral e que, consequentemente, 
afeta as vias que não possuam tratamento prioritário na circulação do transporte coletivo.  

Este aumento de tempos é mitigado com as propostas de novas intervenções viárias e de 
ampliação da rede de transporte coletivo que são simuladas na OPÇÃO 2 de oferta 
denominado Rede MÍNIMA, cujo resultado se mostra eficiente, porém insuficiente para 
anular o aumento do tempo gasto pelos usuários do transporte coletivo. Nesta OPÇÃO 2 Rede 
MÍNIMA + Cenário Salvador 500, o tempo total da viagem aumenta em 5,3%. 

Desta forma, ainda se faz necessária a elaboração de novas medidas e/ou um conjunto de 
obras de mobilidade para que este aumento estimado nos tempos gastos nos deslocamentos 
diários por TC da população seja anulado e, se possível, reduzido.  

 

9.2 Sistema Viário (SV) 
A medida do desempenho dos fluxos de tráfego numa rede de simulação, normalmente, é 
aferido pelos Níveis de Serviço (NS) que os fluxos de tráfego impõem ao Sistema Viário 
Principal (SVP), nas horas de máxima solicitação; normalmente a Hora de Pico da Manhã 
(HPM). 

Na sequência está apresentada uma série de mapas correspondentes a cada OPÇÂO testada, 
referentes ao ano meta de 2032, escolhido por representar o ano de maior ocupação urbana 
(cf. previsão do Plano Salvador 500). 
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Figura 355 – Referenciais da Rede de Simulação do SVP de Salvador 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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9.2.1 Níveis de Serviço do Transporte 
Individual, por OPÇÃO Testada 

Para avaliação das condições dos fluxos na 
HPM foi definida uma escala cromática, de 
acordo com os padrões orientados pelo HCM - 
2000, que relaciona os volumes do tráfego (V) 
com a capacidade ofertada (C), indicando a 
qualidade do trânsito. 

 

 

Figura 356 - Base Referencial = Situação ATUAL calibrada e matrizes modeladas (2017) 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 



Planmob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT06: Diagnóstico da Mobilidade em Salvador 

 

479 

Figura 357 - Base Referencial = Situação ATUAL calibrada e matrizes modeladas (2017) – Detalhe na AUC 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 358 – OPÇÃO 1 = Rede ATUAL + Cenário SALVADOR 500 (2032) 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 359 – OPÇÃO 1 = Rede ATUAL + Cenário SALVADOR 500 (2032) – Detalhe na AUC 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 360 – OPÇÃO 2 = Rede MÍNIMA + Cenário SALVADOR 500 (2032) 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Figura 361 – OPÇÃO 2 = Rede MÍNIMA + Cenário SALVADOR 500 (2032) – Detalhe na AUC 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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9.2.2 Indicadores de Avaliação do Sistema Viário 
Além desses mapas foram consolidados alguns indicadores comparativos, que essas opções 
apresentaram, assim definidos: 

 Extensão Média das Viagens (ID) = percurso efetivo dos deslocamentos entre cada 
par de zonas (Dij), determinado pelas redes de simulação; 

 Duração Média das Viagens (IT) = tempo efetivo do deslocamento entre um par de 
zonas (Tij), também oriundo das redes de simulação; 

 Velocidade Média das Viagens (IV) = relação entre as extensões e o tempo médio, 
efetivado entre cada par de zonas; 

 Índice de Congestionamento (IC) = relação entre as extensões de trechos do Sistema 
Viário Principal e a totalidade do SVP, que apresentaram Níveis de Serviço E ou F (V/C 
> 0,80); 

 Índice de Saturação (IS) = semelhante ao IC, mas considerando também os trechos 
que se mostravam numa situação de pré-saturação dos fluxos, com Níveis de Serviço 
D, E ou F (V/C > 0,60); 

 Índice de Utilização (IU) = quantidade de uso do sistema viário (ao longo da Hora Pico 
da Manhã), efetivado por todos os veículos da matriz atribuída; 

 Índice de Permanência (IP) = tempo dispendido pelos veículos na rede de simulação, 
numa Hora Pico da Manhã; 

 Índice de Acidentes (IC) = relação entre os acidentes anuais registrados e a população 
da região; 

 Índice de Atropelamentos (IA) = relação entre os dados sobre atropelamentos anuais 
e a população residente; 

 Índice de Fatalidade (IM) = relação entre a quantidade anual de óbitos decorrentes dos 
acidentes de trânsito e a população da região. 
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9.2.3 Síntese da Avaliação do Sistema Viário 
A fim de possibilitar uma análise comparativa entre as duas OPÇÕES simuladas estão consolidados na 
Tabela 159 os resultados obtidos em cada uma delas e, na sequência, apresenta-se uma série de 
gráficos explicativos desses resultados. 

 

 

Tabela 159 - Síntese da Avaliação do Sistema Viário 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 362 – Síntese da Avaliação do Sistema Viário 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

Base 2017 Minimo 2017

Índice % Índice %

ID = Distância da viagem km 5,5 5,4 7,9 44,31% 8,0 45,33%

IT = Tempo de Viagem min 12,4 11,9 25,2 102,68% 20,8 67,08%

IV = Velocidade Percurso km/h 26,5 27,4 18,9 -28,80% 23,0 -13,02%

IC = Índice de Congestinamento (E/F) km 77,9 57,9 267,9 243,90% 199,9 156,61%

IS = Índice de Saturação (D/E/F) km 252,7 183,3 470,8 86,31% 401,5 58,88%

IU = Índice de Utilização veic. x km 1.131.096 1.119.755 1.665.976 47,29% 1.643.685 45,32%

IP = Índice de Permanência veic. x hora 42.688 40.839 88.285 106,81% 71.322 67,08%

IC = ìndice de Acidentes acid./10.000 hab. 62,98 - - - -

IA = Índice de Atropelamentos atrop./10.000 hab. 0,47 - - - -

IM = Índice de Fatalidade mortos/10.000 hab. 3,24 - - - -
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9.2.4 Conclusões 
Apesar das diversas intervenções viárias definidas nos projetos já comprometidos e que 
compuseram a Rede MÍNIMA, eles se mostraram insuficientes para equacionar a operação 
do tráfego, tanto em alguns pontos críticos já existentes na cidade de Salvador (notadamente 
no interior da AUC), mas também não solucionaram a sobrecarga nos dois eixos estruturantes 
(BR-324 e Av. Luís Viana), inclusive com a “eliminação do contra-pico” nessas vias, que 
passaram a ser igualmente solicitadas durante a HPM nos dois sentidos do tráfego, na 
totalidade de suas extensões. 

