
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Técnico RT08: Aspirações de Mobilidade 

  



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT08: Aspirações de Mobilidade 

 

2 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Salvador 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Salvador – SEMOB 

 

Contrato SEMOB Nº 01/2017 (de 28/março/2017) 

 

Contratada: Consórcio TTC-Oficina 

 

Objeto: Elaboração do PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

RT08: Aspirações de Mobilidade 

Assunto: Elaborar o relatório com os resultados das discussões do Workshop sobre diretrizes da 
política de mobilidade e metas. 

 

 

 

 

Documento: Relatório Técnico RT08 

Volume: único 

Revisão:  

Emissão: 09/10/2017 

Arquivo: (PlanMob-Salvador) RT08 09/10/17 

Foto da Capa: Manu Dias - SECOM 
 



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT08: Aspirações de Mobilidade 

 

3 

Sumário 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 5 

1.1 Relacionamento: Contrato PlanMob x RT01 (atividade) .............................................. 5 

1.2 Conteúdo .................................................................................................................... 5 

2 HISTÓRICO DO PROCESSO ............................................................................................. 6 

2.1 Compilação das Informações ...................................................................................... 6 

2.1.1 Legislação Considerada ...................................................................................... 6 

2.1.2 Escutas Setoriais / Workshop de Pré-diagnóstico ............................................... 6 

2.1.3 Audiência Pública do Diagnóstico da Mobilidade de Salvador. ............................ 6 

2.1.4 Fluxograma da Sequência de Eventos e Situação Atual ..................................... 7 

2.2 Seleção de Temas da Mobilidade ............................................................................... 8 

2.2.1 Consolidação dos Assuntos Abordados .............................................................. 8 

2.2.2 Fontes Referenciais de Análise ........................................................................... 8 

2.2.3 Relação Preliminar das Diretrizes de Ação.......................................................... 8 

3 WORKSHOP COM ESPECIALISTAS ............................................................................... 12  

3.1 Montagem do Workshop ........................................................................................... 12 

3.2 Diretrizes Preliminares .............................................................................................. 12 

3.2.1 Pedestre e Micro Acessibilidade ........................................................................ 12 

3.2.2 Bicicleta ............................................................................................................. 13 

3.2.3 Transporte Coletivo ........................................................................................... 14 

3.2.4 Sistema Viário e Trânsito .................................................................................. 15 

3.3 Consolidação dos Temas Abordados ........................................................................ 17 

4 Diretrizes de Ação para PlanMob ................................................................................... 25  

4.1 Transporte Ativo (Não Motorizado) ........................................................................... 25 

4.1.1 Pedestres .......................................................................................................... 25 

4.1.2 Bicicletas ........................................................................................................... 26 

4.2 Transporte Coletivo ................................................................................................... 26 

4.2.1 Estrutura da Rede ............................................................................................. 26 

4.2.2 Operação dos Sistema ...................................................................................... 27 

4.2.3 Frota Vinculada ................................................................................................. 27 

4.3 Sistema Viário e Trânsito .......................................................................................... 28 

4.3.1 Sinalização e Fiscalização do Tráfego .............................................................. 28 

4.3.2 Circulação ......................................................................................................... 28 

4.3.3 Segurança ......................................................................................................... 28 

4.3.4 Acessibilidade ................................................................................................... 29 

4.3.5 Conectividade ................................................................................................... 29 



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT08: Aspirações de Mobilidade 

 

4 

4.4 Assuntos Gerais ........................................................................................................ 29 

5 ANEXOS ........................................................................................................................... 30 

5.1 Lista de Presença ..................................................................................................... 30 

5.2 Fotos do Evento ........................................................................................................ 34 

5.3 Componentes das Mesas .......................................................................................... 50 

5.4 Flipcharts .................................................................................................................. 59 

 

 

 

  



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT08: Aspirações de Mobilidade 

 

5 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Relacionamento: Contrato PlanMob x RT01 (atividade) 

Este documento apresenta o RT 08 – Relatório de Aspirações de Mobilidade  do PlanMob 
Salvador – Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. 

Corresponde às atividades da Fase 60.00.00 – Definição das diretrizes para a condução da 
política urbana de mobilidade em Salvador, baseado nas análises realizadas nas leituras 
anteriores, consolidadas no diagnóstico: 

• Etapa 61.00.00 – Alinhamento das Diretrizes; 

• Etapa 62.00.00 - Realização de workshop sobre diretrizes para a política de mobilidade; 
e, 

• Etapa 63.00.00 – Produção do RT 08 – Relatório de Aspirações de Mobilidade. 

A correlação com as fases do contrato é indicada no Quadro abaixo conforme discriminado no 
Relatório RT01 Relatório de Mobilização. 

 

FASE DO CONTRATO FASE DO PLANO DE TRABALHO DO CONSÓRCIO 

Fase Produto Descrição Fase Descrição Produto Relatório 

4 

7 Relatório de audiências(s) 
do diagnóstico 5 50.00.00 RT07 Audiência (s) do 

diagnóstico 

8 Relatório de aspirações da 
mobilidade 

6 

60.00.00 RT08 Aspirações da 
Mobilidade 

9 Relatório da metodologia 
de avaliação de impacto 60.00.00 RT09 

Metodologia da 
Avaliação de 
Impacto 

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

1.2 Conteúdo 

A partir dos elementos obtidos foram concebidas, preliminarmente, diretrizes nos vários domínios 
da questão da mobilidade e das políticas urbanas que se refletem na geração e distribuição de 
viagens no município de Salvador. 

Foi estabelecido um alinhamento dessas diretrizes a partir de discussões com especialistas 
locais e gestores públicos, a partir da análise do quadro atual e sintetizadas ao final deste 
relatório. 

Ressalta-se que as contribuições e conceitos expostos pelos participantes das escutas setoriais 
e do Workshop com Especialistas (organizados em mesas de opiniões), e que são ora 
sintetizados neste relatório, não foram objeto de nenhuma interferência por parte dos técnicos 
da SEMOB ou do Consórcio. SÃO CONCEITOS E OPINIÕES EXCLUSIVAMENTE DOS 
PARTICIPANTES REPRESENTANTES DAS ENTIDADES CONVIDADAS PARA AS REUNIÕES 
SETORIAIS ESTABELECENDO ASSIM, UM PROCESSO PARTICIPATIVO TANSPARENTE. 
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2 HISTÓRICO DO PROCESSO 

2.1 Compilação das Informações 

2.1.1 Legislação Considerada 

As Propostas de Diretrizes tiveram por base a legislação em vigor, para o setor de Mobilidade 
em Salvador. Neste aspecto, dentre os vários regramentos legais, destacam-se os principais 
documentos considerados: 

• Plano Nacional de Mobilidade Urbana: Lei Federal 12.587, de 3 de Janeiro de 2012; 

• Estatuto da Metrópole: Lei Federal 13.089, de 12 de Janeiro de 2015; 

• Estatuto da Cidade: Lei Federal 10.257, de 10 de Julho de 2001; 

• PDDU: Lei Municipal 9.148, de 8 de setembro de 2016; 

• Termo de Referência: Edital de Concorrência 01/2016 / SEMOB / PMS; 

 

2.1.2 Escutas Setoriais / Workshop de Pré-diagnóstico 

Nos meses de abril e maio foram realizadas 26 reuniões de “escutas setoriais”, feitas com mais 
de 60 entidades representativas da sociedade soteropolitana engajadas na temática envolvida 
com o PlanMob para tratar da questão da mobilidade urbana em Salvador. 

Tem como objetivo principal compor uma “leitura” das manifestações de partes interessadas 
(stakeholders ) sobre problemas, propostas de soluções e diretrizes associadas ao setor da 
mobilidade urbana, antes de promover uma abordagem técnica que será empreendida no curso 
das fases subsequentes do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador. 

Estas informações podem ser encontradas detalhadamente no RT04 – Relatório de Workshop 
com Especialistas. 

 

2.1.3 Audiência Pública do Diagnóstico da Mobilidade de Salvador. 

Em 16 de agosto de 2017 foi realizada uma audiência pública para apresentação e discussão do 
Diagnóstico da Mobilidade Urbana em Salvador, conforme documentado no RT07 – Relatório da 
Audiência Pública do Diagnóstico da Mobilidade em Salvador. 
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2.1.4 Fluxograma da Sequência de Eventos e Situação Atual 

O diagrama a seguir ilustra o processo de abordagem acima referido e esclarece o atual estágio dos trabalhos que resultou na proposta definitiva sobre as ASPIRAÇÕES DA MOBILIDADE e deverão nortear a formulação do 
PlanMob Salvador. 

 

Figura 1 – Fluxograma da sequência de eventos 

 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 
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2.2 Seleção de Temas da Mobilidade 

As informações coletadas nos processos anteriores foram sistematizadas em formato de tabela, 
organizadas por grupos de análise e, posteriormente, agrupados por sua similaridade, conforme 
descrito nos itens seguintes. 

 

2.2.1 Consolidação dos Assuntos Abordados 

Os assuntos abordados foram distribuídos em cinco grupos: 

• Transporte Ativo, 

• Transporte Coletivo, 

• Sistema Viário e Trânsito. 

 

O Grupo de Transporte Ativo engloba diretrizes relacionados a pedestres e ciclistas e trata 
prioritariamente da micro acessibilidade na cidade. 

O grupo de Transporte Coletivo aborda questões de transporte que vão desde os modais e seus 
veículos, até tarifas e racionalização da rede. 

O grupo Sistema Viário e Trânsito considera a infra-estrutura necessária para circulação dos 
veículos na cidade. 

 

2.2.2 Fontes Referenciais de Análise  

Para elaboração de um Quadro Referencial que sintetizasse todas as manifestações 
consideradas, foi necessário utilizar uma escala cromática para organizar as fontes consultadas, 
descritas a seguir: 

• As diretrizes constantes na legislação , receberam a cor azul e foram distribuídas em 
quatro subgrupos: (A) Plano Nacional de Mobilidade Urbana, (B) Estatuto da Metrópole, 
(C) Estatuto da Cidade, (D) PDDU Salvador; 

• As diretrizes contidas no Termo de Referência  deste PlanMob Salvador estão 
destacadas em amarelo; 

• As diretrizes resultantes das “Escutas Setoriais” estão relacionadas em vermelho; 

• As diretrizes formuladas pelo consórcio TTC Oficina  estão destacadas em verde. 

 

2.2.3 Relação Preliminar das Macro Diretrizes. 

A partir destes grupos devidamente organizados, foi possível comparar os textos descritivos de 
diretrizes de diferentes fontes, de modo a agrupa-los por sua similaridade. 

Desta forma, ao trazer os textos similares lado a lado, foi possível sintetizar um texto que 
contemplasse as diferentes fontes de informação identificados por Macro Diretrizes, conforme 
Tabela1 a 5. 
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Tabela 1 – Relação Preliminar de Macro Diretrizes – TRANSPORTE ATIVO 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017)  

ORDEM GRUPO MACRO DIRETRIZES A B C D E F G H I J K L M N

1

Considerar o transporte ativo como componente prioritário na definição 

das políticas públicas de mobilidade, criando para isso as adequadas 

infraestruturas, com qualidade e segurança, tanto nos espaços públicos 

quanto privados.

A - Art. 6º - Item II - prioridade dos modos de transportes 

não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de 

transporte público coletivo sobre o transporte individual 

motorizado; 

Considerar o modo a pé e não motorizado 

como prioritários na definição das políticas 

públicas, criando para isso as adequadas 

infraestruturas.

Construir uma mobilidade mais respeitosa com o 

meio ambiente urbano e estimular o uso de 

transporte não motorizado, especialmente bicicleta, 

e de combustíveis renováveis e menos poluentes. 

Diretriz 4.1.1 Garantir a efetivação 

e a ênfase necessária, nas 

políticas de mobilidade de 

Salvador, da diretriz da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana – 

PNMU referente ao Transporte 

Ativo: Priorização do transporte 

não motorizado sobre o 

motorizado -, invertendo, assim, a 

lógica predominante na cidade 

nas últimas décadas, de 

priorização, no planejamento de 

mobilidade, dos meios de 

transporte individuais 

motorizados

Diretriz 4.1.6 Orientar o 

desenvolvimento de 

legislações que obriguem a 

cidade a dar condições ao 

Transporte Ativo com 

qualidade e segurança, 

tanto nos espaços públicos 

quanto privados

Incorporar o transporte não 

motorizado como elemento 

efetivo no planejamento de 

transportes

2

Promover a recuperação, complementação urbanística e funcional com a 

melhoria paisagística de espaços e logradouros públicos, considerando-

os ambientes de convívio e socialização, meios de inserção social, de 

fortalecimento da identidade coletiva e de desenvolvimento 

econômico. 

3

Considerar os requisitos de projetos necessários para a adequada 

inserção urbana, bem como a microacessibilidade e segurança de 

pedestres e ciclistas, para criação de uma Rede de Transporte Ativo em 

Salvador.

4

Sugerir os locais que devem estar providos de equipamentos vinculados 

a garantir a micro acessibilidade local –  transporte vertical travessias e 

equipamentos de apoio –  com destaque nas áreas em que a declividade 

seja maior que 8,33%. 

Diretriz 3.1.1 Sugerir os locais que devem estar providos de 

equipamentos vinculados a garantir microacessibilidade 

da região – escadarias, ascensores, planos inclinados, 

bicicletários, estacionamentos (de curta/longa duração), 

etc. – para viabilizar o bom funcionamento das atividades 

urbanas na área

Declividade > 8,5%, o que pode ser feito Plano inclinado X Transporte de massa Articulação Via X Cumeada
Mini túneis+ passarelas 

especiais (Centro)

Recuperar ascensores 

existentes (Centro)

Implantar canaletas em 

todas as escadarias de 

acesso aos bairros, 

sobretudo nas que 

possibilitam acesso ao 

sistema de transporte 

público.

5

Promover ações para implantar uma política de acessibilidade universal 

na cidade, independentemente da capacidade de pagamento ou de 

locomoção, garantindo o direito de se deslocar e usufruir a cidade com 

conforto, autonomia e segurança - principalmente às pessoas  idosas e 

com mobilidade reduzida, com remoção de barreiras da cidade e 

adaptações em edifícios públicos e privados para garantir a 

acessibilidade geral.

