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1 INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta o RT 09 – Relatório da Metodologia da Avaliação de Impactos 

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

da Fase 60.00.00 – Definição de Diretrizes (Etapa 61.00.00 – Alinhamento de Diretrizes, 

Etapa 62.00.00 – Workshop sobre Diretrizes para a Política de Mobilidade - Etapa 63.00.00 

– RT08 – Relatório de Aspirações da Mobilidade, Etapa 64.00.00 – Estudo de Critérios de 

Avaliação de Propostas; Etapa 65.00.00 RT09 - Relatório de Metodologia da Avaliação de 

Impactos) cuja correlação com as fases do contrato é indicada na Tabela 1 conforme 

discriminado no Relatório RT01 Relatório de Mobilização. 

 

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

FASES DO CONTRATO FASES DO PLANO DE TRABALHO DO CONSÓRCIO 

Fase Produto Descrição Fase Produto Relatório Descrição 

1 

1 Relatório de mobilização 1 RT01 Relatório de mobilização 

10.00.00 - 

Mobilização e 

Plano de 

Comunicação 

Social 

2 
Panorama preliminar da 

mobilidade na RMS 
2 RT02 

Panorama preliminar da 

mobilidade na RMS 

20.00.00 - Pré-

diagnóstico / 

Panorama 

preliminar da 

mobilidade na 

RMS 

2 

3 
Levantamento de dados 

primários e secundários 

3 

RT03 
Levantamento de dados 

primários e secundários 
30.00.00 - Base 

de dados 

4 
Relatório do workshop 

com especialistas 
RT04 

Relatório do workshop 

com especialistas 

3 5 

Relatório do cenário base 

do planejamento de 

transporte 

4 RT05 

Relatório do cenário 

base do planejamento 

de transporte 

40.00.00 - 

Instrumentalização 

da Modelagem  

 6 
Diagnóstico da 

mobilidade em Salvador 

5 

RT06 
Diagnóstico da 

mobilidade em Salvador 
50.00.00 - 

Diagnóstico 

4 7 

Relatório de 

audiências(s) do 

diagnóstico 

RT07 

Relatório de 

audiências(s) do 

diagnóstico 
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FASES DO CONTRATO FASES DO PLANO DE TRABALHO DO CONSÓRCIO 

Fase Produto Descrição Fase Produto Relatório Descrição 

8 
Relatório de aspirações 

da mobilidade 

6 

RT 08 
Relatório de aspirações 

da mobilidade 60.00.00 - 

Definição das 

diretrizes 
9 

Relatório da metodologia 

de avaliação de impacto 
RT09 

Relatório da 

metodologia de 

avaliação de impactos 

5 10 

Relatório de diretrizes e 

concepção de propostas 

para as intervenções e 

investimentos na 

mobilidade de Salvador 

7 

RT10 

Relatório de diretrizes e 

concepção de propostas 

para as intervenções e 

investimentos na 

mobilidade de Salvador 

70.00.00 - 

Desenvolvimento 

de propostas do 

PlanMob 

6 

11 

Matrizes de priorização 

de propostas de 

intervenções 

RT11 

Matrizes de priorização 

de propostas de 

intervenções 

12 
Fichas de avaliação das 

propostas 
RT12 

Fichas de avaliação das 

propostas 

13 
Relatório de audiência(s) 

sobre propostas 
RT13 

Relatório de 

audiência(s) sobre 

propostas 

7 

14 

PlanMob Salvador, 

incluindo a lista de ações 

e investimentos 

prioritários para a 

mobilidade de Salvador 
8 

RT14 

PlanMob Salvador, 

incluindo a lista de 

ações e investimentos 

prioritários para a 

mobilidade de Salvador 

80.00.00 - 

Finalização do 

PlanMob Salvador 

15 Audiência(s) do PlanMob RT15 
Audiência(s) do 

PlanMob 
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2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.1 Conceituação Metodológica de Abordagem 

Em procedimentos clássicos de avaliação de projetos de mobilidade urbana utiliza-se o 

método de avaliação socioeconômica dos mesmos que aplica procedimentos tradicionais de 

avaliação econômica de projetos, ao longo do prazo de sua vida útil (fluxo de caixa), tendo 

como parâmetro de referência a avaliação sob o enfoque de investimento público ou seja, os 

benefícios e os custos são quantificados sob o enfoque social (custos e benefícios para a 

sociedade). 