Esse efeito é decorrente da nova distribuição espacial das viagens, estimuladas que foram, 
pela consolidação das “centralidades metropolitanas” ao longo das mesmas e das duas 
intervenções nas “vias transversais do Miolo” que ampliaram significativamente as extensões 
médias das viagens cotidianas. 

A partir dessa Tabela 159 com a síntese dos resultados simulados, dos mapas que ilustram os 
Carregamentos de Tráfego (Figura 348, Figura 350 e Figura 352), Níveis de Serviço (Figura 
356, Figura 358 e Figura 360) e também a Figura 362 correspondentes às OPÇÕES simuladas 
verifica-se que: 

 Mantém-se uma grande sobrecarga no início da Av. Luís Viana (Paralela), em ambos 
os sentidos, pelo menos até a região do CAB; 

 Fluxo acentuado no trecho final dessa avenida, no sentido do município de Lauro de 
Freitas e das centralidades de S. Cristóvão, principalmente, e Itapuã, de forma 
secundária; 

 Saturação da Av. Octávio Mangabeira, praticamente em toda sua extensão, desde o 
bairro de Pituba até Itapuã; 

 Aumento significativo do fluxo no trecho final da BR-324, no sentido do interior; 

 Saturação de diversos pontos localizados na região da AUC, que não tiveram 
sugestões de solução, portanto, sem compor a Rede MÍNIMA; 

 Apesar de pequena redução na extensão (-6,4%) da viagem que a Rede MÍNIMA 
apresentou em relação à Rede ATUAL, o aumento no tempo médio de deslocamento 
(+6,1%) representou uma DIMINUIÇÃO da velocidade média do trânsito na HPM (-
9,4%) afetando, consequentemente, o transporte coletivo pois os ônibus continuam 
compartilhando o espaço viário com o tráfego geral. 

Essas considerações indicam a necessidade de ampliar as propostas de melhoria na 
infraestrutura viária existente, seja em pontos localizados ou atendendo as regiões da cidade 
de forma abrangente e estrutural entre si, especialmente decorrentes de grandes intervenções 
interligando a capital a municípios vizinhos. 
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10 SÍNTESE E CONCLUSÕES 

Este capítulo final – SÍNTESE E CONCLUSÕES – é decorrente das diversas análises e 
avaliações das informações compiladas ao longo da Fase 5 – DIAGNÓSTICO (inserida no 
PlanMob Salvador) e fornece um resumo das atividades apresentadas neste RT06, feitas em 
estrita correspondência à Política Nacional de Mobilidade Urbana formulada a partir da Lei 
Federal nº 12.587/2012 (de 13/04/2012) e alicerçadas nas orientações do PDDU-2016 (Lei 
Municipal nº 9.069/2016, de 30/06/2016) e LOUOS-2016 (Lei Municipal nº 9.148/2016, de 
09/09/2016), atualmente vigentes em Salvador. 

10.1 Cenário Urbano de Salvador: Morfologia e Desigualdade Socioespacial 
A cidade de Salvador está fortemente condicionada à sua localização posicionada no extremo 
de uma península que separa a Baía de Todos-os-Santos da Orla Atlântica. 

Apesar de ter seu relevo formando um alto frontispício voltado para a referida baía, apresenta 
grandes elevações à beira mar caracterizando as chamadas Cidade Alta (abrangendo seu 
Centro Histórico) e a Cidade Baixa, em área aterrada que garante acesso ao seu tradicional 
Porto Marítimo, chegando até a Península de Itapagipe.  

Excetuando essa Península, o restante dessa orla lindeira à baía tem uma largura plana muito 
estreita, ao longo da região do Subúrbio até a centralidade de Paripe, com pequenos trechos 
planos de baixa altitude como Periperi junto ao Vale do Paraguaçu. 

Por outro lado, junto à Orla Atlântica, apesar de possuir um relevo menos íngreme, Salvador 
apresenta altitudes de quase 40 m acima do nível do mar, mas com maiores possibilidades de 
uma ocupação urbana diversificada - com intenso uso residencial, de prestação de serviços, 
abrigando sedes de grandes corporações empresariais, com um comércio diversificado, de um 
turismo de negócios e com atividades voltadas ao lazer.  

Todas elas desenvolvidas numa faixa com cerca de cinco quilômetros que separa a Av. Luís 
Viana (Paralela) da Av. Octávio Mangabeira (lindeira à Orla Atlântica), interligando a 
centralidade do Iguatemi ao Aeroporto Internacional de Salvador, região identificada no PDDU-
2016 como uma das centralidades de caráter metropolitano. 

Por sua vez, ao se analisar a geomorfologia do relevo da cidade de Salvador - e que 
condicionou fortemente a conformação dos bairros populares, surgidos na segunda metade do 
século XX, predominantemente localizados nas regiões do “Miolo” e nos “altos” do Subúrbio - 
verifica-se uma absoluta carência nas suas conectividades com o restante da cidade, tornando-
os fragmentados e cativos de poucas (e precárias) vias que possibilitam às populações, que 
neles habitam, usufruir das oportunidades oferecidas pela antiga AUC. 

Essa realidade tem significado que nesse final do século (de 1970 a 2000) Salvador tenha tido 
um acréscimo da ordem de 500 mil habitantes por década (ou quase uma Feira de Santana 
nesses períodos). 

A carência na conectividade dessas micro áreas da cidade se refletiu na ocupação das regiões 
do “Miolo” e do próprio Subúrbio em suas partes mais elevadas (imunes ao solo fragilizado, o 
“massapé” da Orla da Baía de Todos-os-Santos) contendo uma predominância de população 
de baixa renda familiar (das classes D e E), impondo dois grandes desafios a serem superados 
pelo PlanMob Salvador, na formulação de suas propostas: 
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A) No que tange às desigualdades socioespaciais 

a. Planejar a cidade considerando seu relevo - “os sistemas de transporte têm que 
falar com as cumeadas”; 

b. Planejar a cidade considerando as declividades; 

c. Melhorar a conectividade de seu território. 

B) No que tange à articulação de seus sistemas de transporte com a ocupação urbana: 

a. Melhorar a acessibilidade às centralidades oferecidas pela cidade; 

b. Garantir a articulação das redes de transporte e viária; 

c. Garantir a oportunidade de transporte a todos. 

 

10.2 Padrões da Mobilidade Urbana 
A cidade de Salvador contém a parte mais significativa dos deslocamentos da RMS, 
concentrando cerca de 77% das viagens cotidianas na região (ou mais de 4,6 milhões/DU) 
conforme identificadas na última Pesquisa Domiciliar de Origem/Destino, feita em 2012 (pela 
SEINFRA/GEB). 