D - Art. 12 - Item IX - garantia às pessoas idosas do acesso, 

com conforto, autonomia e segurança, aos espaços 

públicos e de uso público, considerando a participação 

crescente da faixa etária com mais de sessenta anos na 

composição da população de Salvador até o horizonte de 

longo prazo deste plano; 

D - Art. 12 - Item X - remoção das barreiras 

arquitetônicas e adaptação das ediἀcações e 

espaços públicos, de forma a garantir 

acessibilidade das pessoas com deἀciência e 

mobilidade reduzida; 

Promover ações para garantir a todos, 

independentemente da capacidade de pagamento ou 

de locomoção, o direito de se deslocar e usufruir a 

cidade com autonomia e segurança. 

6

Promover a intermodalidade do modo cicloviário com viabilização do 

transporte da bicicleta dentro de trens/VLT, metrôs, ônibus, ascensores 

e táxis, bem como oferecer política tarifária (associada à bicicleta) 

abrangente para todos os modais de transporte coletivo público.

Intermodalidade com bicicleta
Política tarifária do transporte intermodal 

(com bicicleta)

Viabilizar o transporte de bicicletas em trens/VLT e 

metrôs, em vagão específico, eventualemente em 

horários de baixa movimentação;

Viabilizar que os ônibus sejam 

adaptados para permitir o 

transporte de bicicletas dentro do 

veículo, priorizando itinerários 

cujo trajeto compreende trechos 

com aclive acentuado;

Garantir que bicicletas 

possam ser transportadas 

em todos os ascensores 

(existentes e futuros);

Viabilizar a implantação de 

suporte para bicicletas nos 

táxis; e

7

Implantar bicicletários junto aos principais locais de acesso ao transporte 

coletivo e otimizar a operação em bicicletários existentes; divulgando as 

informações sobre os mesmos de forma a estimular o uso e aumentar a 

autonomia dos ciclistas.

Implantar bicicletários junto aos terminais de transporte 

coletivo (metrô, trem/VLT, ônibus e lanchas) considerando 

as formas de acesso cicloviário e proximidade com os 

acessos desses terminais;

Estacionamento de bicicletas em PGT´s e 

áreas públicas

Melhorar a operação dos bicicletários existentes no 

Metrô, a partir do alinhamento com as necessidades 

dos ciclistas;

Divulgar a existência de 

bicicletários e informar sobre 

formas de operação, de modo a 

incentivar seus usos; e

Implementar bicicletários 

dotados de condições físicas 

e operacionais que 

favoreçam a autonomia dos 

ciclistas.

8

Melhorar as condições de capilaridade da rede cicloviária ofertada, a 

partir da provisão de infraestrutura, sinalização apropriada, travessias 

seguras para ciclistas e manutenção continuada da rede.

Sinalização de trânsito X fluidez X ciclistas (travessias com 

menor gasto de tempo)

Implantar programa de manutenção 

continuada das ciclivias, ciclofaixas e 

ciclorrotas;

Melhorar as condições de capilaridade dos 

deslocamentos efetuados por bicicleta, a partir da 

provisão de infraestrutura cicloviária nos bairros, com 

base nas seguintes orientações:

9
Estimular o uso da bicicleta compartilhada, com ampliação da cobertura 

espacial do sistema atual.

Implementar modelos operacionais voltadas às 

necessidades da população, por meio de “empréstimos” 

com períodos de duração diferenciados e integrados aos 

terminais de transporte coletivo;

Estimular o uso da bicicleta compartilhada

Ampliar a cobertura espacial do sistema de 

compartilhamento de bicicletas, abrangendo o 

transporte ponto a ponto entre terminais de acesso 

ao transporte de média e alta capacidade e os polos 

geradores de tráfego do entorno;

10

Promover a integração de maneira efetiva e segura da Rede de 

Transporte Ativo aos Sistemas de Transporte Coletivo, bem como ao 

sistema viário e aos espaços públicos.

Diretriz 4.1.4 Integrar de maneira efetiva a Rede de 

Transporte Ativo aos Sistemas de Transporte por Ônibus e 

Metrô, bem como ao sistema viário e aos espaços públicos 

de interesse social como escolas, hospitais, parques, 

praças, universidades, delegacias, praias e regiões de 

turismo e lazer

Evitar instalação de tramos cicloviários em 

áreas de baixa circulação, baixios de viadutos 

e locais enclausuradas entre infraestruturas 

de grande porte, não havendo outra 

possibilidade, priorizar ações capazes de 

minimizar fatores que possam comprometer 

a segurança do usuário;

Instalar equipamento de apoio à circulação 

cicloviária, tal como apoia pés, sinalização de 

orientação e de alerta, bem como mobiliário e 

equipamentos que proporcionem conforto ao ciclista.

Nas vias onde não houver espaço 

útil para a incorporação de 

infraestrutura cicloviária e for 

verificada a necessidade de 

segregação, adequar a geometria 

viária da via, a fim de induzir a 

diminuição da velocidade veicular 

e diminuir a velocidade máxima 

permitida.

Nas vias onde houver 

espaço disponível para a 

instalação de infraestrutura 

cicloviária, avaliar a 

necessidade de inserção de 

segregação e, na 

confirmação desta, prover 

condições de segregação 

adequadas ao fluxo e à 

velocidade veicular 

existente;

Fornecer condições de 

travessia segura para 

ciclistas, sobretudo nas vias 

de “fundo de vale”, alças de 

acesso ao sistema viário 

estrutural e locais com risco 

de acidentalidade elevado.

Implantar novos tramos 

cicloviários interligando a 

infraestrutura cicloviária 

existente e adjacente às 

Orla Oceânicas e os tramos 

cicloviários situados junto 

aos eixos metroferroviário;

Dotar a infraestrutura 

cicloviária existente de 

condições sistêmicas, 

mediante a provisão de 

condições de articulação e 

conectividade;

Implantar ciclovias em vias 

com velocidade 

regulamentada de 50 km/h;

Implantar ciclofaixas em 

vias com velocidade 

regulamentada entre 50 

km/h e 30 km/h;

B - Implantar o 

compartilhamento viário 

em vias com velocidade 

regulamentada entre 40 

km/h e 20 km/h.

Dotar as vias com 

infraestrutura 

cicloviária de 

iluminação 

adequada à escala 

do ciclista;

Adequar 

relação 

Avenidas X 

bicicletas

Rede 

conectada 

(PDDU + 

Cidade 

bicicleta)

11

Promover a integração no sistema de transporte coletivo envolvendo 

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

municipal como metropolitano - dessa forma, estabelecer uma Rede 

Única de Transporte, realizada à luz de análises financeiras e tributária. 

Diretriz 5.1.2 O PlanMob deverá estabelecer diretrizes de 

integração no sistema de transporte coletivo envolvendo 

todos os modos de transporte que operam na cidade, 

tanto no âmbito municipal como metropolitano.

Diretriz 5.2.3 A proposta de política tarifaria 

deve considerar a necessidade de reduzir as 

gratuidades ou utilizar fontes específicas 

para pagamento destas gratuidades. Os 

usuários pagantes são de extrato social igual 

ou inferior aos usuários contemplados pelas 

gratuidades. Logo, o subsídio cruzado não 

consegue mais cobrir as gratuidades.

Diretriz 5.2.2 Elaborar proposta de política tarifaria 

considerando a necessidade de modicidade tarifaria 

e eventuais fontes alternativas de custeio (CID 

municipal, etc) para possibilitar o equilíbrio 

econômico – financeiro das concessões

Diretriz 5.2.1 A proposta de Rede 

Única e as propostas de melhoria 

da qualidade dos serviços de 

transportes deverão ser realizadas 

à luz de análise financeira e da 

definição de uma política pública 

tarifária que garanta: por um lado 

a modicidade tarifária, por outro 

lado o equilíbrio econômico – 

financeiro das concessões 

existentes.

Diretriz 5.1.1 O Plamob 

Salvador,à luz dos 

benefícios da integração 

intra e intermodal, física e 

tarifária, deverá propor uma 

Rede Única de transporte, 

inclusive contemplando a 

demanda metropolitana 

com desejos de viagens em 

Salvador, e a partir do 

carregamento desta rede 

escolher o modo de 

transporte mais adequado, 

independente de quem 

opera (respeitando as 

concessões existentes)

Diretriz 5.1.3 A integração 

multimodal deverá ser 

potencializada e viabilizada 

a partir de propostas para 

articulação institucional das 

diferentes esferas de 

gestão da mobilidade 

urbana. O PlanMob deverá 

contemplar proposta de 

articulação, para 

atendimento de quesitos 

dessa integração 

multimodal.

Diretriz 5.1.4 A integração 

multimodal deverá ser 

potencializada e viabilizada 

a partir de propostas para 

articulação institucional das 

diferentes esferas de 

gestão da mobilidade 

urbana. O PlanMob deverá 

contemplar proposta de 

articulação, para 

atendimento de quesitos 

dessa integração 

multimodal.

Diretriz 5.1.5 Complementa 

estas diretrizes a 

necessidade de um amplo 

processo de comunicação 

aos usuários.

Reduzir as tarifas dos 

transportes públicos de 

forma a ampliar a 

acessibilidade e mobilidade 

da população sem 

comprometer a qualidade 

do serviço

Controle de evasões e 

gratuidades

Limite da RMS - Troca de 

modal

Rede Integrada 

Tarifária de vários 

modais

Proposta Preliminar de Diretriz de Ação - PlanMob
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Capilaridade nos bairros
Term. Cruzeiros, rota de 

pedestres para turistas

Sinalização turística para 

pedestres

Atenção das larguras das 

vias de penetração 

(democratizar espaços)

Sinalização Turística 

(Centro)

D - Art. 12 - Item VIII - recuperação, complementação 

urbanística e funcional e melhoria paisagística de espaços 

e logradouros públicos, considerados ambientes de 

convívio e socialização, meios de inserção social, de 

fortalecimento da identidade coletiva e de 

desenvolvimento econômico; 

Diretriz 3.1.1 O PlanMob deverá reforçar, em 

suas propostas de intervenções na 

infraestrutura de transportes, os requisitos 

de projeto necessários para a adequada 

inserção urbana – espaços públicos, calçadas, 

ciclovias, travessias, estacionamento, 

iluminação, sinalização e demais 

componentes urbanos para a 

microacessibilidade e segurança de 

pedestres e ciclistas.

Diretriz 4.1.2 Pensar o Transporte Ativo de maneira 

sistêmica, agregando o conceito de Rede de 

Transportes ao conceito de Transporte Ativo, para 

criação de uma Rede de Transporte Ativo de Salvador, 

incluindo o desenvolvimento de a) um Sistema de 

Informação ao Usuário, com sinalização vertical e 

horizontal, voltado para a perspectiva do pedestre e 

do ciclista, e não apenas do motorista; b) um Plano de 

Conforto Climático, com propostas de arborização 

para a geração de sombras a barragem de ventos, 

além de um sistema de drenagem do solo para que 

fiquem menos escorregadios em dias de chuva, com 

possibilidade de implantação de pisos anti-

derrapantes e corrimãos nas escadarias; c) Redução 

global das velocidades dos automóveis na cidade, 

especialmente em vias de tráfego local

Loteamentos X Acesso de 

pedestre

Implantar arborização urbana 

junto aos eixos cicloviários, a fim 

de atenuar desconfortos térmicos 

e acústicos;

Adequar 

calçadas, 

ponto de 

ônibus, 

escolas e UPAS

Rota de pedestre com boa 

relação entre tempo e 

distância (Centro)

Legislação da 

calçada => poder 

público

Legenda: Legislação - A) Política Nacional de Mobilidade Urbana   B) Estatuto da Metrópole   C) Estatuto da Cidade   D) PDDU Salvador Consórcio TTC - Oficina e SEMOBTermo Referência PlanMob Escutas Setoriais
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Tabela 2 – Relação Preliminar de Macro Diretrizes – TRANSPORTE COLETIVO 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 

  

ORDEM GRUPO MACRO DIRETRIZES A B C D E F G H I J K L M N

12

Promover a prioridade do transporte público coletivo no espaço viário, 

com uso de energia limpa, que proporcione qualidade e economia de 

tempo para a população.

A - Art. 6º - Item VI - priorização de projetos de transporte 

público coletivo estruturadores do território e indutores 

do desenvolvimento urbano integrado;

D - Art. 12 - Item V - prioridade para o sistema 

de transporte coletivo e o uso de energia 

limpa; 

Garantir o deslocamento das pessoas em um 

transporte coletivo de qualidade, integrado e rápido, 

considerando sua priorização na circulação viária e 

nos investimentos públicos e privados. 

RIT e 4 vetores tradicionais Rede Integrada física
Prioridade "efetiva" para 

corredores de ônibus (BRS)

Teleféricos: Novos modais 

entre Cidade Alta e Cidade 

Baixa, oportunidade e 

agregação social

VLT * acessibilidade 

(lindeira + remota) - 

compartilhar com ciclovias

Bondes Antigos X Modernos
Transporte + Term. 

Hidroviário

Term. Náutico + Estação 

de bicicleta + pontos de 

ônibus

13

Expandir a rede de transporte de média e alta capacidade, consolidando 

a policentralidade urbana, valorizando os centros já instalados e com 

infraestrutura, gerando oportunidades para a criação de novas 

centralidades e promovendo a articulação entre elas; bem como a 

recuperação de centralidades através da remodelação de terminais já 

consolidados.

D - Art. 12 - Item VII - expansão da rede de transporte de 

média e alta capacidade, consolidando a policentralidade 

urbana, valorizando os centros já instalados e com 

infraestrutura, gerando oportunidade para a criação de 

novas centralidades e promovendo a articulação entre 

elas; 

Diretriz 2.1.1 Os projetos de transporte 

deveriam estar alinhados com o espaço 

urbano, de forma que o transporte possa se 

tornar um vetor de crescimento e uma 

centralidade; melhorando as condições 

ambientais do entorno

Metrô qualidade
Novas linhas de metrô e 

continuidades
Centralidades urbanísticas Pontos de conexão

Estações de metrô como 

centralidades
Uso da Barroquinha (Centro)

14

Promover a integração no sistema de transporte coletivo envolvendo 

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

municipal como metropolitano - dessa forma, estabelecer uma Rede 

Única de Transporte, realizada à luz de análises financeiras e tributária. 