A partir de uma série de Pesquisas Complementares, feitas pelo Consórcio TTC-Oficina no 
âmbito do PlanMob Salvador para possibilitar sua atualização representando a mobilidade atual 
(ano de 2017), verifica-se uma sensível variação na divisão modal quanto ao uso dos meios 
de transporte público coletivo ou individual (autos e motos). 

Além da redução de -3,2% nas viagens motorizadas em Salvador (entre 2012 e 2017) 
verificou-se uma significativa migração das viagens pelos modais coletivos (de 39,5% 
caindo para 33,9%) que passaram a se utilizar do transporte individual (de 22,0% para 28,0%) 
(ver Figura 363). 

 

Figura 363 – Comparativo de Divisão Modal 2012 e 2017 

  

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

38,1% 33,9% 
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Essa diferenciação na divisão modal observada nas viagens motorizadas representa quase 
10% na migração de viagens, fortemente explicada pela maior taxa de motorização da 
população soteropolitana (crescendo a um ritmo superior a 6% a.a.) onde se observa o 
predomínio do incremento das motos (3,6 vezes maior, nos últimos dez anos) e concentrado 
nas regiões de classe C, D e E de renda familiar. 

 

10.3  Avaliação do Transporte Coletivo  
O Transporte Coletivo (TC) em Salvador e de uso do público em geral, atualmente opera pelos 
meios rodoviário, ferroviário, hidroviário e também ascensores. Esse sistema de TC conta com 
linhas de ônibus municipais (STCO), metropolitanos, duas linhas de metrô e uma linha de trem 
que atende a região do Subúrbio. Somente o STCO transporta cerca de 1,3 milhões de 
passageiros pagantes num dia útil típico, em suas três Áreas de Operação: A = 
Subúrbio/Península; B = “Miolo”; e C = Orla/Centro. 

Juntas, essas áreas de operação possuem 535 linhas de ônibus que se subdividem em: 
Radiais, Inter Área, Intra Área, Alimentadoras, Horárias e que conformaram a Rede de 
Simulação, deste PlanMob Salvador. Além delas, existem algumas linhas especiais que são 
as de caráter Regulador, as Seletivas e os Pernoitões.  

Completando esse sistema de ônibus, ainda existe o STEC – Subsistema de Transporte 
Especial Complementar, operando nas áreas periféricas de Salvador com um total de 59 
linhas e 257 micro-ônibus e as linhas metropolitanas atendendo os municípios da RMS e os 
interligando com Salvador, com 99 linhas e uma frota de 640 ônibus. 

Quanto aos sistemas sobre trilhos tem-se o antigo Trem do Subúrbio com uma operação 
precária, de baixa frequência (intervalos de 45 min) e com 10 estações e as duas linhas 
Metroviárias que, até o final de 2017, deverão operar um total de 21 estações, numa extensão 
de 30,5 km de rede, com intervalos nos períodos de pico de 4 minutos. 

Ainda existe na Baía de Todos-os-Santos, um transporte hidroviário com duas linhas 
metropolitanas ligando a capital à Ilha de Itaparica e linhas urbanas de Salvador, de Ribeira até 
Plataforma e de Paripe até as Ilhas municipais.  

Interligando as Cidades Alta e Baixa/Comércio além do Elevador Lacerda existem três Planos 
Inclinados – Gonçalves, Pilar e na ligação Liberdade-Calçada. 

 Síntese do Diagnóstico (2017) 

• Os sistemas geridos pela Prefeitura de Salvador (STCO e STEC) suprem, atualmente, 
77,4% dos deslocamentos da RMS; 

• A grande quantidade de linhas de ônibus, originadas no hábito de ter um atendimento 
de cada bairro aos principais polos de atração de viagem, leva a uma operação com 
baixa densidade de veículos por linha e com grandes intervalos entre os ônibus;  

• Os sistemas de TC sobre pneus operam com uma baixíssima prioridade no uso do 
Sistema Viário afetando sua produtividade, com uma velocidade média de 16,5 km/h e 
dificultando a regularidade no cumprimento das viagens programadas; 

• Seu nível de serviço operacional, nas horas pico, a princípio com ocupação 
especificada em 6 passageiros/m2, são fontes de reclamações constantes dos usuários, 
quer pela falta de cumprimento das viagens programadas quer pela sua própria 
dimensão; 



Planmob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT06: Diagnóstico da Mobilidade em Salvador 

490 

• A cobertura espacial da Rede de Transporte Coletivo é alta, acima de 91% se for 
considerada uma “cidade plana”; no entanto, quando é levado em conta, também as 
dificuldades impostas pelo relevo e suas declividades, essa cobertura cai para menos 
de 80%; 

• A falta de acessibilidade plana e/ou vertical contribui fortemente com a elevada 
magnitude dos tempos gastos no acesso, transferência e difusão das viagens no 
transporte coletivo de Salvador, atualmente 18,7 minutos; 

• A atual quantidade de transferências (2017) é da ordem de 22%, hoje facilitada pela 
implantação do Bilhete Único, que possibilita a realização de dois deslocamentos sem 
pagar nova tarifa; 

• O nível de evasão da demanda pagante e de clandestinidade na operação vem se 
acentuando geometricamente, chegando hoje a níveis de cerca de 30% da demanda; 

• O nível de gratuidades e isenções está no patamar de 13,4% da demanda catracada; 

• Por atender um usuário cativo deve-se atentar para a segurança no transporte 
hidroviário e provisão de embarcações com conforto e boa qualidade dos serviços, 
garantia de regularidade e atendendo todas as ilhas da Baia de Todos-os-Santos;    

• O maior dos sistemas de ônibus urbanos (o STCO) foi licitado recentemente e o modelo 
de concessão é considerado bom para regular as relações Público x Privado; no 
entanto, o exercício deste contrato tem gerado reclamações de ambos os lados. 

 Síntese do Prognóstico (2032) 

 Em 2032 esses sistemas geridos pela SEMOB/PMS continuarão tendo um maior peso 
no suprimento das necessidades de deslocamento (68,6%); 

 Em um futuro mediano (15 anos), os grandes investimentos seja no Sistema Viário ou 
nas infraestruturas estruturadoras e relacionadas com o Transporte Coletivo (Metrôs, 
VLT, BRT e BRS), não conseguirão reverter o quadro de baixa velocidade; os usuários 
continuarão circulando no mesmo patamar de velocidade (15,6 km/h); 

 Em 2032, considerando a mesma cobertura de rede, o tempo de acesso, transbordo e 
difusão será de 20,5 minutos; o que indica que, mesmo com intervalos das linhas 
consideravelmente menores, os tempos gastos na transferência contribuem muito para 
aumentar o tempo total das viagens; 

 A infraestrutura da Rede MÍNIMA (com Projetos Consolidados) - de Metrôs, VLT’s, 
BRT’s e BRS’s - só terão sua eficácia plena se forem complementados com a micro 
acessibilidade lindeira a suas estações e com o uso de um TRANSPORTE VERTICAL; 

 No futuro (2032), com a implementação da Rede MÍNIMA, o nível de transferências se 
elevará a 55%, o que indica a necessidade de um tratamento especial nos locais de 
grande concentração de transferências e verificação da atual Política de Integração com 
dois embarques e uma tarifa; 

 Um projeto de alto impacto IMEDIATO é a implantação de uma “Linha Tronco 
Tradicional”, partindo da Estação Aeroporto do Metrô e indo até as regiões da Pituba e 
do Centro Tradicional, em rota pela Orla Atlântica, com tratamento viário prioritário e 
providas de ônibus de grande porte, usando veículos com ar-condicionado e tarifa 
convencional;  
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10.4 Avaliação do Sistema Viário e Circulação  
A cidade de Salvador tem sua macroestrutura viária alicerçada em quatro vias - duas junto ás 
orlas marítimas (Av. Afrânio Peixoto/ Suburbana e Av. Octávio Mangabeira/ Oceânica) e outras 
duas de trânsito expresso (Rodovia BR-324 e Av. Luís Viana/Paralela) – todas de convergência 
radial até atingir os limites da Área Urbana Consolidada (AUC). 

Ultrapassando esse limite, elas se articulam com as “avenidas de vale” implantadas na 
segunda metade do século XX. Ação que procurou criar um sistema viário alternativo e/ou 
complementar às antigas estradas de penetração nos bairros da AUC – as “vias de cumeada” – 
que interligavam os diferentes morros do interior da península ao Centro Antigo de Salvador. 

Essa situação atualmente é responsável pela carente qualidade viária que se observa – 
sinuosas, íngremes, estreitas – dificultando a articulação entre os vales e cumeadas. A essa 
situação se sobrepõem as dificuldades de ligação entre os próprios vales e a inexistência de 
conexão direta entre as cumeadas de seus inúmeros morros, características de seu 
entrecortado relevo. 

Essa rede viária representa as principais vias da cidade num total de 1.876 km de pistas de 
rolamento e tem a composição apresentada na Figura 364, de acordo com a hierarquia viária 
adotada neste PlanMob Salvador: 

 

Figura 364 – Composição do Sistema Viário Principal (2017) 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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 Síntese do Diagnóstico (2017) 

• Quatro vias macro estruturadoras da cidade – junto às duas orlas marítimas e nas vias 
expressas (BR-324 e Av. Luis Viana); 

• Descontinuidade funcional do trânsito, com uma grande frequência no 
desbalanceamento da quantidade das faixas de tráfego; 

• Insuficiência das capacidades viárias, em especial junto a importantes OAEs (Obra de 
Arte Especial); 

• Ociosidade de custosas infraestruturas existentes; 

• Desarticulação e/ou precariedade das ligações: “vale <> cumeada”, “vale <> vale” e 
“cumeada <> cumeada”; 

• Desconexão viária e/ou segregação física entre bairros vizinhos; 

• Tendência efetiva na redução da acidentalidade e das mortes no trânsito, verificadas 
nos anos mais recentes; 

• Deficiência do cadastro de registro da “localização” dos acidentes e, portanto, com uma 
ausência da análise sistemática de suas causas; 

• Na hora pico da manhã constata-se cerca de 78 km de vias congestionadas e outros 
97 km em pré-saturação; 

• Falta de uniformidade das placas verticais e, principalmente, no encadeamento de 
mensagens usadas nessa sinalização de orientação de tráfego; 

• Constatou-se uma quantidade mínima de 33 locais críticos, com “gargalos de trânsito”, 
tanto isoladamente localizados, como abrangendo uma região e/ou suas vias de 
acesso; 

• Ausência de regulamentação da carga/descarga em alguns centros de bairro e nas 
rotas de acesso aos portos, aeroporto e centros logísticos. 

 Síntese do Prognóstico (2032) 

• Insuficiência a médio prazo (2025), das soluções preconizadas na Rede Viária MÍNIMA 
(contendo os Projetos Consolidados); 

• Manutenção da sobrecarga na Av. Luis Viana (até o CAB); 

• Saturação do tráfego no final da Av. Luis Viana (sentido Aeroporto); 

• Saturação a curto prazo (2025) da Av. Octávio Mangabeira, em quase a totalidade de 
sua extensão; 

• Alívio do tráfego no trecho inicial da BR-324 (próximo a AUC); 

• Aumento do tráfego no trecho final da BR-324 (sentido interior); 

• Saturação de diversas intersecções, altamente solicitadas, na Área Urbana Consolidada 
– AUC. 
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10.5 Transporte Vertical e Microacessibilidade 
Em atendimento às demandas de viagens em áreas de extrema variação de declividade, 
atualmente a cidade dispõe somente de quatro dispositivos para deslocamentos verticalizados 
- o Elevador Lacerda e três planos inclinados, Gonçalves, Pilar e Liberdade/Calçada – todos 
localizados junto ao Centro Tradicional de Salvador. Juntos são responsáveis pelo 
deslocamento de 46 mil pessoas/dia, sendo que 28 mil estão concentrados no Elevador 
Lacerda.  

Conforme mostrado na Tabela 160, os deslocamentos realizados por meio destes dispositivos 
reduzem consideravelmente os tempos de viagem, quando considerado o trajeto necessário 
para acessar a pé as interligações analisadas sem os dispositivos. 

 

Tabela 160 - Quadro comparativo do tempo de percurso: a pé x dispositivo vertical 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017) – Pesquisa Complementar, feita pelo do Consórcio TTC-Oficina. 

 

São utilizadas escadarias como forma de vencer a declividade acentuada do terreno, 
apresentando infraestruturas variadas (todas fixas); mas que apenas atendem a modalidade do 
pedestre, quando considerado o transporte ativo.  

O PlanMob Salvador avaliou também questões de Microacessibilidade no acesso às estações 
do Metrô e do atual Trem do Subúrbio, considerando o deslocamento a partir do local de 
integração entre o ônibus e metrô. Verificou-se que as passarelas existentes para o acesso às 
estações representam um alto deslocamento para o usuário apresentando, atualmente, em 
algumas delas, longas extensões, que implicam entre sete e até quase dez minutos de 
caminhada. 