Garantir uma política tarifária que proporcione tarifa módica e equilíbrio 

econômico financeiro, (atentando-se sempre ao controle de evasões, 

das gratuidades e do transporte clandestino), com amplo processo de 

comunicação aos usuários visando maior transparência da gestão de 

transportes.

Diretriz 5.1.2 O PlanMob deverá estabelecer diretrizes de 

integração no sistema de transporte coletivo envolvendo 

todos os modos de transporte que operam na cidade, 

tanto no âmbito municipal como metropolitano.

Diretriz 5.2.3 A proposta de política tarifaria 

deve considerar a necessidade de reduzir as 

gratuidades ou utilizar fontes específicas 

para pagamento destas gratuidades. Os 

usuários pagantes são de extrato social igual 

ou inferior aos usuários contemplados pelas 

gratuidades. Logo, o subsídio cruzado não 

consegue mais cobrir as gratuidades.

Diretriz 5.2.2 Elaborar proposta de política tarifaria 

considerando a necessidade de modicidade tarifaria 

e eventuais fontes alternativas de custeio (CID 

municipal, etc) para possibilitar o equilíbrio 

econômico – financeiro das concessões

Diretriz 5.2.1 A proposta de Rede 

Única e as propostas de melhoria 

da qualidade dos serviços de 

transportes deverão ser realizadas 

à luz de análise financeira e da 

definição de uma política pública 

tarifária que garanta: por um lado 

a modicidade tarifária, por outro 

lado o equilíbrio econômico – 

financeiro das concessões 

existentes.

Diretriz 5.1.1 O Plamob 

Salvador,à luz dos 

benefícios da integração 

intra e intermodal, física e 

tarifária, deverá propor uma 

Rede Única de transporte, 

inclusive contemplando a 

demanda metropolitana 

com desejos de viagens em 

Salvador, e a partir do 

carregamento desta rede 

escolher o modo de 

transporte mais adequado, 

independente de quem 

opera (respeitando as 

concessões existentes)

Diretriz 5.1.3 A integração 

multimodal deverá ser 

potencializada e viabilizada 

a partir de propostas para 

articulação institucional das 

diferentes esferas de 

gestão da mobilidade 

urbana. O PlanMob deverá 

contemplar proposta de 

articulação, para 

atendimento de quesitos 

dessa integração 

multimodal.

Diretriz 5.1.4 A integração 

multimodal deverá ser 

potencializada e viabilizada 

a partir de propostas para 

articulação institucional das 

diferentes esferas de 

gestão da mobilidade 

urbana. O PlanMob deverá 

contemplar proposta de 

articulação, para 

atendimento de quesitos 

dessa integração 

multimodal.

Diretriz 5.1.5 Complementa 

estas diretrizes a 

necessidade de um amplo 

processo de comunicação 

aos usuários.

Rede Integrada Tarifária de 

vários modais

Controle de evasões e 

gratuidades

Limite da RMS - Troca de 

modal

Reduzir as tarifas 

dos transportes 

públicos de forma a 

ampliar a 

acessibilidade e 

mobilidade da 

população sem 

comprometer a 

qualidade do 

serviço

15

Promover uma política de melhoria da qualidade do transporte coletivo 

contemplando atributos como: micro acessibilidade, tempos de espera, 

padrão de ocupação do veicular, material rodante, etc.

Diretriz 5.4.1 O conceito de qualidade deverá considerar as 

diferentes percepções dos usuários do sistema. O 

PlanMob deverá conhecer esses conceitos antes de 

apresentar os requisitos técnicos recomendados para a 

melhoria da qualidade

Melhorar a qualidade do transporte público 

urbano de forma a recuperar os antigos 

usuários e atrais novas demandas

Acessos aos modais do TC organizado
DOT acesso TC a pé < 500 m / com 

linha alimentadora < 3km (20 min)

Rede de alimentação < 3 km 

ou 12/15 min.
Tempo de espera < 10 min

16
Promover a racionalização do sistema de transporte coletivo por ônibus à 

luz do sistema tronco-alimentado, componente da Rede Única Integrada.

Diretriz 5.3.1 As propostas de melhoria dos serviços de 

ônibus deverão contemplar soluções que priorizem o 

transporte coletivo no espaço viário (corredores centrais, 

faixas preferenciais, faixas exclusivas, soluções tipo BRT).

Diretriz 5.3.1 As medidas de prioridade ao 

transporte público por ônibus devem ser 

embasadas por medidas de estruturação da 

rede de forma a configurar sempre que 

aplicável, a racionalização a partir do sistema 

tronco alimentado no qual as linhas de 

alimentação concentram as demandas nos 

corredores com medidas de prioridade.

Diretriz 5.3.1 As medidas de prioridade ao transporte 

coletivo poderão ser aplicadas visando fluidez no 

deslocamento de pessoas ou a melhoria da qualidade 

nos serviços de transporte coletivo por ônibus.

Diretriz 5.4.1 A racionalização das 

linhas de ônibus deverá ser 

acompanhada de um programa de 

melhoria da qualidade dos 

serviços de ônibus.

Proposta Preliminar de Diretriz de Ação - PlanMobLegenda: Legislação - A) Política Nacional de Mobilidade Urbana   B) Estatuto da Metrópole   C) Estatuto da Cidade   D) PDDU Salvador Consórcio TTC - Oficina e SEMOBTermo Referência PlanMob Escutas Setoriais
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Tabela 3 – Relação Preliminar de Macro Diretrizes – SISTEMA VIÁRIO E TRÂNSITO 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 

 

ORDEM GRUPO MACRO DIRETRIZES A B C D E F G H I J K L M N

17

Democratizar o uso do espaço público através de políticas de circulação 

de tráfego e estacionamento, com medidas de racionalização ao uso do 

automóvel.

Democratizar o uso do sistema viário por meio de políticas 

de circulação e estacionamento, com medidas de restrição 

ao uso do automóvel, quando necessárias. 

Construir políticas de estacionamento e de 

distribuição de mercadorias em consonância 

com o planejamento urbano e com ênfase na 

racionalização da utilização da via e melhoria 

da qualidade dos espaços públicos. 

Diretriz 6.2.1 Analisar e propor uma Política de 

Estacionamento, diversificada por áreas da cidade e 

fixação de preços mínimos/máximos e sua articulação 

com os modais de transporte coletivo de uso público

Diretriz 6.2.1 Analisar políticas de 

gestão da demanda por transporte 

individual com a sugestão de 

medidas de restrição e/ou 

desestímulo ao uso de transporte 

individual

Reduzir ou disciplinar o 

crescimento da frota urbana 

de automóveis de forma a 

reduzir os 

congestionamentos, a 

poluição atmosférica e 

melhorar a qualidade 

ambiental das nossas 

cidades

Movimento e 

estacionamento do 

automóvel / Moto

Garantir vagas para 

deficientes físicos e 

mobilidade reduzida

Custos de estacionamento
Política de estacionamento 

específica (Centro)

18

Promover a articulação da rede na proposição de novos projetos viários, 

de forma a fomentar a diversificação dos percursos e possibilitar ligações 

diretas, a fim de resolver a falta de conectividade entre vias, além da 

interligação de cumeadas - vales e nos pontos críticos de tráfego da 

cidade.

Diretriz 2.1.1 As infraestruturas de transporte e viárias 

deveriam favorecer a articulação da rede, de forma a 

fomentar a diversificação dos percursos e possibilitar 

ligações diretas

Novas vias X Falta de conectividade Criação de binários de tráfego Ponte Itaparica X Trilhos Articulação vale X cumeada
Loteamentos X declividade 

X articulação da cidade

Pontos críticos X Diagnóstico 

X PDDU

19

Propor soluções que reduzam a velocidade do trânsito veicular a padrões 

compatíveis com a realidade urbana, com as características do uso do 

solo lindeiro e os modais de transporte ativo.

Diretriz 6.2.1 Propor soluções que reduzam a velocidade 

do trânsito veicular a padrões compatíveis com a realidade 

urbana

Diretriz 6.2.1 Criar parâmetros de adequação 

da velocidade veicular x características de 

uso do solo x modais do transporte ativo

Regulamentação da velocidade urbana
Reduzir velocidade de vias 

estruturais para até 50 km/h;

Velocidade motorizada X 

Pedestre X Centralidades

20

Propor soluções associadas aos serviços de modais alternativos levando 

em consideração questões de micro acessibilidade, como moto táxi, 

novos meios de transporte coletivo privado (aplicativos), bicicleta de 

carga, etc.

Diretriz 5.5.1 O PlanMob deverá estudar a viabilidade dos 

serviços de Moto Táxi levando em consideração questões 

de microacessibilidade

Fretado / Escola / Turismo
Novos Modais (Uber / Cabify / Mototaxi / toctoc / 

cicloturistica)

Novos Modais (VUC Salvador, 

Moto e bike de carga)

Veículo especial (golfe) = 

grife para região (Centro)

21

Promover o ordenamento do trânsito de veículos de carga, associados à 

logística de distribuição de cargas urbanas, assim como o trânsito 

associado a cargas portuárias e aeroportuárias

Diretriz 6.3.1 Revisar e ampliar a legislação reguladora das 

atividades de circulação e Carga/Descarga nos diferentes 

Subpolos Urbanos de Salvador, respeitadas as 

características específicas das atividades de cada uma 

dessas regiões

Organizar / Regulamentar Carga e Descarga 

também nos polos / centralidades
Criar VUC - Salvador Acessibilidade ao Aeroporto

Term. Carga Aeroporto X 

Retroporto Áreas

Fomentar capacidade do 

Terminal de carga em geral

Porto sem ferrovias e portos 

logísticos X PDDU

Questões da insuficiência 

da logística

22

Garantir que os deslocamentos sejam feitos de forma segura, reduzindo 

os acidentes e, principalmente, o número de feridos e as mortes. através 

de ações de "Traffic Calming", campanhas e estudos com dados 

atualizados de acidentes de trânsito.

XIII. Garantir que os deslocamentos sejam feitos de forma 

segura, reduzindo os acidentes, e, principalmente, o 

número de feridos e as mortes.

Ações de traffic calming Acidentes

Complementar dados de 

acidentes de tráfego envolvendo 

ciclistas, identificando tipos de 

colisões, perfil dos ciclistas, etc

Proposta Preliminar de Diretriz de Ação - PlanMob
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Legenda: Legislação - A) Política Nacional de Mobilidade Urbana   B) Estatuto da Metrópole   C) Estatuto da Cidade   D) PDDU Salvador Consórcio TTC - Oficina e SEMOBTermo Referência PlanMob Escutas Setoriais
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3 WORKSHOP COM ESPECIALISTAS 

3.1 Montagem do Workshop 

Em 14 de Setembro de 2017 foi realizado o “2º Workshop – Diretrizes para a Política de 
Mobilidade ” no São Salvador Hotéis e Convenções, onde foram convidados todos os 
participantes das “escutas setoriais” e do 1º Workshop (Consolidação do Pré Diagnostico da 
Mobilidade de Salvador), entre outros. 

O objetivo desse workshop foi de consolidar as diretrizes para a política de mobilidade de 
Salvador, fruto da leitura das etapas anteriores do PlanMob Salvador (Escutas Setoriais, 
Workshop, Diagnóstico e Prognóstico) e da legislação urbanística vigente na cidade. 

Participaram do evento pessoas representantes da sociedade envolvidas com o tema da 
mobilidade urbana em Salvador, técnicos da SEMOB e técnicos do Consórcio Consultor, TTC - 
Oficina. 

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

• Abertura do evento e esclarecimentos sobre a forma de sua condução; 

• Apresentação da síntese do diagnóstico, prognóstico e diretrizes dos temas 
“Transportes Coletivo” e “ Sistema Viário e Trânsito” (manhã); 

• Dinâmicas de grupo para consolidação das diretrizes dos temas apresentados; 

• Apresentação da síntese do diagnóstico, prognóstico e diretrizes dos temas “Pedestre e 
Micro Acessibilidade”  e “Bicicleta” (tarde); 

• Dinâmicas de grupo para consolidação das diretrizes dos temas apresentados; 

• Apresentação dos resultados das dinâmicas de grupo (dois períodos) 

Para as dinâmicas de grupo, foram formados oito grupos de discussão sob mediação de um 
técnico da SEMOB e um técnico do Consórcio TTC –-- Oficina, responsável pelos apontamentos 
da discussão. Ao final do “workshop” esses apontamentos foram sintetizados e apresentados 
aos demais participantes. 

A lista de presença do evento, bem como o registro fotográfico e a digitação dos apontamentos 
de cada grupo de discussão (flipcharts) são apresentados nos anexos deste relatório (RT08). 

3.2 Diretrizes Originais 

As Diretrizes Originais  são resultantes do detalhamento das Macro Diretrizes (apresentadas 
nas Tabelas 1 a 3), para que estas pudessem nortear as discussões do “Workshop”, além de 
induzir maior participação pública ao processo de consolidação das Diretrizes do PlanMob. A 
seguir estão relacionadas as Diretrizes Originais sobre cada tema abordado e que foram 
apresentadas no “Workshop” para orientar a discussão na dinâmica dos grupos (mesas). 

 

3.2.1 Pedestre e Micro Acessibilidade 

• Considerar o transporte ativo como prioritário na definição das políticas públicas; 
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• Considerar os requisitos de projetos necessários para a adequada inserção urbana, 
bem como a micro acessibilidade e segurança de pedestres e ciclistas; 

• Garantir a micro acessibilidade –transporte vertical, travessias e equipamentos de apoio 
– (declividade maior que 8,33%); 

• Buscar soluções para as articulações locais entre cumeadas e entre vales; 

• Promover a acessibilidade universal na cidade com  conforto, autonomia e segurança, 
principalmente às pessoas idosas e com mobilidade reduzida;  

• Buscar entendimentos da PMS com entidades representativas de pessoas com 
deficiência, para adequar a acessibilidade em esquinas de Salvador (padrão alternativo 
à norma NBR 9050); 

• Programa de sinalização e semaforização específica para pedestres em travessias 
viárias; 

• Qualificar a acessibilidade à Rede de Transporte Coletivo: 

o Tratamento dos passeios em um raio de 100 a 200 m dos Pontos de Parada; 

o Tratamento dos passeios em um raio de 1.000 m dos Terminais e Estações; 

o Tratamento das aproximações das bicicletas em um raio de 1.500 m dos 
Terminais e Estações; 

o Tratamento para vencer barreiras verticais em um raio de 600 m dos Pontos de 
Parada; 

o Tratamento para vencer barreiras verticais em um raio de 1.000 m dos Terminais 
e Estações; 

o Detalhar o plano de calçadas nos planos locais (planos de bairro). 