 

10.6 Transporte Ativo: Pedestre  
Para o Transporte Ativo, verificou-se um relevante predomínio dos deslocamentos a pé sobre 
qualquer uma das demais modalidades motorizadas, correspondendo a mais do que 38% dos 
deslocamentos totais, com um total de 1,74 milhões de viagens diárias, segundo dados da 
Pesquisa OD (2012). Extrapolando-se em função da previsão de crescimento da população o 
número de deslocamentos diários, exclusivamente a pé, deverá crescer para 2,10 milhões/DU 
em 2032 em Salvador. 

Nessas estimativas não estão sendo considerados os deslocamentos a pé para acesso ao 
Transporte Coletivo. Considerando ainda as previsões de crescimento do percentual de 
transferências no transporte coletivo, de 22% em 2017 para 55% em 2032, os deslocamentos a 
pé passam a ser extremamente relevantes. 

DURAÇÃO
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Como um essencial elemento do sistema de transporte da cidade, as calçadas devem receber 
tratamento como um componente efetivo da faixa de domínio da via, como forma de atender às 
demandas de mobilidade, sejam elas como complemento das viagens motorizadas ou 
exclusivamente a pé, especialmente no cenário soteropolitano, de intenso uso deste modo para 
os deslocamentos diários. 

Não diferente de outras cidades brasileiras, Salvador possui uma série de obstáculos à 
circulação de pedestres, que vão desde à ausência e/ou precariedade da infraestrutura da 
calçada em si, até problemas de conectividade e de circulação dos pedestres em meio a 
complexos viários e vias de trânsito rápido, que inibem a presença do pedestre e são 
intensificadas pelas próprias características morfológicas do terreno e do desenho urbano. 

 Síntese do Diagnóstico (2017) 

 0,55 viagens/habitante/DU; 

 38% do total de viagens diárias; 

 1,75 milhões de viagens a pé por dia (2012); 

 43,2% das viagens a pé são pelo motivo estudo; 

 21,2% das viagens a pé são pelo motivo trabalho; 

 Extensão da rede de calçadas e travessias = 7,0 mil km; 

 Parte relevante requer algum tipo de melhoria, desde adequações simples até a 
construção das calçadas, no caso de calçadas inexistentes; 

 Os acidentes ao caminhar (queda) atualmente correspondem a 25% dos acidentes 
associados à mobilidade; 

 12% dos acidentes de trânsito envolvem atropelamento de pedestres; 

 Muitas calçadas da cidade de Salvador não se encontram em conformidade com a 
Norma NBR 9050/2015, determinando empecilhos para o deslocamento de pessoas 
com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida. 

 Síntese do Prognóstico (2032) 

O estudo realizado pelo PlanMob Salvador – junto a 87 pontos de parada, 21 escolas e 12 
UPAs - verificou uma quantidade significativa de calçadas (58 %) que necessitam de alguma 
reforma, sendo que cerca de 22% das amostras observadas são trechos de vias sem calçadas. 

Neste cenário, a adequação das calçadas é um grande desafio, devido à escala espacial e 
também ao alto grau de consolidação da própria cidade. Na mesma medida em que constitui 
uma importante demanda a ser tratada, já contou com alguns programas e iniciativas públicas, 
que deveriam ser novamente efetivados para a requalificação das calçadas. A adequação 
completa desta infraestrutura é bastante difícil em decorrência da declividade do terreno, 
sobretudo na região do “Miolo”. 

Desta forma, caberá ao PlanMob Salvador propor estratégias de superação destes entraves à 
adequação da infraestrutura ao pedestre. 



Planmob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT06: Diagnóstico da Mobilidade em Salvador 

495 

 No caso de não haver programas de melhoria da adequação das calçadas poderá 
ocorrer deterioração das mesmas, aumentando ainda mais as necessidades de 
adequação física; 

 O número de acidentes deverá crescer na mesma proporção do crescimento da 
população da cidade; 

 Com as perspectivas de deterioração da qualidade das calçadas, caso não seja 
implantado um programa de melhorias, esse percentual de acidentes ao caminhar 
poderá aumentar; 

 O número de acidentes desse tipo deverá aumentar substancialmente caso seja 
mantido o crescimento do índice de motorização tendencial e não seja implantado um 
programa de prevenção de atropelamentos; 

 O atendimento da norma NBR 9050/2015 é um enorme desafio para a cidade de 
Salvador; 

 A dificuldade para a mobilidade de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida 
tende a aumentar devido à deterioração da qualidade das calçadas; 

 Pode ser mitigado a partir de programas de melhorias de caminhabilidade; 

 As transferências no transporte coletivo, portanto mínimos deslocamentos a pé, cresce 
de 22% para 55% em 2032; 

 2,10 milhões de viagens exclusivamente a pé por dia (previsão para 2032). 

 

10.7 Transporte Ativo: Bicicletas 
A cidade de Salvador possui uma infraestrutura cicloviaria com cerca de 200 km de espaços 
viários contendo um tratamento de preferência à circulação dos ciclistas, incluindo a ciclovia 
existente no Pq. Metropolitano do Pituaçu, as ciclovias exclusivas nos canteiros centrais de 
algumas avenidas (Luis Viana, Luis Maria, Bonocô, Centenário, p/ex.), nas laterais das pistas 
de rolamento (Magalhães Neto, Afrânio Peixoto, Tomaz Gonzaga etc.), sobre as calçadas (em 
vários trechos na Octavio Mangabeira) para citar alguns locais. 

Possui também alguns bicicletários vinculados aos terminais hidroviários (da Ribeira, p/ex.) e 
mais recentemente junto às estações das duas linhas metroviárias; e diversos paraciclos, como 
os encontrados no Rio Vermelho (Lg. da Mariquita), em Itapuã, na Barra, dentre outros locais. 

Há pouco tempo a PMS deu início a um programa de intermodalidade envolvendo os usuários 
de bicicleta permitindo que estes as transportassem no Elevador Lacerda e nos Planos 
Inclinados entre as Cidades Alta e Baixa de Salvador. 

Possui uma “rede de estações” para fomentar o compartilhamento de bicicletas, mas que está 
concentrada no Centro Tradicional da capital e nas proximidades da Orla Atlântica, além de 
algumas estações móveis, de gestão municipal, vinculadas às ciclofaixas de lazer que operam 
nos domingos e feriados, com sinalização móvel implantada pela Transalvador.  

 Síntese do Diagnóstico (2017) 

 Infraestrutura cicloviária é insuficiente para a demanda; 
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 Concentração da rede junto à Orla Atlântica; 

 Na AUC ela é fragmentada e pouco abrangente; 

 A falta de capilaridade não favorece a integração com outros modais; 

 Possibilidade incipiente da integração modal; 

 Existência do sistema de bicicletas compartilhadas; 

 Bicicletários nas estações metroviárias; 

 Permissão do transporte da bicicleta nos ascensores (gratuitos) e embarcações 
(tarifadas); 

 Aumento dos deslocamentos por bicicletas no uso cotidiano; 

 Tendência de redução nos acidentes envolvendo ciclistas. 

 Síntese do Prognóstico (2032) 

 Necessidade de implantação massiva de ciclovias nos principais eixos viários; 

 Melhor compartilhamento no uso das vias, pelos ciclistas; 

 Incorporação de bicicletários e tratamento de seus acessos, em todos os principais 
terminais de transporte; 

 Ausência de projetos abrangentes e concatenados, vinculados ao ciclismo. 

10.8 Concepção da Rede MÍNIMA – Prognóstico Inicial 

 Descrição da Rede 

O PROGNÓSTICO inicial do PlanMob Salvador consiste na comparação do resultado das 
simulações dos deslocamentos usando uma Rede MÍNIMA – formada com o acréscimo dos 
Projetos Consolidados em Salvador – à situação existente (Rede ATUAL), no ano horizonte de 
2032 (intermediário aos contratados, 2025 e 2049), mas que terá a máxima solicitação (ápice 
da população residente). Essa Rede MÍNIMA foi definida a partir dos resultados da análise 
crítica dos Estudos, Planos e Projetos relativos à infraestrutura de transportes, considerando os 
projetos neles relacionados mas que estariam plenamente implantados até 2032. 

Assim, essa Rede MÍNIMA considera os projetos de Infraestrutura de Transportes já 
comprometidos, ou seja, intervenções viárias recentes (após 2012), contidas no Cenário 
ATUAL e outras intervenções em fase final de implementação no Sistema Viário. Contempla 
também alterações na operação e na infraestrutura do Sistema de Transporte Coletivo que 
deverão necessariamente ocorrer até 2025, todos listados a seguir.  

Essa consideração decorreu da análise desses planos e projetos, que consistiu em:  

i. uma contextualização de cada região afetada, destacando suas carências e/ou 
potencialidades;  

ii. uma análise dos objetivos de cada projeto ou plano e os seus principais impactos; 

iii. uma avaliação desses impactos e seus efeitos sobre a ocupação do município, bem 
como em cada região afetada. 
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Os projetos viários analisados e considerados (Figura 365) na composição da Rede MÍNIMA 
(em 2032) foram: 

 Ligação Expressa “Lobato <> Pirajá” 

 Duplicação da Av. Gal Costa  

 Túnel de Interligação Viária, sob a Av. Luís Viana (Paralela) 

 Implantação da Av. 29 de Março  

 Viadutos de retorno sobre a Linha 2 metroviária, na Av. Luís Viana (Paralela) 

 Novos Viadutos no Complexo Viário Dois de Julho; 

 Via Expressa “Paralela <> Barradão”; 

 Via Metropolitana, em Lauro de Freitas (“Arco Norte”) e sua articulação com a BA-526; 

 Faixas de trânsito expresso nas avenidas ACM e Juracy Magalhães, vinculadas ao BRT 
(Lapa<>LIP). 

 

Figura 365 – Rede MÍNIMA (com Projetos Consolidados) do Sistema Viário (2032) 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 
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Sobre os projetos de transporte coletivo considerou-se os sistemas e modais de transporte 
(ver Figura 366 e Tabela 141), com as linhas estruturadoras do transporte coletivo, os 
equipamentos públicos de suporte à integração entre os diferentes modais de transporte e 
compondo uma Rede Integrada de Transporte (RIT), formando a base inicial da concepção 
estrutural da mesma. 

A partir dessa Rede MÍNIMA (Projetos Consolidados) foram feitas estimativas de demanda e 
sua respectiva alocação na Rede de Simulação para o ano atual (2017) e horizonte (2032). 
Dessa forma, foi possível uma avaliação inicial da eficácia dessas intervenções (OFERTA) 
no atendimento dos deslocamentos estimados (DEMANDA) para 2032. 

 

Figura 366 – Rede MÍNIMA de Transporte Coletivo (2032): Eixos Estruturais e Terminais 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 
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Tabela 161 – Sistemas de Transporte Coletivo, da Rede MÍNIMA 

Sistema/Modal Linhas de TC 

LI
N

H
A

S 
D

E 
B

A
IX

A
 

C
A

PA
C

ID
A

D
E 

Ônibus 
(304 Linhas) 

STCO 183 linhas (hdw = diversos) 

STEC 9 linhas (hdw = diversos) 

Metropolitano 104 linhas (hdw = diversos) 

EI
XO

S 
ES

TR
U

TU
R

A
IS

 
(A

lta
/M

éd
ia

 C
ap

ac
id

ad
es

) 

BRT e/ou BRS 
(9 Linhas) 

BRT: LAPA-LIP (hdw = 6 min na hpm) 
BRT: LAPA-PITUBA (hdw = 6 min na hpm) 

BRT: IGUATEMI-PITUBA (hdw = 6 min na hpm) 

BRS: Paripe – Itapuã (hdw = 6 min na hpm) 

BRS: Paripe – Pituba (hdw = 6 min na hpm) 

BRS: Lobato – Pituba (hdw = 6 min na hpm) 

BRS: Calçada – Pituba (hdw = 6 min na hpm) 

BRS: 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 
(1 Linha com 3 esquemas 

operacionais) 

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

Plataforma – Comércio (hdw = 10 min na hpm) 

LI
N

H
A

S 
C

O
M

PL
EM

EN
-

TA
R

ES
 Hidroviário 

(3 Linhas e 2 serviços de 
atendimento especial às Ilhas 

Municipais) 

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) 

EQ
U

IP
A

M
EN

TO
 D

E 
IN

TE
G

R
A

Ç
Ã

O
 Terminais Existentes (8) 

PMS: Lapa, Barroquinha, Aeroporto (Infraero) 
Metroviários: Pirajá, Retiro, Acesso Norte, Rodoviária, 

Mussurunga 

Terminais Planejados (11) 
PMS: Aquidabã, Iguatemi, Imbuí, Pituba, Itapuã 

Metroviários: Pituaçu, Aeroporto (Metro) 
VLT: Paripe, Lobato, Plataforma, Calçada 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017).  
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 Formulação do Prognóstico 

O diagnóstico dispôs de informações que consolidaram a linha base da atual mobilidade (2017) 
para o município, considerando-se os modos componentes do transporte ativo e motorizado.  