 

3.2.2 Bicicleta 

• Considerar o transporte ativo como prioritário na definição das políticas públicas;  

• Considerar os requisitos de projetos necessários para a adequada inserção urbana, 
bem como a micro acessibilidade e segurança de pedestres e ciclistas; 

• Garantir a micro acessibilidade – transporte vertical, travessias e equipamentos de 
apoio – (declividade maior que 8,33%);  

• Buscar soluções para as articulações locais entre cumeadas e entre vales; 

• Promover a acessibilidade universal na cidade, com conforto, autonomia e segurança, 
principalmente às pessoas idosas e com mobilidade reduzida;  
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• Promover a intermodalidade do modo cicloviário com a viabilização do transporte da 
bicicleta em outros modais; 

• Promover a integração de maneira efetiva e segura da Rede de Transporte Ativo aos 
Sistemas de Transporte Coletivo, Sistema Viário e aos Espaços Públicos; 

• Ampliar as estações de distribuição e estimular o uso da bicicleta compartilhada; 

• Implantar infraestrutura cicloviária em vias de fundo de vale e dar condições para 
compartilhamento nas demais vias (medidas de redução de velocidade, campanhas 
educativas, etc); 

• Melhorar as condições de capilaridade da rede cicloviária;  

• Implantar bicicletários junto aos locais de acesso ao transporte coletivo; 

• Otimizar a operação, em bicicletários existentes, e divulgar informações sobre seu 
funcionamento, de forma a estimular o uso e aumentar a autonomia dos ciclistas; 

• Sistematizar pesquisas e levantamentos sobre demandas e fluxos de bicicleta na 
cidade; 

• Criar frente municipal específica para o transporte ativo, que centralize informações, 
direcione e compatibilize ações municipais de diversos órgãos; 

• Ampliar formas de diálogo com a sociedade civil organizada. 

3.2.3 Transporte Coletivo 

• Estabelecer uma Rede Integrada de Transporte englobando todos os modos, 
desenhada à luz da necessidade de deslocamento da população; 

• Implantar um nível de segregação adequado ao volume transportado de pessoas (faixas 
exclusivas, corredores, BRS, BRT) no espaço viário, de forma a priorizar a circulação 
dos veículos vinculados ao transporte público coletivo e proporcionar maiores 
velocidades, regularidade no comprimento das viagens e economia do tempo de 
viagem; 

• Qualificar a acessibilidade à Rede de Transporte: 

o Tratamento dos passeios em um raio de 200 m dos Pontos de Parada; 

o Tratamento dos passeios em um raio de 1.000 m dos Terminais e Estações; 

o Tratamento das aproximações das bicicletas em um raio de 1.500 m dos 
Terminais e Estações; 

o Tratamento para vencer barreiras verticais em um raio de 600 m dos Pontos de 
Parada; 

o Tratamento para vencer barreiras verticais em um raio de 1.000 m dos Terminais 
e Estações. 
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• Implantar uma política de renovação da frota, que considere o uso de veículos com 
capacidade adequada à demanda 

• Na Rede Estrutural de transporte coletivo utilizar veículos de maior capacidade 
equipados com ar condicionado; 

• Implantar uma política que considere o uso de energia limpa nos veículos da Rede 
Estrutural de transporte coletivo; 

• Expandir a rede de transporte de média e alta capacidade, consolidando a 
policentralidade urbana; 

• Fortalecer centralidades através da remodelação de Terminais; 

• Promover a melhoria da qualidade do transporte coletivo contemplando atributos como: 
micro acessibilidade, tempos de espera, padrão de ocupação do veículo, material 
rodante, etc; 

• Incorporar o STEC na distribuição da oferta resultante da Rede Integrada; 

• Garantir uma política tarifária que proporcione tarifa módica e equilíbrio econômico 
financeiro; 

• Estabelecer programas de combate às evasões e ao transporte clandestino, como 
forma de contribuir para a modicidade tarifária; 

• Controlar as gratuidades; 

• Adequar a integração com o Metrô às necessidades da Rede Integrada de Transportes 
quanto a: 

• Implantar uma política de integração com a Rede Metropolitana de Transportes: 

 

3.2.4 Sistema Viário e Trânsito 

• Conectividade 

o Garantir a continuidade viária das vias estruturadoras de Salvador; 

o Criar novas ligações para possibilitar a articulação viária entre as principais 
avenidas, principalmente nas áreas mais carentes; 

o Propor soluções para compatibilizar o número de faixas de tráfego e a 
funcionalidade do trânsito; 

o Organizar as carências das ligações: Vale <> Cumeada, Vale <> Vale e 
Cumeada <> Cumeada; 

o Ampliar a conectividade intrabairros e entre bairros vizinhos e deles com as 
principais avenidas. 
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• Acessibilidade 

o No Centro Tradicional de Salvador, fomentar uma circulação seletiva no entorno 
do Centro Histórico e estimular a circulação veicular através da região do 
Comércio; 

o Organizar a circulação do tráfego de passagem pela centralidade do Iguatemi; 

o Criar um sistema viário complementar para absorver os deslocamentos 
vinculados às centralidades metropolitanas previstas pelo PDDU 2016 para o 
entorno da BR-324 e da Av. Luís Viana (Paralela); 

o Organizar a circulação do trânsito nas centralidades municipais. 

 

• Segurança 

o Fixar estratégias de ação para garantir as prioridades de uso do espaço viário; 

o Criar políticas de regulamentação da velocidade veicular urbana; 

o Modernizar o cadastro de registro dos acidentes de trânsito; 

o Estabelecer rotinas de análise dos locais com alta acidentalidade. 

 

• Fluidez 

o Garantir fluidez do trânsito, seja com medidas de restrição do uso do modo 
individual ou com medidas de ampliação da capacidade viária; 

o Definir sub-redes viárias para priorizar o uso do transporte coletivo e de ciclistas; 

o Estabelecer uma política de estacionamento para Salvador; 

o Priorizar as intervenções de complementação viária previstas no PDDU 2016 e 
incorporar outras identificadas neste PlanMob; 

o Desenvolver e implantar os projetos de adequação viária nas centralidades de 
bairro; 

o Ampliar e organizar uma política de operação de carga/descarga, inclusive 
abrangendo as centralidades de bairro; 

o Fixar rotas e horários para circulação da carga rodoviária, vinculadas aos 
centros logísticos, terminais aeroportuários e portuários; 

o Estabelecer regramentos legais para mitigar os impactos decorrentes da 
implantação de Polos Geradores de Viagens. 
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• Sinalização e Fiscalização de Tráfego 

o Acelerar o processo de modernização do parque semafórico; 

o Reforçar as estratégias de manutenção semafórica; 

o Conceber, detalhar e implantar um amplo sistema de orientação de tráfego; 

o Ampliar a atuação da fiscalização eletrônica do trânsito. 

 

3.3 Consolidação dos Temas Abordados 

A partir das manifestações decorrentes dos grupos de especialistas presentes no “Workshop” 
(ver anexos), foram sistematizadas as colaborações apresentadas e consolidadas na Tabela 4 a 
10. 

Estas, foram denominadas Diretriz Final  e é o resultado do processo das contribuições de todas 
as “Opinião da Mesa”. Para facilidade de sua análise, essas tabelas foram divididas em duas 
partes: nas Tabelas 4 a 7 estão apresentados correções e adaptações  em terminologias a 
serem adotadas nas diretrizes apresentadas originalmente. Nas Tabelas 8 a 10 estão listadas as 
novas propostas  provenientes das contribuições do “workshop”. 

Apresenta também, destaques em cores: 

• Em letras vermelhas: Sugestões que se referem a adaptações da terminologia a ser 
adotada, ou quando tachada, sugestão de não consideração da diretriz (Tabela de 
Correção / Adaptação); 

• Em fundo cinza: Diretriz consolidada a partir das contribuições de adaptações de 
terminologia (Tabela de Correção / Adaptação); 

• Em fundo verde: Diretriz consolidada decorrente de contribuições das novas diretrizes 
sugeridas (Tabela Propostas de Novas Diretrizes) 

 

Cabe ressaltar que o processo de sistematização para consolidação de Diretriz Final teve por 
base a soma de contribuições das mesas apresentadas no Workshop. Em eventuais casos onde 
foi sugerida a remoção de um ou mais temas, ponderou-se as contribuições das demais mesas 
participantes. 

Em todos os casos ocorridos não houve remoção de temas, dado que este tipo de contribuição 
no Workshop em nenhum momento configurou a maioria dos participantes. 
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Tabela 4 – Correção / Adaptação da Diretriz Original 

Diretriz Final x Diretriz Original x Opinião das Mesas - PEDESTRES 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 
  

Ordem Diretriz Final Diretriz Original Mesa 1 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5 Mesa 6 Mesa 7 Mesa 8 Mesa 9

1
• Considerar o transporte  ativo (não motorizado) como prioritário na 

definição das políticas públicas;

• Considerar o transporte ativo como prioritário na definição das 

políticas públicas;

• Considerar o transporte  não motorizado como 

prioritário na definição das políticas públicas;

2

• Considerar nos requisitos de projetos necessários para a adequada 

inserção urbana, segurança de pedestres e ciclistas, incluindo-os nos 

futuros empreendimentos;

• Considerar os requisitos de projetos necessários para a adequada 

inserção urbana, bem como a micro acessibilidade e segurança de 

pedestres e ciclistas;

• Considerar os requisitos de projetos 

necessários para a adequada inserção urbana, 

bem como a micro acessibilidade e segurança de 

pedestres e ciclistas, incluindo novos e futuros 

empreendimentos;

3
• Garantir a micro acessibilidade –  transporte vertical, travessias, 

iluminação direcionada e equipamentos de apoio;

• Garantir a micro acessibilidade –  transporte vertical, travessias e 

equipamentos de apoio – (declividade  maior que 8,33%);

• Garantir a micro acessibilidade –  transporte vertical, 

travessias e equipamentos de apoio – (declividade  maior 

que 8,33%);

• Garantir a micro acessibilidade –  

transporte vertical, travessias, 

equipamentos de apoio e rampas com 

declividade máxima de 8,33% (NBR-

9050);

• Garantir a micro acessibilidade –  transporte 

vertical, travessias e equipamentos de apoio – 

(declividade  maior que 8,33%);

4
• Buscar soluções para as articulações locais entre cumeadas e entre 

vales, viabilizando o transporte ativo;

• Buscar soluções para as articulações locais entre cumeadas e entre 

vales;

• Buscar soluções para as articulações 

locais entre cumeadas e entre vales, 

viabilizando o transporte ativo;

5

• Promover a acessibilidade universal na cidade com  conforto, 

autonomia e segurança, principalmente às pessoas com mobilidade 

reduzida; 

• Promover a acessibilidade universal na cidade com  conforto, 

autonomia e segurança, principalmente às pessoas idosas e com 

mobilidade reduzida; 

• Promover a acessibilidade universal na cidade com  

conforto, autonomia e segurança, principalmente às 

pessoas idosas com deficiência e com mobilidade 

reduzida; 

• Promover a acessibilidade universal na cidade 

com  conforto, autonomia e segurança, 

principalmente às pessoas idosas e com 

mobilidade reduzida, com ênfase na Iluminação 

direcionada; 

6

• Buscar entendimentos da PMS com entidades representativas de 

pessoas com deficiência, para adequar a acessibilidade  em locais 

onde não seja viável a aplicação da NBR 9050;

• Buscar entendimentos da PMS com entidades representativas de 

pessoas com deficiência, para adequar a acessibilidade em esquinas 

de Salvador (padrão alternativo à norma NBR 9050);

• Procurar junto a ABNT adequar a norma NBR 9050
as condições locais;

• Buscar entendimentos da PMS com 

entidades representativas de pessoas 

com deficiência, para adequar a 

acessibilidade  em locais onde não seja 

viável a aplicação da NBR 9050;

7

• Programa de sinalização e semaforização específica para pedestres  

em travessias viárias, atendendo às necessidades das pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida;

• Programa de sinalização e semaforização específica para pedestres 

em travessias viárias;

• Programa de sinalização e semaforização específica para 

pedestres  e transporte coletivo em travessias viárias;

• Programa de sinalização e semaforização 

específica para pedestres em travessias viárias 

priorizando pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida;

8

• Qualificar a micro acessibilidade à Rede de Transporte Coletivo, com 

o tratamento dos passeios priorizarizando o entorno dos acessos ao 

transporte coletivo;

a) Em um raio mínimo de 200 m dos Pontos de Paradas;

b) Em um raio de 1.000 m dos Terminais e Estações de Transbordo;

c) Tratamento das aproximações das bicicletas em um raio de 1.500 m 

dos Terminais e Estações de Transbordo;

d) Usar o Transporte Vertical para vencer barreiras verticais em um 

raio de 600 m dos Pontos de Paradas;

e) Usar o Transporte Vertical para vencer barreiras verticais em um 

raio de 1.000 m dos Terminais e Estações de Transbordo.

f) Detalhar o Plano de Micro Acessibilidade nos planos locais (planos 

de bairro).

• Qualificar a acessibilidade à Rede de Transporte Coletivo:

a) Tratamento dos passeios em um raio de 100 a 200 m dos pontos de 

paradas;

b) Tratamento dos passeios em um raio de 1.000 m dos Terminais e 

Estações;

c) Tratamento das aproximações das bicicletas em um raio de 1.500 m 

dos Terminais e Estações;

d) Tratamento para vencer barreiras verticais em um raio de 600 m 

dos pontos de paradas;

e) Tratamento para vencer barreiras verticais em um raio de 1.000 m 

dos Terminais e Estações.

f) Detalhar o plano de calçadas nos planos locais (planos de bairro).