O PROGNÓSTICO, por sua vez, projetou as demandas futuras (2032) desses componentes 
considerando uma Rede MÍNIMA (com os Projetos Consolidados) em um cenário coerente com 
o Plano Salvador 500, permitindo avaliar e comparar com a Situação Existente desses 
componentes da mobilidade urbana; portanto, numa situação futura com a ausência de novos 
investimentos em infraestrutura de mobilidade (além da Rede MÍNIMA). 

Assim, o PROGNÓSTICO foi construído a partir: 

(i) dos cenários socioeconômicos estabelecidos e com base nas determinações do 
Plano Salvador 500 e nas orientações do PDDU e LOUOS-2016; e, 

(ii) da infraestrutura de mobilidade, considerando os projetos viários e do transporte 
coletivo já comprometidos, configurando respectivamente, a demanda e a oferta 
para a mobilidade em 2032.  

 

Desta forma, para efeitos desta etapa foi consolidado o estudo da previsão dos impactos 
nas condições de desempenho da operação do transporte coletivo e da circulação do tráfego 
em geral, aferidos pelos indicadores da mobilidade motorizada representativos do tempo 
generalizado, dispendido no deslocamento. 

Adotou-se para o PROGNÓSTICO os anos de referência: de 2017 (como ano base) e 2032 
(como ano horizonte24) da projeção. Os cenários socioeconômicos de geração de demanda 
foram determinados a partir dos dados de população (por classes de renda familiar), emprego, 
matrículas escolares e taxas de motorização, distribuídos espacialmente pela cidade.  

  

                                                
24 A justificativa para projeção de 15 anos (ano horizonte em 2032) se caracteriza, segundo indicado pelo Plano Salvador 500, 
como período em que Salvador atingirá o pico de população residente na cidade. 
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 Carregamentos das Sub-Redes 

A partir das simulações realizadas neste PROGNÓSTICO foram obtidos os fluxos de viagens 
que carregam as sub-redes representativas do Sistema Viário e do Sistema de Transporte 
Coletivo Público, decorrentes da alocação das matrizes respectivas a cada um desses 
sistemas, que foram originadas pela aplicação dos Modelos de Estimativa de Demanda, 
calibrados para representar a Hora Pico da Manhã (HPM) (ver Tabela 162). 

 

Tabela 162 - Matriz de viagens na HPM, consideradas no Prognóstico 

Matriz de Viagem 
Situação  

BASE (2017) 

Cenário 
SALVADOR 500  

(2032) 
Variação 2032/2017 

Rede Viária (veíc/HPM) 136.846 210.292 + 53,7% 

Rede de Transporte Coletivo (pax/HPM) 212.671 252.466 + 18,7% 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Sobre a oferta da infraestrutura de mobilidade foram consideradas duas Redes de Simulação 
para modelagem, sendo elas, a Rede MÍNIMA (com Projetos Consolidados), que é a 
alternativa composta pela infraestrutura de mobilidade existente em Salvador acrescida dos 
empreendimentos em andamento e já comprometidos e a Rede ATUAL, que é a situação 
referencial de comparação, composta somente pela infraestrutura de mobilidade já existente 
em Salvador (2017); portanto, sem considerar os empreendimentos em andamento. 

Os resultados dessas alocações estão ilustrados nas Figura 367 e Figura 368 representando a 
situação existente (em 2017) e as duas opções simuladas para atender a demanda no ano 
horizonte de 2032 – Rede ATUAL e Rede MÍNIMA. 
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Figura 367 - Transporte Coletivo – Carregamentos e Transferências: Comparação da Situação Existente (2017), Rede ATUAL (2032) e Rede MÍNIMA (2032) 

Situação Existente (Maio de 2017) Rede Atual (2032) + Cenário Salvador 500 (2032) Rede MÍNIMA (2032) + Cenário Salvador 500 (2032) 

   
   

Situação Existente (Maio de 2017) Rede Atual (2032) + Cenário Salvador 500 (2032) Rede MÍNIMA (2032) + Cenário Salvador 500 (2032) 

   
 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

  



Planmob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT06: Diagnóstico da Mobilidade em Salvador 

 

503 

Figura 368 - Sistema Viário – Carregamentos: Comparação da Situação Existente (2017), Rede ATUAL (2032) e Rede MÍNIMA (2032) 

Situação Existente (Maio de 2017) Rede Atual (2032) + Cenário Salvador 500 (2032) Rede MÍNIMA (2032) + Cenário Salvador 500 (2032) 

   

   
Situação Existente (Maio de 2017) Rede Atual (2032) + Cenário Salvador 500 (2032) Rede MÍNIMA (2032) + Cenário Salvador 500 (2032) 

   

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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 Principais Resultados 

Os resultados oriundos do PROGNÓSTICO apresentaram as condições futuras (2032) do 
carregamento das sub-redes de Transporte Coletivo e do Sistema Viário considerando-se as 
duas opções descritas anteriormente. Os indicadores de desempenho adotados para aferir 
inicialmente os impactos nos dois sistemas (TC e TI) estão apresentados na Tabela 163. 

 

Tabela 163 - Indicadores de desempenho de cada Modo: TC & TI 

Transporte Coletivo Transporte Individual 

Tempo Total de Espera (minutos) Extensão Média das Viagens (km) 

Extensão Total (km) Duração Média das Viagens (min) 

Transferências (%) Velocidade Média das Viagens (km/h) 

Tempo Dentro do Veículo (minutos) Índice de Congestionamento (km) 

Tempo a Pé (minutos) Índice de Saturação (km) 

Tempo Total da Viagem (minutos) Índice de Utilização (veic x km) 

Velocidade Média do Usuário (km/h) Índice de Permanência (veic x h) 

Índice de Utilização (pass x km) Índice de Acidentes (IC) 

Índice de Permanência (pass x h) Índice de Atropelamentos (IA) 

 Índice de Fatalidade (IM) 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Uma síntese dos resultados simulados estão resumidos na Tabela 164.  

 Para o Transporte Coletivo constata-se que a demanda transportada pelos modos 
ferroviários aumentará mais do que a média de todos os outros modais de TC 
analisados. Avaliando-se e comparando as duas redes simuladas, a Rede ATUAL 
apresenta maiores tempos totais e menores velocidades médias para os usuários. 
Característica esta que foi mitigada parcialmente com as propostas de intervenções na 
infraestrutura viária e de ampliação da rede de transporte coletivo que foram 
incorporadas na Rede MÍNIMA, cujos resultados, apesar de se mostrarem eficientes, 
são INSUFICIENTES para anular o aumento do tempo gasto pelos usuários do 
transporte coletivo. 
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Os resultados para atender o Transporte Individual quanto à oferta de infraestruturas 
viárias, já comprometidas e consideradas na Rede MÍNIMA, apresentou uma piora geral na 
situação futura, como era esperado, face ao significativo incremento da demanda pelo 
Transporte Individual (+53,7). Assim, a Rede MÍNIMA também se mostrou INSUFICIENTE 
para resolver os problemas futuros. 

Como resumo dos resultados do PROGNÓSTICO avaliou-se que as opções simuladas 
apresentam: 

 Uma geração de viagens na HPM (em 2032) extremamente concentrada no entorno dos 
centros metropolitanos previstos no PDDU e LOUOS-2016, necessitando uma 
reavaliação da intensidade temporal na celeridade das ocupações com as atividades 
neles estabelecidas; 

 Uma sobrecarga do trecho inicial da Av. Luís Viana (Paralela) nos dois sentidos (até o 
acesso ao CAB), com grandes extensões de trechos congestionados, não só nos 
períodos de pico;  

 Um fluxo saturado no final da Av. Luís Viana (Paralela), sentido do município de Lauro 
de Freitas e das centralidades de S. Cristóvão e Itapuã, tanto no Sistema Viário, como 
no Transporte Coletivo;  

 A rápida saturação da Av. Octávio Mangabeira;  

 Aumento significativo do fluxo no sentido Feira de Santana da BR 324 (trecho final em 
Salvador); 

 Saturação iminente em diversas interseções da AUC. 
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Tabela 164 - PROGNÓSTICO: Aferição dos impactos das opções simuladas 

Indicador do impacto (Inicial) 
SITUAÇÃO 
EXISTENTE  

(na HPM) 

OPÇÂO 1= Rede Atual + Cenário 
Salvador 500 OPÇÂO 2= Projetos Consolidados + Cenário Salvador 500 

Modo de Transporte 
Discriminação do indicador 2017 2032 2032 

Significado Unidade   Referencial Valor (% relativa) Valor (% relativa) (% comparativa) 

COLETIVO PÚBLICO 

Tempo Total de Espera Minutos 7,68 7,14 -7,0% 7,59 -1,2% 6,30% 

Extensão Total km 11,97  11,87 -0,8% 12,02 0,4% 1,26% 

Transferências % 22,6 21,9 -3,1% 55,5 145,7% 153,42% 

Tempo Dentro do Veículo Minutos 38,90  54,37 39,8% 40,60 4,4% -25,33% 

Tempo a Pé Minutos 18,69  19,85 6,2% 20,52 9,8% 3,38% 

Tempo Total da Viagem Minutos 65,27 81,36 24,7% 68,71 5,3% -15,55% 

Velocidade Média do Usuário km/h 16,51 11,60 -29,7% 15,59 -5,6% 34,40% 

Índice de Utilização  pass x km 2.312.062 2.702.001 16,9% 2.838.449 22,8% 5,05% 

Índice de Permanência  pass x h 140.062 232.906 66,3% 182.075 30,0% -21,82% 

INDIVIDUAL 
(Sistema Viário) 

ID = Extensão Média de viagem km 5,5 7,9 44,3% 8,0 45,3% 0,7% 

IT = Tempo Médio de Viagem min 12,4 25,2 102,7% 20,8 67,1% -17,6% 

IV = Velocidade de Percurso km/h 26,5 18,9 -28,8% 23,0 -13,0% 22,2% 

IC = Índice de Congestionamento (E/F) km 77,9 267,9 243,9% 199,9 156,6% -25,4% 

IS = Índice de Saturação (D/E/F) km 252,7 470,8 86,3% 401,5 58,9% -14,7% 

IU = Índice de Utilização veic. x km 1.131.096 1.665.976 47,3% 1.643.685 45,3% -1,3% 

IP = Índice de Permanência veic. x hora 42.688 88.285 106,8% 71.322 67,1% -19,2% 

IC = Índice de Acidentes acid./10.000 hab. 62,98 - - - - - 

IA = Índice de Atropelamentos atrop./10.000 hab. 0,47 - - - - - 

IM = Índice de Fatalidade mortos/10.000 hab. 3,24 - - - - - 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 
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Na comparação entre três situações: 

 Situação EXISTENTE (2017) 

 OPÇÃO 1 = Rede ATUAL + Cenário Salvador 500 (2032) 

 OPÇÃO 2 = Rede MÍNIMA (com Projetos Consolidados) + Cenário Salvador 500 (2032) 

Pode-se medir a eficácia relativa de cada uma delas em relação a situação existente, 
analisando e avaliando a variação dos indicadores de desempenho aferidores do impacto das 
mesmas. 

 Transporte Coletivo (TC) 

O histograma da Figura 369 indica que os tempos de viagem deverão aumentar em 
decorrência do aumento da demanda no transporte coletivo e das restrições associadas ao 
tráfego veicular. A OPÇÃO 2 incorre em menores tempos em relação à OPÇÃO 1 por conta 
das diferenças associadas aos projetos comprometidos (Linha 2 do Metrô, VLT e demais 
componentes da rede de transporte coletivo por ônibus). 

 

Figura 369 – Tempos no transporte coletivo: situação atual e prognósticos 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017). 

 

Outro componente de relevância do cenário de PROGNÓSTICO é o percentual de 
transferências entre modais de TC no cenário da OPÇÃO 2 que varia de 22% em 2017 para 
55% em 2032, implicando forte penalidade aos usuários; requerendo assim, propostas de 
ações para redução do custo generalizado de viagens. 

 

 

  

0

20

40

60

80

100

2017 Prognóstico OPÇÃO 1 (2032) Prognóstico OPÇÃO 2 (2032)

Tempos no Transporte Coletivo (min.)

Tempo Total de Espera Tempo Dentro do Veículo

Tempo a Pé Tempo Total da Viagem



Planmob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT06: Diagnóstico da Mobilidade em Salvador 

508 

 Transporte Individual (TI) 

 Significativa redução na velocidade média do trânsito (-28,8%) na Rede ATUAL, com 
ligeira melhora quando comparado usando a Rede MINÍMA com Projetos Consolidados 
(23,0 km/ h);  

 Ampliação dos tempos e extensão dos deslocamentos médios: 67,1% e 45,3% 
respectivamente; 

 Aumento das extensões de trechos congestionados (2,5 vezes) passando de 78 km em 
2017 para 199 km (em 2032); apesar de estar mostrada uma maior eficiência da Rede 
MÍNIMA; entretanto, INSUFICIENTE para recuperar a situação existente. 

 

 