• Qualificar a acessibilidade à Rede de Transporte 

Coletivo:

 O Tratamento dos passeios deve priorizar o pedestre 

oriundo do transporte coletivo;

a) Tratamento dos passeios em um raio de 100 a 200 m 

dos pontos de paradas;

b) Tratamento dos passeios em um raio de 1.000 m dos 

Terminais e Estações;

c) Tratamento das aproximações das bicicletas em um 

raio de 1.500 m dos Terminais e Estações;

d) Tratamento para vencer barreiras verticais em um raio 

de 600 m dos pontos de paradas;

e) Tratamento para vencer barreiras verticais em um raio 

de 1.000 m dos Terminais e Estações.

f) Detalhar o plano de calçadas nos planos locais (planos 

de bairro).

• Qualificar a micro acessibilidade à Rede 

de Transporte Coletivo:

a) Tratamento dos passeios em um raio de 

100 a 200 m dos pontos de paradas;

b) Tratamento dos passeios em um raio de 

1.000 m dos Terminais e Estações;

c) Tratamento das aproximações das 

bicicletas em um raio de 1.500 m dos 

Terminais e Estações;

d) Soluções de Transporte Vertical para 

vencer barreiras verticais em um raio de 

600 m dos pontos de paradas;

e) Soluções de Transporte Vertical para 

vencer barreiras verticais em um raio de 

1.000 m dos Terminais e Estações.

f) Detalhar o plano de micro acessibilidade 

nos planos locais (planos de bairro).

• Qualificar a acessibilidade à Rede de Transporte 

Coletivo:

a) Tratamento dos passeios em um raio de 100 a 200 

m dos pontos de paradas;

b) Tratamento dos passeios em um raio de 1.000 m 

dos Terminais e Estações;

c) Tratamento das aproximações das bicicletas em 

um raio de 1.500 m dos Terminais e Estações;

d) Tratamento para vencer barreiras verticais em 

um raio de 600 m dos pontos de paradas;

e) Tratamento para vencer barreiras verticais em 

um raio de 1.000 m dos Terminais e Estações.

f) Detalhar o plano de calçadas nos planos locais 

(planos de bairro).

• Qualificar a acessibilidade à Rede de 

Transporte Coletivo:

a) Tratamento dos passeios em um raio mínimo 

de 200 m dos pontos de paradas;

b) Tratamento dos passeios em um raio de 1.000 

m dos Terminais e Estações;

c) Tratamento das aproximações das bicicletas 

em um raio de 1.500 m dos Terminais e Estações;

d) Tratamento para vencer barreiras verticais em 

um raio de 600 m dos pontos de paradas;

e) Tratamento para vencer barreiras verticais em 

um raio de 1.000 m dos Terminais e Estações.

f) Detalhar o plano de calçadas nos planos locais 

(planos de bairro).

LEGENDA Tema: Pedestres / Bicicleta Tema: Transporte Coletivo Tema: Sistema Viário e Trânsito Tema: Outros Diretriz Final Diretriz Final Proveniente de Contribuições do WorkShop
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Tabela 5 – Correção / Adaptação da Diretriz Original 

Diretriz Final x Diretriz Original x Opinião das Mesas - BICICLETAS 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 
  

Ordem Diretriz Final Diretriz Original Mesa 1 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5 Mesa 6 Mesa 7 Mesa 8 Mesa 9

9
• Considerar o transporte  ativo (não motorizado) como prioritário na 

definição das políticas públicas;

• Considerar o transporte ativo como prioritário na definição das 

políticas públicas;

• Considerar o transporte não motorizado como 

prioritário na definição das políticas públicas; 

10

• Considerar nos requisitos de projetos necessários para a adequada 

inserção urbana, segurança de pedestres e ciclistas, incluindo-os nos 

futuros empreendimentos;

• Considerar os requisitos de projetos necessários para a adequada 

inserção urbana, bem como a micro acessibilidade e segurança de 

pedestres e ciclistas;

• Considerar os requisitos de projetos 

necessários para a adequada inserção urbana, 

bem como a micro acessibilidade e segurança de 

pedestres e ciclistas, incluindo novos e futuros 

empreendimentos;

11

• Garantir a micro acessibilidade –  transporte vertical, tratamento de 

rampas (com declividade acima de 8,33%), travessias, equipamentos 

de apoio (incluindo dispositivos de pedal assistido) e implantação de 

bicicletas compartilhadas;

• Garantir a micro acessibilidade –  transporte vertical, travessias e 

equipamentos de apoio – (declividade  maior que 8,33%);

• Garantir a micro acessibilidade –  transporte vertical, 

travessias, equipamentos de apoio e implantação de 

bicicletas com pedal assistido compartilhadas – 

(declividade  maior que 8,33%), ; 

• Garantir a micro acessibilidade –  

transporte vertical, travessias, 

equipamentos de apoio e rampas com 

declividade máxima de 8,33% (NBR-

9050);

• Garantir a micro acessibilidade –  transporte 

vertical, travessias e equipamentos de apoio – 

(declividade  maior que 8,33%);

12
• Buscar soluções para as articulações locais entre cumeadas e entre 

vales, viabilizando o transporte ativo;

• Buscar soluções para a articulações locais entre cumeadas e entre 

vales;

• Buscar soluções para as articulações 

locais entre cumeadas e entre vales, 

viabilizando o transporte ativo;

13

• Promover a acessibilidade universal no sistema cicloviário, com 

conforto, autonomia e segurança, principalmente às pessoas idosas e 

com mobilidade reduzida; 

• Promover a acessibilidade universal na cidade, com conforto, 

autonomia e segurança, principalmente às pessoas idosas e com 

mobilidade reduzida;

• Promover a acessibilidade universal 

no sistema cicloviário, com conforto, 

autonomia e segurança, 

principalmente às pessoas idosas e 

com mobilidade reduzida; 

14
• Promover a intermodalidade do modo cicloviário com viabilização 

do transporte da bicicleta em outros modais;

• Promover a intermodalidade do modo cicloviário com viabilização 

do transporte da bicicleta em outros modais;

15

• Promover a integração de maneira efetiva e segura da Rede de 

Transporte Ativo aos Sistemas de Transporte Coletivo, Sistema Viário 

e aos Espaços Públicos;

• Promover a integração de maneira efetiva e segura da Rede de 

Transporte Ativo aos Sistemas de Transporte Coletivo, Sistema Viário 

e aos Espaços Públicos;

16
• Ampliar as estações de distribuição e estimular o uso da bicicleta 

compartilhada;

• Ampliar as estações de distribuição e estimular o uso da bicicleta 

compartilhada;

17

• Implantar infraestrutura cicloviária em avenidas de vale e dar 

condições para compartilhamento nas demais vias (medidas de 

redução de velocidade, campanhas educativas, etc);

• Implantar infraestrutura cicloviária em vias de fundo de vale e dar 

condições para compartilhamento nas demais vias (medidas de 

redução de velocidade, campanhas educativas, etc);

• Implantar infraestrutura cicloviária em vias de  avenida 

de vale e dar condições para compartilhamento nas 

demais vias (medidas de redução de velocidade, 

campanhas educativas, etc);

18
• Garantir as condições da capilaridade Cicloviária, dando 

continuidade às rotas cicláveis, de forma segura e adequada.
• Melhorar as condições de capilaridade da rede cicloviária; 

• Garantir as condições da capilaridade Cicloviária, dando

continuidade as rotas cicláveis.

• Garantir as condições de capilaridade da rede 

Cicloviária de forma segura e adequada; 

19
• Implantar bicicletários e paraciclos junto aos locais de acesso ao 

transporte coletivo;

• Implantar bicicletários junto aos locais de acesso ao transporte 

coletivo;

• Implantar bicicletários e paraciclos junto aos locais de 

acesso ao transporte coletivo;

20

• Otimizar a operação, em bicicletários existentes, e divulgar 

informações sobre seu funcionamento, de forma a estimular o uso e 

aumentar a autonomia dos ciclistas;

• Otimizar a operação, em bicicletários existentes, e divulgar 

informações sobre seu funcionamento, de forma a estimular o uso e 

aumentar a autonomia dos ciclistas;

21
• Sistematizar pesquisas e levantamentos sobre demandas e fluxos 

de bicicleta na cidade;

• Sistematizar pesquisas e levantamentos sobre demandas e fluxos 

de bicicleta na cidade;

22

• Criar frente municipal específica para o transporte ativo, que 

centralize informações, direcione e compatibilize ações municipais de 

diversos órgãos, incluindo a participação da sociedade civil;

• Criar frente municipal específica para o transporte ativo, que 

centralize informações, direcione e compatibilize ações municipais 

de diversos órgãos;

• Criar frente municipal específica para 

o transporte ativo, que centralize 

informações, direcione e compatibilize 

ações municipais de diversos órgãos, 

incluindo a participação da sociedade 

civil;

23

• Ampliar formas de diálogo com a sociedade civil organizada, 

garantindo a representação da mobilidade ativa nas estâncias 

governamentais.

• Ampliar formas de diálogo com a sociedade civil organizada.

• Ampliar formas de diálogo com a sociedade 

civil organizada, garantindo a representação da 

mobilidade ativa nas estâncias governamentais.

LEGENDA Tema: Pedestres / Bicicleta Tema: Transporte Coletivo Tema: Sistema Viário e Trânsito Tema: Outros Diretriz Final Diretriz Final Proveniente de Contribuições do WorkShop
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Tabela 6 – Correção / Adaptação da Diretriz Original 

Diretriz Final x Diretriz Original x Opinião das Mesas - TRANSPORTE COLETIVO 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 
  

Ordem Diretriz Final Diretriz Original Mesa 1 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5 Mesa 6 Mesa 7 Mesa 8 Mesa 9

24

• Estabelecer uma Rede Integrada englobando todos os modais, 

desenhada à luz da necessidade de deslocamento da população, sob 

gestão compartilhada, que consolide a prioridade do Transporte 

Público Coletivo sobre o Transporte Individual motorizado;

• Estabelecer uma Rede Integrada de Transporte englobando todos os 

modos, desenhada à luz da necessidade de deslocamento da 

população, sob gestão compartilhada;

• Estabelecer uma Rede Integrada de abrangência 
metropolitana, englobando todos os modos, 
desenhada à luz da necessidade de deslocamento da 
população, sob gestão compartilhada e que consolide 
a prioridade do Transporte Público Coletivo sobre o 
Transporte Individual motorizado;

• Estabelecer uma Rede Integrada de 

Transporte englobando todos os 

modos, desenhada à luz da 

necessidade de deslocamento da 

população, sob gestão integrada;

• Estabelecer uma Rede Integrada de Transporte 

englobando todos os modos, desenhada à luz da 

necessidade de deslocamento da população, sob 

gestão compartilhada criando mecanismos de 

cooperação metropolitana e com a participação 

da sociedade civil;

25

• Implantar um nível de segregação adequado ao fluxo de pessoas 

(faixas exclusivas, corredores, BRS, BRT) no espaço viário, de forma a 

priorizar a circulação dos veículos vinculados ao transporte público 

coletivo e proporcionar maior fluidez, regularidade no cumprimento 

das viagens, economia do tempo do deslocamento e redução  do risco 

de acidentes.

• Implantar um nível de segregação adequado ao volume 

transportado de pessoas (faixas exclusivas, corredores, BRS, BRT) no 

espaço viário, de forma a priorizar a circulação dos veículos vinculados 

ao transporte público coletivo e proporcionar maiores velocidades, 

regularidade no comprimento das viagens e economia do tempo de 

viagem;

• Implantar um nível de segregação adequado ao 

volume transportado de pessoas (faixas exclusivas, 

corredores, BRS, BRT) no espaço viário, de forma a 

priorizar a circulação dos veículos vinculados ao 

transporte público coletivo e proporcionar maiores 

velocidades, regularidade no comprimento das viagens 

e economia do tempo de viagem.

 Dar ênfase à implantação da segregação do Transporte 

Coletivo/Transporte individual (Ampliação da rede de 

vias exclusivas).

• Implantar um nível de segregação adequado ao 

volume transportado de pessoas (faixas exclusivas, 

corredores, BRS, BRT) no espaço viário, de forma a 

priorizar a circulação dos veículos vinculados ao 

transporte público coletivo e proporcionar maior 

fluidez, regularidade no comprimento das viagens, 

economia do tempo de deslocamento e reduzir o 

risco de acidentes;

26

• Qualificar a micro acessibilidade à Rede de Transporte Coletivo, com 

o tratamento dos passeios priorizarizando o entorno dos acessos ao 

transporte coletivo;

a) Em um raio mínimo de 200 m dos Pontos de Paradas;

b) Em um raio de 1.000 m dos Terminais e Estações de Transbordo;

c) Tratamento das aproximações das bicicletas em um raio de 1.500 m 

dos Terminais e Estações de Transbordo;

d) Usar o Transporte Vertical para vencer barreiras verticais em um 

raio de 600 m dos Pontos de Paradas;

e) Usar o Transporte Vertical para vencer barreiras verticais em um 

raio de 1.000 m dos Terminais e Estações de Transbordo.

• Qualificar a acessibilidade à Rede de Transporte:

a) Tratamento dos passeios em um raio de 200 m dos pontos de 

paradas;

b) Tratamento dos passeios em um raio de 1.000 m dos Terminais e 

Estações;

c) Tratamento das aproximações das bicicletas em um raio de 1.500 m 

dos Terminais e Estações;

d) Tratamento para vencer barreiras verticais em um raio de 600 m 

dos pontos de paradas;

e) Tratamento para vencer barreiras verticais em um raio de 1.000 m 

dos Terminais e Estações.

• Qualificar a acessibilidade à Rede de Transporte:

O Tratamento dos passeios deve priorizar o pedestre 

oriundo do transporte coletivo;

a) Tratamento dos passeios em um raio de 200 m dos 

pontos de paradas;

b) Tratamento dos passeios em um raio de 1.000 m dos 

Terminais e Estações;

c) Tratamento das aproximações das bicicletas em um 

raio de 1.500 m dos Terminais e Estações;

d) Tratamento para vencer barreiras verticais em um raio 

de 600 m dos pontos de paradas;

e) Tratamento para vencer barreiras verticais em um raio 

de 1.000 m dos Terminais e Estações.

• Qualificar a micro acessibilidade à Rede 

de Transporte:

a) Tratamento dos passeios em um raio de 

200 m dos pontos de paradas;

b) Tratamento dos passeios em um raio de 

1.000 m dos Terminais e Estações;

c) Tratamento das aproximações das 

bicicletas em um raio de 1.500 m dos 

Terminais e Estações;

d) Soluções de Transporte Vertical para 

vencer barreiras verticais em um raio de 

600 m dos pontos de paradas;

e) Soluções de Transporte Vertical para 

vencer barreiras verticais em um raio de 

1.000 m dos Terminais e Estações.

• Qualificar a acessibilidade à Rede de Transporte 

com aumento da segurança pública, farta 

iluminação noturna e melhoria da ambiência do 

entorno; com a devida fiscalização pelo poder 

público:

a) Tratamento dos acessos, em um raio de 200 m 

dos pontos de paradas;

b) Tratamento dos acessos, em um raio de 1.000 m 

dos Terminais e Estações;

c) Tratamento das aproximações das bicicletas, em 

um raio de 1.500 m dos Terminais e Estações;

d) Tratamento para vencer barreiras verticais, em 

um raio de 600 m dos pontos de paradas;

e) Tratamento para vencer barreiras verticais, em 

um raio de 1.000 m dos Terminais e Estações.

27

• Implantar programa de renovação da frota da Rede de Transporte 

Coletivo por Ônibus que considere, o uso de veículos com capacidade 

adequada à demanda, provendo qualidade e segurança, além da 

utilização de energia limpa, não fóssil;

• Implantar uma política de renovação da frota, que considere o uso 

de veículos com capacidade adequada à demanda

• Implantar uma política de renovação da frota do STCO, 

que considere o uso de veículos com capacidade 

adequada à demanda; ( Renovação de toda a frota e não 

só o da rede estrutural)

• Implantar uma política de renovação da frota, que 

considere o uso de veículos com capacidade 

adequadas, qualidade, segurança e manutenção à 

demanda

28

• Na Rede Estrutural de transporte coletivo utilizar veículos de maior 

capacidade, equipados com ar condicionado, piso baixo, motor 

traseiro e suspensão pneumática, garantindo conforto para usuários e 

operadores;

• Na Rede Estrutural de transporte coletivo utilizar veículos de maior 

capacidade equipados com ar condicionado;

• Na Rede Estrutural de transporte coletivo utilizar

veículos de maior capacidade equipados com ar

condicionado, garantindo Conforto não só para o usuário,

mas também para o operador;

• Na Rede Completa de transporte 

coletivo utilizar veículos de maior 

capacidade equipados com ar 

condicionado;

• Na Rede Estrutural de transporte coletivo utilizar 

veículos de maior capacidade equipados com ar 

condicionado, pisos baixos, motor traseiro e 

suspensão pneumática;

• Na Rede Estrutural de transporte coletivo 

utilizar veículos de maior capacidade equipados 

com ar condicionado observando o custo 

benefício para o usuário;

30
• Expandir a rede de transporte de média e alta capacidade, 

consolidando a policentralidade urbana;

• Expandir a rede de transporte de média e alta capacidade, 

consolidando a policentralidade urbana;

31
• Fortalecer centralidades através da remodelação e/ou implantação 

de Terminais de Transbordo;
• Fortalecer centralidades através da remodelação de Terminais;

• Fortalecer centralidades através da remodelação e/ou 

implantação de Terminais;

• Fortalecer centralidades através da remodelação 

de Terminais e agregar áreas para estacionamento 

de longa duração;

• Fortalecer centralidades através da 

remodelação de Terminais favorecendo os 

terminais para que se tornem Polos Econômicos 

da região;

32

• Promover a melhoria da qualidade da prestação dos serviços de 

transporte coletivo contemplando atributos como: micro 

acessibilidade, tempos de espera, padrão de ocupação do veículo, 

material rodante, segurança nos acessos, etc.;

• Promover a melhoria da qualidade do transporte coletivo 

contemplando atributos como: micro acessibilidade, tempos de 

espera, padrão de ocupação do veículo, material rodante, etc;

• Promover a melhoria da qualidade da prestação 

dos serviços de transporte coletivo contemplando 

atributos como: micro acessibilidade, tempos de 

espera, padrão de ocupação do veículo, material 

rodante, segurança nos acessos, etc.;

33
• Incorporar o STEC na distribuição da oferta resultante da Rede 

Integrada;

• Incorporar o STEC na distribuição da oferta resultante da Rede 

Integrada;

• Incorporar o STEC na distribuição da 

oferta resultante da Rede Integrada:

a) Regra sobre linhas a serem integradas

b) Tarifa integrada do usuário

c) Participação tarifária entre operadores

34

• Garantir uma política tarifária que proporcione tarifa módica e 

equilíbrio econômico financeiro que promova a produtividade, 

incluindoa possibilidade de captação de recursos externos ao sistema;

• Garantir uma política tarifária que proporcione tarifa módica e 

equilíbrio econômico financeiro;

• Garantir uma política tarifária que proporcione tarifa 

módica e equilíbrio econômico financeiro que promova a 

produtividade;

• Garantir uma política tarifária que proporcione 

tarifa módica e equilíbrio econômico financeiro 

incluindo novas fontes de captação de recursos 

externos ao sistema;

35
• Estabelecer programas de combate às evasões e ao transporte 

clandestino, como forma de contribuir para a modicidade tarifária;

• Estabelecer programas de combate às evasões e ao transporte 

clandestino, como forma de contribuir para a modicidade tarifária;

36 • Controlar as gratuidades; • Controlar as gratuidades;

• Controlar as gratuidades e readequar o financiamento

das gratuidades, atribuindo o ônus ao agente gerador da

gratuidade;

37
• Adequar a integração com o Metrô às necessidades da Rede 

Integrada de Transportes:

• Adequar a integração com o Metrô às necessidades da Rede 

Integrada de Transportes;

• Adequar a integração com o Metrô às 

necessidades da Rede Integrada de Transportes 

quanto a:

a) Regra sobre linhas a serem integradas

b) Tarifa integrada do usuário

c) Partição tarifária entre operadores

d) Coordenação operacional entre os modais

38
• Implantar uma política de integração com a Rede Metropolitana de 

Transporte Coletivo:

• Implantar uma política de integração com a Rede Metropolitana de 

Transporte.

• Implantar uma política de integração com a Rede 

Metropolitana de Transporte:

a) Regra sobre linhas a serem integradas

b) Tarifa integrada do usuário

c) Partição tarifária entre operadores

d) Coordenação operacional entre os modais

LEGENDA Tema: Pedestres / Bicicleta Tema: Transporte Coletivo Tema: Sistema Viário e Trânsito Tema: Outros Diretriz Final Diretriz Final Proveniente de Contribuições do WorkShop
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Tabela 7 – Correção / Adaptação da Diretriz Original  

Diretriz Final x Diretriz Original x Opinião das Mesas – SISTEMA VIÁRIO E TRÂNSITO 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 
  

Ordem Diretriz Final Diretriz Original Mesa 1 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5 Mesa 6 Mesa 7 Mesa 8 Mesa 9
39 • Garantir a continuidade viária das vias estruturadoras de Salvador; • Garantir a continuidade viária das vias estruturadoras de Salvador;

40
• Criar novas ligações para possibilitar a articulação viária entre as 

principais avenidas, principalmente nas áreas mais carentes;

• Criar novas ligações para possibilitar a articulação viária entre as 

principais avenidas, principalmente nas áreas mais carentes;

41
• Propor soluções para compatibilizar o número de faixas de tráfego e 

a funcionalidade do trânsito;

• Propor soluções para compatibilizar o número de faixas de tráfego e 

a funcionalidade do trânsito;

• Propor soluções para compatibilizar o número 

de faixas de tráfego e a funcionalidade do 

trânsito, minimizando os efeitos da redução das 

larguras de faixas e de supressão de faixas;

42
• Sanar as carências das ligações: Vale <> Cumeada, Vale <> Vale e 

Cumeada <> Cumeada;

• Organizar as carências das ligações: Vale <> Cumeada, Vale <> Vale e 

Cumeada <> Cumeada;

• Sanar as carências das ligações: Vale <> 

Cumeada, Vale <> Vale e Cumeada <> Cumeada;

43
• Ampliar a conectividade intrabairros e entre bairros vizinhos e deles 

com as principais avenidas;

• Ampliar a conectividade intrabairros e entre bairros vizinhos e deles 

com as principais avenidas.

• Ampliar a conectividade intrabairros e entre 
bairros vizinhos e deles com as principais 
avenidas.

• Ampliar a conectividade intrabairros e entre 

bairros vizinhos e deles com as principais 

avenidas, minimizando a adoção de viadutos 

como solução viária, priorizando os modais 

alternativos.

44

• No Centro Tradicional de Salvador, fomentar uma circulação seletiva 

no entorno do Centro Histórico e estimular a circulação veicular 

através da região do Comércio;

• No Centro Tradicional de Salvador, fomentar uma circulação seletiva 

no entorno do Centro Histórico e estimular a circulação veicular 

através da região do Comércio;

45
• Organizar a circulação do tráfego de passagem pela centralidade do 

Iguatemi;

• Organizar a circulação do tráfego de passagem pela centralidade do 

Iguatemi;

46

• Criar um sistema viário complementar para absorver os 

deslocamentos vinculados às centralidades metropolitanas previstas 

pelo PDDU 2016 para o entorno da BR-324 e da Av. Luís Viana 

(Paralela);

• Criar um sistema viário complementar para absorver os 

deslocamentos vinculados às centralidades metropolitanas previstas 

pelo PDDU 2016 para o entorno da BR-324 e da Av. Luís Viana 

(Paralela);

• Criar um sistema viário complementar para 

absorver os deslocamentos vinculados às 

centralidades metropolitanas previstas pelo 

PDDU 2016 para o entorno da BR-324 e da Av. Luís 

Viana (Paralela), obedecendo a legislação 

ambiental;

47 • Organizar a circulação do trânsito nas centralidades municipais. • Organizar a circulação do trânsito nas centralidades municipais.

48
• Fixar estratégias de ação para garantir as prioridades de uso do 

espaço viário;

• Fixar estratégias de ação para garantir as prioridades de uso do 

espaço viário;

• Fixar estratégias de ação para garantir as prioridades de 

uso do espaço viário;

49
• Regulamentar a velocidade veicular urbana, adotando um plano 

efetivo de redução das velocidades com base nas diretrizes da OMS;
• Criar políticas de regulamentação da velocidade veicular urbana;

• Criar políticas de redução da velocidade veicular 
urbana;

• Criar políticas de regulamentação da 

velocidade veicular urbana, adotando plano 

efetivo de redução das velocidades com base 

nas diretrizes da OMS;

50 • Modernizar o cadastro de registro dos acidentes de trânsito; • Modernizar o cadastro de registro dos acidentes de trânsito;
• Modernizar o cadastro de registro dos acidentes de 

trânsito;

51 • Estabelecer rotinas de análise dos locais com alta acidentalidade. • Estabelecer rotinas de análise dos locais com alta acidentalidade.
• Estabelecer rotinas de análise dos locais com alta 

acidentalidade.

52
• Garantir fluidez do trânsito, seja com medidas de restrição do uso do 

modo individual ou com intervenções físicas na rede viária;

• Garantir fluidez do trânsito, seja com medidas de restrição do uso 

do modo individual ou com medidas de ampliação da capacidade 

viária;

• Garantir fluidez do trânsito, seja com medidas de 
restrição do uso do modo individual ou com medidas 
de ampliação da capacidade viária;

53
• Definir sub-redes viárias para priorizar o uso do transporte coletivo 

e de ciclistas;

• Definir sub-redes viárias para priorizar o uso do transporte coletivo 

e de ciclistas;

54 • Estabelecer uma política de estacionamento para Salvador; • Estabelecer uma política de estacionamento para Salvador;

• Estabelecer uma política de estacionamento 

para Salvador, restringindo o uso de 

estacionamento nas vias públicas de forma 

gratuita;

55
• Incorporar as intervenções de complementação viária previstas no 

PDDU 2016 e outras identificadas neste PlanMob;

• Priorizar as intervenções de complementação viária previstas no 

PDDU 2016 e incorporar outras identificadas neste PlanMob;

• Priorizar as intervenções de complementação viária 
previstas no PDDU 2016 e incorporar outras 
identificadas neste PlanMob;

56
• Desenvolver e implantar os projetos de adequação viária nas 

centralidades de bairro;

• Desenvolver e implantar os projetos de adequação viária nas 

centralidades de bairro;

57
• Ampliar e organizar uma política de operação de carga/descarga, 

inclusive abrangendo as centralidades de bairro;

• Ampliar e organizar uma política de operação de carga/descarga, 

inclusive abrangendo as centralidades de bairro;

58
• Fixar rotas e horários para circulação da carga rodoviária, vinculadas 

aos centros logísticos, terminais aeroportuários e portuários;

• Fixar rotas e horários para circulação da carga rodoviária, vinculadas 

aos centros logísticos, terminais aeroportuários e portuários;

59

• Estabelecer regramentos legais para mitigar os impactos 

decorrentes da implantação de Polos Geradores de Viagens, seja 

quanto às questões de fluidez do trânsito no entorno e da 

microacessibilidade aos mesmos.

• Estabelecer regramentos legais para mitigar os impactos 

decorrentes da implantação de Polos Geradores de Viagens.

• Estabelecer regramentos legais 
para mitigar os impactos 
decorrentes da implantação de 
Polos Geradores de Viagens, seja 
quanto às questões de fluidez do 
trânsito e da microacessibilidade aos 
mesmos.

60

• Acelerar o processo de modernização do sistema de controle 

semafórico, observando o tempo para o pedestre, priorizando 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

• Acelerar o processo de modernização do parque semafórico;
• Acelerar o processo de modernização do  sistema 
de controle semafórico;

• Acelerar o processo de modernização do 

parque semafórico, observando o tempo para o 

pedestre, priorizando pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida;

61 • Reforçar as estratégias de manutenção semafórica; • Reforçar as estratégias de manutenção semafórica;

62
• Conceber, detalhar e implantar um amplo sistema de requalificação 

da orientação de tráfego;

• Conceber, detalhar e implantar um amplo sistema de orientação de 

tráfego;

63 • Ampliar a atuação da fiscalização eletrônica do trânsito. • Ampliar a atuação da fiscalização eletrônica do trânsito.

LEGENDA Tema: Pedestres / Bicicleta Tema: Transporte Coletivo Tema: Sistema Viário e Trânsito Tema: Outros Diretriz Final Diretriz Final Proveniente de Contribuições do WorkShop
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Tabela 8 – Propostas de Novas Diretrizes: Opinião das Mesas – TRANSPORTE ATIVO 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 
  

Ordem Diretriz Final Diretriz Original Mesa 1 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5 Mesa 6 Mesa 7 Mesa 8 Mesa 9

64
• Implementar programa de requalificação de calçadas que articule 

responsabilidade da administração pública com o proprietário do lote;

• As calçadas são de responsabilidade do 

proprietário do lote, no entendo é dever 

do poder público fiscalizar e aplicar 

penalizações aos responsáveis. Assim, 

deve-se ampliar e sistematizar a 

fiscalização dos passeios;

• Qualificar as calçadas que dão acesso

ao transporte coletivo tomando o

cuidado com o aspecto do desnível

entre a calçada e o degrau do ônibus

• A responsabilidade das infraestruturas 

para o Transporte Ativo (passeios e 

clicáveis) encontra-se muito dispersa entre 

as diversas entidades do poder público, de 

forma que a competência deve ser 

centralidade em um departamento da 

Semob;

• O critério de qualificação das

calçadas deve ser baseado na

praticidade. Por exemplo iniciar pelas

calçadas que já tem 1,5 m de largura.

Considerar também, um critério social

• Acrescentar no tratamento dos passeios a 

prioridade no entorno das escolas (raio 

500m), uma vez que o motivo educação é 

responsável por aproximadamente 45% das 

viagens dos modos Ativos;

• Buscar uma solução para que a gestão 

das calçadas seja do poder público e

que poderá ser pago pelo proprietário

• Implantação de corrimãos nas escadarias existentes, 
bem como, nas escadarias a serem implantadas;
• Garantir a iluminação das travessias de pedestre.
• Rever a forma de aplicação do piso tátil;

• Priorizar o Transporte Ativo, 

principalmente no Centro Tradicional;

• Indicar vias pedestrelizadas para conectar 

os bairros aos principais equipamentos de 

Transporte Coletivo (Terminais e Estações);

68

• Considerar o componente de arborização no processo de proposição 

de adequação das calçadas, levando em consideração a existência de 

que existem espécies adequadas para arborização das calçadas;

• Adequar as obras existentes que não contemplam 

pedestres e ciclistas, para o acesso dos mesmos. 

Exemplo: Viaduto Imbuí.

• Considerar o componente de 

arborização no processo de proposição 

de adequação das calçadas. Levar em 

conta que existem espécies adequadas 

para arborização de calçadas

69
A sugestão refere-se a método e não configura diretriz para o 

PlanMob.

• Fracionar a análise das declividades acima 

de 8,33% para poder definir estratégias 

diferentes de abordagem para cada 

situação.

70
• Disseminar o uso da bicicleta e das novas tecnologias a ela 

associadas

• A bicicleta requer um processo de 
marketing já que oferece muitas 
vantagens (não polui, é saudável, 
tem baixo custo, portabilidade, entre 
outros) Além disso remete a 
lembranças de infância que fazem 
da bicicleta um elemento importante 
da mobilidade.

• Definir rede cicloviária estrutural, buscando

interconectar ciclovias já existentes e garantir as

continuidades de trajeto

71 Diretriz já contemplada

• Desenvolver um marco normativo

específico para a bicicleta incluindo a

bicicleta elétrica, o quadriciclo e o

triciclo

72
• Promover o estabelecimento de normatividade específica para o 

uso de bicicleta;

• Considerar a bicicleta como meio 
de transporte com alto potencial.

LEGENDA Tema: Pedestres / Bicicleta Tema: Transporte Coletivo Tema: Sistema Viário e Trânsito Tema: Outros Diretriz Final

• Fazer gestões junto aos CONTRAN para normatizar 

o uso de solução específica aos ciclistas;

Diretriz Final Proveniente de Contribuições do WorkShop

65

66

67

• Criar Programa para fiscalização das calçadas, junto à 

sociedade civil (Incentivos fiscais para voluntários).

• Reformular as leis vigentes para que o poder público 
assuma a responsabilidade sobre a construção e 
manutenção das calçadas;

• Proporcionar segurança pública para 

permitir mobilidade à pé e por 

bicicleta

• Garantir a SEGURANÇA PÚBLICA; (Contribuição 

original do tema Bicicleta)

·         Os projetos e obras devem ter maior 

controle de qualidade, de forma a 

assegurar funcionalidade e a segurança das 

infraestruturas;

• Ampliar o uso de “lombo-faixas” para 

aumentar a segurança viária

• Adequar os tempos de semáforos para travessia de 

pedestres com prioridade às pessoas com mobilidade 

reduzida.

• Disseminar a cultura do uso da bicicleta;
• Implantar Modos de Geração de energia (Iluminação 

Pública) através da ciclovia (Nas mais movimentadas) – 

Exemplo: Berlim.

• Buscar soluções para adequar as calçadas nos 

locais com alto fluxo de pedestres.

Diretriz já contemplada

Não cabe ao PlanMob estabelecer diretrizes de segurança pública

Diretriz já contemplada

·         Deve haver uma diretriz clara e objetiva 

para a ampliação da malha cicloviária;

• Buscar a regulamentação da 

velocidade nas vias, com base na 

recomendação da OMS.

• Elaborar um projeto que interligue os 

parque por ciclovias (Parque da 

Cidade, Parque de Pituaçu);

Grupo
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Tabela 9 – Propostas de Novas Diretrizes: Opinião das Mesas – TRANSPORTE COLETIVO 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 
  

Ordem Diretriz Final Diretriz Original Mesa 1 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5 Mesa 6 Mesa 7 Mesa 8 Mesa 9

73
• Estabelecer políticas que induzam de forma crescente o uso de 

Transporte Coletivo;

• Garantir a equidade do uso do espaço público viário
priorizando o transporte público sobre o individual
motorizado; (Contribuição original do tema Sistema
Viário e Trânsito: Fluidez)

• A integração deve contemplar 
todos os modos: ativos, e 
motorizados. Reavaliar a hierarquia 
do sistema viário à luz dos 
carregamentos atuais e futuros; 
(Contribuição original do tema 
Sistema Viário e Trânsito: Fluidez)

• Implantar estacionamentos nas proximidades dos 

transportes de média e alta capacidade, contemplando 

autos, motos e bicicletas.

• Assegurar a intermodalidade do 

Transporte Coletivo com os modos Ativos e 

Individuais, traçando uma política de 

estacionamento e projetos que facilitam a 

transferência entre modos;

• Estabelecer uma política de incentivo 

e/ou indução ao uso de transporte 

coletivo regulamentado;

• Garantir que 100% da frota de 

veículos do transporte coletivo seja  

adaptada às necessidades  da PCD;

• Garantir o máximo de autonomia da

PCD no acesso ao transporte coletivo,

para que não haja o constrangimento

deste usuários nesta situação.;

• Propor ações para garantir vínculos de recursos 

financeiros ao setor de transporte;

• Incorporar recursos financeiros ao TC, 

provenientes do uso do automóvel (combustível, 

estacionamento, pedágios urbanos);

29 Diretriz já contemplada
• Implantar uma política que considere o uso de energia limpa nos 

veículos da Rede Estrutural de transporte coletivo;

• Implantar uma política que considere o uso de energia 

limpa, não fóssil, nos veículos da Rede Estrutural de 

transporte coletivo;

• Implantar uma política que induza ao 

uso de energia limpa nos veículos da 

Rede Estrutural de transporte coletivo;

76 Diretriz já contemplada • Garantir a qualidade do transporte coletivo

• Definir Diretriz que garanta a 

confiabilidade do sistema de ônibus, 

principalmente quanto ao Tempo de Espera 

e a Pontualidade;

• Melhorar ambiência dos trajetos nos 

deslocamentos compulsórios para aumentar a 

segurança das transferência;

• Facilitar e agilizar a troca entre veículos e reduzir o 

tempo de caminhada na integração física entre os 

modais;

• Dotar os ônibus com sistema sonoro de 

informação sobre as próximas paradas e citando 

referenciais (PGTs) das proximidades;

• Informar o usuário sobre disponibilidade dos 

serviços de transporte coletivo;

• Aprimorar o sistema CITAMob para orientar o 

usuário sobre as linhas de ônibus que lhe será útil e 

as possíveis alternativas.

• O traçado do VLT considerar os demais 

modos e as demais redes de Transporte 

Coletivo, de forma a não se tornar uma 

barreira urbana;
• Definir Diretriz que incentiva a 

implantação do VLT;

• Ampliar a oferta e a qualidade do

transporte coletivo hidroviário assim

como o alcance da gestão municipal

nesse modo de transporte.

• Incluir no estudo de propostas do

PlanMob a criação de uma linha

turística que faça um circuito religioso

na Penísula Itapagipana.

• Dar ênfase à questão da energia 

limpa no transporte coletivo como 

forma de reduzir os custos 

socioambientais das externalidades do 

transporte, especialmente no setor da 

saúde.

• Incluir a necessidade de elaborar 

uma estimativa do custo ambiental 

decorrente da implantação de veículos 

de transporte coletivo com ar 

condicionado já que este equipamento 

provoca emissões. 

• Ampliar a oferta de dispositivos de

transporte vertical para vencer as

barreias que dificultam a circulação na

cidade.

• A microacessibilidade às cumeadas

pode ser melhorada com veículos de

transporte coletivo adequados como

eram por exemplo os antigos

“amarelinhos”, além de mototáxi e tuc

tuc; (Contribuição original do tema

Sistema Viário e Trânsito:

Acessibilidade)

• Elaborar um plano para implementar 

escadas e dispositivos de acesso 

vertical; (Contribuição original do tema 

Pedestres)

83 Diretriz já contemplada

• Pensar em soluções que atendam as

conexões Vale/Vale; Vale/Cumeada;

Cumeada/Cumeada;

• O sistema de Transporte Coletivo não 

pode ser repensado com a lógica 

tradicional, deve incorporar as questões 

morfológicas ao sistema, de forma a 

integrar as via troncais, o transporte 

vertical e as vias alimentadoras;

• Incluir no estudo de propostas do

PlanMob a criação de uma linha

turística que faça um circuito religioso

na Penísula Itapagipana.

LEGENDA Tema: Pedestres / Bicicleta Tema: Transporte Coletivo Tema: Sistema Viário e Trânsito Tema: Outros Diretriz Final

81

82

Diretriz Final Proveniente de Contribuições do WorkShop

74

75

77

78

79

80

• As novas tecnologias de transposição as 

barreiras verticais devem ser consideradas 

parte do Transporte Coletivo, assim, deve 

haver uma entidade (dentro da Semob) 

responsável;

• Estabelecer políticas microrregionais 

de acessibilidades e mobilidade. As 

conexões entre as microrregiões 

requerem dispositivos de transporte 

vertical (Elevadores, Plano Inclinado, 

Teleférico, etc.).

• Definir Diretrizes que articulem o 

continente com as ilhas, principalmente 

para o Transporte Marítimo;

• Contemplar o transporte hidroviário na reestruturação do transporte 

coletivo;

• Garantir acessibilidade da Pessoa com Deficiência ao transporte 

coletivo;

• Melhorar a qualidade do Transporte 

coletivo a partir da renovação da frota.

• Incentivar a Parceria Público x 

Privada para a melhoria do transporte 

público.

• Reforçar a política e cultura de 

integração com melhorias na 

segurança pública.

• Os equipamentos de Transporte Coletivo 

(Terminais e Estações) devem ser pensados 

com a inserção urbana e das atividades do 

seu entorno, de forma a assegurar maior 

dinâmica e segurança para os seus usuários;

Diretriz já contemplada

Diretriz já contemplada

• Oferecer sistema de informação aos usuários de Transporte 

Coletivo;

Diretriz já contemplada

• Abordagens das pessoas com necessidades especiais;

• Organizar as rotas de transporte 

coletivo incluindo instrumentos de 

informação e de integração

Diretriz já contemplada

• Estabelecer políticas microrregionais de acessibilidades e 

mobilidade (Planos de Bairros);
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Tabela 10 – Propostas de Novas Diretrizes: Opinião das Mesas – SISTEMA VIÁRIO E TRÂNSITO / OUTROS 

 
Fonte: Elaboração PlanMob (2017) 

 

 

Ordem Diretriz Final Diretriz Original Mesa 1 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5 Mesa 6 Mesa 7 Mesa 8 Mesa 9

84

C
O

N
EC

TI
V

ID
A

D
E

Diretriz já contemplada (fixar estratégia para uso do espaço viário)
• Estimular o uso de faixas exclusivas para 

motocicletas.

85

A
C

ES
SI

B
IL

ID
A

D
E

Não cabe como diretriz (são aspectos de projeto);

• Os projetos de Sistema Viários devem 

considerar a qualidade paisagística, a 

qualidade urbana, o conforto ambiental, a 

segurança e a inserção urbana, além de 

estar relacionado com outras 

infraestruturas urbanas;

• Implantar uma política de educação para o trânsito, 

com campanhas educativas não só para operadores, 

mas sim toda a sociedade civil.

• Executar campanhas educativas para sensibilizar

os motociclistas para uma conveniência harmônica

no trânsito; (Contribuição original do tema Sistema

Viário e Trânsito: Sinalização e Fiscalização de

Tráfego)

• Criar uma política de incentivos fiscais para as 

empresas que estimulem seus funcionários ao uso do 

transporte ativo, dispondo de infraestrutura adequada - 

Vestiário, Bicicletário entre outras; (Contribuição 

original do tema Bicicleta)

• Promove campanhas educativas junto às crianças 

e jovens quanto ao uso seguro das bicicletas; 

(Contribuição original do tema Bicicleta)

87 Diretriz já contemplada;
• Criar um programa de segurança, incluindo análise 

estatística da acidentalidade;

88 Diretriz já contemplada;
•  Fixar estratégias de ação para garantir as 
prioridades de uso do espaço viário;

• Nas localidades mais desprovidas de 

infraestrutura e de espaço para adequá-la, 

deve-se promover a política de vias 

compartilhadas;

89 Diretriz já contemplada
• Implantar medidas de restrição ao transporte
individual;

• Implantar estacionamentos periféricos,Reduzindo a 

circulação do carro dentro da cidade; (Contribuição 

original do tema Transporte Coletivo)

• Criar políticas de restrição ao uso do automóvel 

para forçar uma migração dos usuários do carro para 

outros modais; (Contribuição original do tema 

Transporte Coletivo)

• Vocacionar a circulação no centro da

cidade (Campo Grande, Pelourinho);

90 Diretriz já contemplada
• Implantação de semáforos especiais para pedestres 
e transporte público.

• Ampliar a implantação do número de semáforos 

inteligentes.

• Manter os mecanismos de multas de

trânsito como instrumento eficaz de

gestão de trânsito.

• Uniformizar a sinalização da cidade para melhorar a 

visibilidade e compreensão.

• Requalificação de todo o Programa de Orientação de 

Tráfego – POT.

92 Diretriz já contemplada

•  Induzir a ocupação do uso do solo 
em um raio de 1km ao redor de 
estações e terminais (Micro 
Cidades);

• Diretrizes que articulem o uso e a 

ocupação do solo aos principais 

equipamentos de transporte (Terminais e 

Estações) e infraestruturas viárias, para que 

posteriormente possam ser incorporadas 

ao PDDU;

93 Diretriz já contemplada

• Criar ferramentas que tornem os 

principais equipamentos de transporte 

(Terminais e Estações) e infraestruturas 

viárias em captadores de recursos para a 

mobilidade urbana;

94
• Criar políticas que captem recursos das externalidades negativas da 

mobilidade, como forma de financiamento da mobilidade urbana.

• Criar mecanismos que captem recursos 

das externalidades negativas da 

mobilidade, como forma de financiamento 

da mobilidade urbana.

LEGENDA Tema: Pedestres / Bicicleta Tema: Transporte Coletivo Tema: Sistema Viário e Trânsito Tema: Outros Diretriz Final

86

91

Diretriz Final Proveniente de Contribuições do WorkShop

• Educação no trânsito para usuários e operadores dos 

sistemas; (Contribuição original do tema Transporte 

Coletivo)

Diretriz já contempladaSI
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• Implantar campanhas permanentes de educação e sensibilização 

para o trânsito;
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4 DIRETRIZES DE AÇÃO PARA O PLANMOB SALVADOR 

Após avaliação das diferentes contribuições, está relacionada a seguir, por grupos de abordagem 
- Transporte Ativo ou não motorizado [TA]; Transporte Coletivo [TC]; Transporte Individual [TI] – 
as diretrizes de ação que irão nortear o desenvolvimento do PlanMob Salvador. 

4.1 Transporte Ativo (Não Motorizado) 

4.1.1 Pedestres 

• Considerar o transporte ativo (não motorizado) como prioritário na definição das políticas 
públicas; 

• Considerar nos requisitos de projetos necessários para a adequada inserção urbana, a 
segurança de pedestres e ciclistas, incluindo-os nos futuros empreendimentos; 

• Garantir a micro acessibilidade – transporte vertical, travessias, iluminação direcionada e 
equipamentos de apoio; 

• Buscar soluções para as articulações locais entre cumeadas e entre vales, viabilizando o 
transporte ativo; 

• Promover a acessibilidade universal na cidade com conforto, autonomia e segurança, 
principalmente às pessoas com mobilidade reduzida; 

• Buscar entendimentos da PMS com entidades representativas de pessoas com deficiência, 
para adequar a acessibilidade em locais onde não seja viável a aplicação da NBR 9050; 

• Programa de sinalização e semaforização específica para pedestres em travessias viárias, 
atendendo às necessidades das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 

• Qualificar a micro acessibilidade à Rede de Transporte Coletivo, com o tratamento dos passeios 
priorizando o entorno dos acessos ao transporte coletivo; 

a) Em um raio mínimo de 200 m dos Pontos de Paradas; 

b) Em um raio de 1.000 m dos Terminais e Estações de Transbordo; 

c) Tratamento das aproximações das bicicletas em um raio de 1.500 m dos Terminais e 
Estações de Transbordo; 

d) Usar o Transporte Vertical para vencer barreiras verticais em um raio de 600 m dos 
Pontos de Paradas; 

e) Usar o Transporte Vertical para vencer barreiras verticais em um raio de 1.000 m dos 
Terminais e Estações de Transbordo. 

f) Detalhar o Plano de Micro Acessibilidade nos planos locais (planos de bairro). 

• Implementar programa de requalificação de calçadas que articule responsabilidade da 
administração pública com o proprietário do lote; 

• Considerar o componente de arborização no processo de proposição de adequação das 
calçadas, levando em consideração a existência de que existem espécies adequadas para 
arborização das calçadas; 
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4.1.2 Bicicletas 

• Considerar o transporte ativo (não motorizado) como prioritário na definição das políticas 
públicas; 

• Considerar nos requisitos de projetos necessários para a adequada inserção urbana, segurança 
de pedestres e ciclistas, incluindo-os nos futuros empreendimentos; 

• Garantir a micro acessibilidade – transporte vertical, tratamento de rampas (com declividade 
acima de 8,33%), travessias, equipamentos de apoio (incluindo dispositivos de pedal assistido) 
e implantação de bicicletas compartilhadas; 

• Buscar soluções para as articulações locais entre cumeadas e entre vales, viabilizando o 
transporte ativo; 

• Promover a acessibilidade universal no sistema cicloviário, com conforto, autonomia e 
segurança, principalmente às pessoas idosas e com mobilidade reduzida; 

• Promover a intermodalidade do modo cicloviário com viabilização do transporte da bicicleta em 
outros modais; 

• Promover a integração de maneira efetiva e segura da Rede de Transporte Ativo aos Sistemas 
de Transporte Coletivo, Sistema Viário e aos Espaços Públicos; 

• Ampliar as estações de distribuição e estimular o uso da bicicleta compartilhada; 

• Implantar infraestrutura cicloviária em avenidas de vale e dar condições para compartilhamento 
nas demais vias (medidas de redução de velocidade, campanhas educativas, etc); 

• Garantir as condições da capilaridade cicloviária, dando continuidade às rotas cicláveis, de 
forma segura e adequada. 

• Implantar bicicletários e paraciclos junto aos locais de acesso ao transporte coletivo; 

• Otimizar a operação, em bicicletários existentes, e divulgar informações sobre seu 
funcionamento, de forma a estimular o uso e aumentar a autonomia dos ciclistas; 

• Sistematizar pesquisas e levantamentos sobre demandas e fluxos de bicicleta na cidade; 

• Criar frente municipal específica para o transporte ativo, que centralize informações, direcione 
e compatibilize ações municipais de diversos órgãos, incluindo a participação da sociedade civil; 

• Ampliar formas de diálogo com a sociedade civil organizada, garantindo a representação da 
mobilidade ativa nas estâncias governamentais. 

• Disseminar o uso da bicicleta e das novas tecnologias a ela associadas 

• Promover o estabelecimento de normatividade específica para o uso de bicicleta; 

 

4.2 Transporte Coletivo 

4.2.1 Estrutura da Rede 

• Estabelecer uma Rede Integrada, englobando todos os modais, desenhada à luz da 
necessidade de deslocamento da população, sob gestão compartilhada, que consolide a 
prioridade do Transporte Público Coletivo sobre o Transporte Individual motorizado; 
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• Implantar um nível de segregação adequado ao fluxo de pessoas (faixas exclusivas, corredores, 
BRS, BRT) no espaço viário, de forma a priorizar a circulação dos veículos vinculados ao 
transporte público coletivo e proporcionar maior fluidez, regularidade no cumprimento das 
viagens, economia de tempo no deslocamento e redução do risco de acidentes; 

• Qualificar a micro acessibilidade à Rede de Transporte Coletivo, com o tratamento dos passeios 
priorizarizando o entorno dos acessos ao transporte coletivo; 

a) Em um raio mínimo de 200 m dos Pontos de Paradas; 

b) Em um raio de 1.000 m dos Terminais e Estações de Transbordo; 

c) Tratamento das aproximações das bicicletas, em um raio de 1.500 m dos Terminais e 
Estações de Transbordo; 

d) Usar o Transporte Vertical para vencer barreiras verticais, em um raio de 600 m dos 
Pontos de Paradas; 

e) Usar o Transporte Vertical para vencer barreiras verticais, em um raio de 1.000 m dos 
Terminais e Estações de Transbordo. 

• Expandir a rede de transporte de média e alta capacidade, consolidando a policentralidade 
urbana; 

• Fortalecer centralidades através da remodelação e/ou implantação de Terminais de 
Transbordo; 

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

• Contemplar o transporte hidroviário na reestruturação do transporte coletivo; 

• Estabelecer políticas microrregionais de acessibilidades e mobilidade (Planos de Bairros); 

4.2.2 Operação dos Sistemas 

• Promover a melhoria da qualidade da prestação dos serviços de transporte coletivo 
contemplando atributos como: micro acessibilidade, tempos de espera, padrão de ocupação do 
veículo, material rodante, segurança nos acessos, etc.; 

• Garantir uma política tarifária que proporcione tarifa módica e equilíbrio econômico financeiro 
que promova a produtividade, incluindo a possibilidade de captação de recursos externos ao 
sistema; 

• Estabelecer programas de combate às evasões, como forma de contribuir para a modicidade 
tarifária; 

• Controlar as gratuidades; 

• Adequar a integração com o Metrô às necessidades da Rede Integrada de Transportes; 

• Implantar uma política de integração com a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo; 

• Garantir acessibilidade da Pessoa com Deficiência ao transporte coletivo; 

4.2.3 Frota Vinculada 

• Implantar programas de renovação da frota da Rede de Transporte Coletivo por Ônibus que 
considere, o uso de veículos com capacidade adequada à demanda, provendo qualidade e 
segurança, além da utilização de energia limpa e não fóssil; 



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT08: Aspirações de Mobilidade 

 

28 

• Na Rede Estrutural de transporte coletivo utilizar veículos de maior capacidade, equipados com 
ar condicionado, piso baixo, motor traseiro e suspensão pneumática, garantindo conforto para 
usuários e operadores; 

• Incorporar o STEC na distribuição da oferta resultante da Rede Integrada; 

• Oferecer sistema de informação aos usuários de Transporte Coletivo; 

 

4.3 Sistema Viário e Trânsito 

4.3.1 Sinalização e Fiscalização do Tráfego 

• Acelerar o processo de modernização do sistema de controle semafórico, observando o tempo 
para o pedestre, priorizando pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 

• Reforçar as estratégias de manutenção semafórica; 

• Conceber, detalhar e implantar um amplo sistema de requalificação da orientação de tráfego; 

• Ampliar a atuação da fiscalização eletrônica do trânsito. 

4.3.2 Circulação 

• Garantir fluidez do trânsito, seja com medidas de restrição do uso do modo individual ou com 
intervenções físicas na rede viária; 

• Definir sub-redes viárias para priorizar o uso do transporte coletivo e de ciclistas; 

• Estabelecer uma política de estacionamento para Salvador; 

• Incorporar as intervenções de complementação viária previstas no PDDU 2016 e outras 
identificadas neste PlanMob; 

• Desenvolver e implantar os projetos de adequação viária nas centralidades de bairro; 

• Ampliar e organizar uma política de operação de carga/descarga, inclusive abrangendo as 
centralidades de bairro; 

• Fixar rotas e horários para circulação da carga rodoviária, vinculadas aos centros logísticos, 
terminais aeroportuários e portuários; 

• Estabelecer regramentos legais para mitigar os impactos decorrentes da implantação de Polos 
Geradores de Viagens, seja quanto às questões de fluidez do trânsito no entorno e da 
microacessibilidade aos mesmos. 

4.3.3 Segurança 

• Fixar estratégias de ação para garantir as prioridades de uso do espaço viário; 

• Regulamentar a velocidade veicular urbana, adotando um plano efetivo de redução das 
velocidades com base nas diretrizes da OMS (Organização Mundial da Saúde); 

• Modernizar o cadastro de registro dos acidentes de trânsito; 

• Estabelecer rotinas de análise dos locais com alta acidentalidade. 

• Implantar campanhas permanentes de educação e sensibilização para o trânsito; 
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4.3.4 Acessibilidade 

• No Centro Tradicional de Salvador, fomentar uma circulação seletiva no entorno do Centro 
Histórico e estimular a circulação veicular através da região do Comércio; 

• Organizar a circulação do tráfego de passagem pela centralidade do Iguatemi; 

• Criar um sistema viário complementar para absorver os deslocamentos vinculados às 
centralidades metropolitanas previstas pelo PDDU 2016 para o entorno da BR-324 e da Av. Luís 
Viana (Paralela); 

• Organizar a circulação do trânsito nas centralidades municipais. 

4.3.5 Conectividade 

• Garantir a continuidade viária das vias estruturadoras de Salvador; 

• Criar novas ligações para possibilitar a articulação viária entre as principais avenidas, 
principalmente nas áreas mais carentes; 

• Propor soluções para compatibilizar o número de faixas de tráfego e a funcionalidade do 
trânsito; 

• Sanar as carências das ligações: Vale <> Cumeada, Vale <> Vale e Cumeada <> Cumeada; 

• Ampliar a conectividade intrabairros e entre bairros vizinhos e deles com as principais avenidas; 

4.4 Assuntos Gerais 

• Criar políticas que captem recursos das externalidades negativas da mobilidade, como forma 
de financiamento da mobilidade urbana. 

 

 

 

  



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

Relatório Técnico RT08: Aspirações de Mobilidade 

 

30 

5 ANEXOS 

5.1 Lista de Presença 
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5.2 Fotos do Evento 
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5.3 Componentes das Mesas 

Mesa 1 – Manhã 
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Mesa 2 – Manhã (Dissolvida – Agregada à mesa 06)) 
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Mesa 3 – Manhã 

 

Mesa 3 – Tarde 
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Mesa 4 – Manhã 
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Mesa 5 – Manhã 
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Mesa 6 – Manhã 

 

Mesa 6 – Tarde 
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Mesa 8 – Manhã 

 

 

Mesa 8 – Tarde 
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Mesa 9 – Manhã 
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Mesa 10 – Manhã (Dissolvida) 
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5.4 Flipcharts 
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