Para isso são utilizados valores monetários do tempo dos usuários, dos riscos de acidentes, 

da contaminação do ar, dos impactos ambientais e de outras externalidades. Além disso os 

custos de investimentos e de operação são considerados isentos de taxas e tributos para 

espelhar custos públicos. Em síntese a avaliação socioeconômica fornece indicadores 

econômicos (Taxa Interna de Retorno, Valor Presente, entre outros) sob o ponto de vista do 

investimento público, da sociedade. Geralmente esse tipo de avaliação é requisito para 

obtenção de recursos em fontes de financiamento para o setor público. 

Na atual Etapa do PlanMob Salvador já se conta com diretrizes de ações e busca-se um 

instrumento para comparar alternativas de intervenções que serão estabelecidas “vis-à-vis” 

tais diretrizes. Este Relatório apresenta uma proposta de metodologia para o processo de 

avaliação multicritério visando proporcionar apoio à análise comparativa de alternativas de 

propostas de intervenções do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador. 

No processo de elaboração do PlanMob Salvador serão propostas alternativas de 

intervenções no sistema de mobilidade urbana. Uma alternativa corresponde a um conjunto 

de intervenções físicas e operacionais no sistema de transporte coletivo, no sistema de 

transporte individual e no sistema de transporte ativo. Deverá ser uma combinação de 

intervenções no setor de mobilidade urbana.  

A avaliação multicritério ora proposta, permite comparar duas ou mais alternativas de 

intervenções e fornece um indicador quantitativo para essa comparação. Não é um 

instrumento de decisão; mas sim um instrumento de apoio ao processo de decisão. 

Duas alternativas diferentes podem ter alguns projetos e intervenções comuns e outros 

projetos distintos, os quais configuram a diferença entre elas. Uma alternativa pode ser 

associada a altos investimentos enquanto outras podem ser mais moderadas nesse quesito.  

Outra característica da avaliação multicritério é o fato de contemplar conjuntamente as 

distintas visões dos agentes da sociedade, espelhando suas diferentes visões e interesses. 

São os chamados agentes intervenientes ou atores da sociedade. 

Pode-se citar, como exemplo, o caso de uma alternativa A cujas matrizes finais de custos e 

de tempos de transporte resultem menores do que as de uma Alternativa B! Isso, por si só, 

não significa que a Alternativa A deverá ser a selecionada; pois há outros condicionantes a 

serem considerados que, por sua vez, são ponderados diferentemente por cada agente 

(ator) da sociedade. 
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 As intervenções no sistema de transporte coletivo envolvem alterações na rede 

de ônibus, soluções de BRT e de priorização do transporte coletivo no sistema viário, 

extensões da rede do metrô, extensões do sistema VLT, terminais de transferências, 

entre outras.  

 Por sua vez, as intervenções no sistema viário de uso pelo de transporte 

individual envolvem alterações na circulação, implantação de infraestrutura viária, 

medidas de gestão do trânsito, regulamentação do transporte de cargas, medidas 

associadas à oferta de estacionamentos, sinalização, restrições ao tráfego, entre 

outras. 

 As intervenções na infraestrutura de apoio ao transporte ativo envolvem 

renovação e/ou adequação de calçadas, criação de áreas exclusivas para pedestres, 

ampliação da rede de mobilidade por bicicletas, entre outras. 

2.2 Avaliação Multicritério Recomendada 

Três formas de avaliação estão recomendadas para a comparação entre alternativas 

combinadas de intervenções a serem propostas no PlanMob Salvador, sempre usando a 

Avaliação Multicriterial; a partir: 

 da matriz de atributos; 

 das diretrizes consolidadas do PlanMob Salvador; 

 das participações nas oficinas das Prefeituras Bairro. 

Dessa maneira procurou-se contemplar todos os processos participativos inerentes ao 

PlanMob Salvador, seja aqueles decorrentes das “escutas setoriais” e dos workshops de 

definição de diretrizes, assim como os decorrentes das oficinas nas Prefeituras Bairro, bem 

como os critérios de âmbito técnico decorrentes das contribuições da SEMOB e do 

Consórcio TTC-Oficina. 

Cabe destacar que as três tipologias de avaliação indicadas acima e descritas no presente 

relatório configuram processos de comparação entre dois ou mais conjuntos de 

intervenções em todos os setores da mobilidade urbana (transporte ativo, transporte 

coletivo e transporte individual). Os resultados das três tipologias podem ser analisados 

independentemente e configuram contribuições para o processo de tomada de decisão.  

Considera-se de forma imperativa que, em todas as tipologias de avaliação comparativa ora 

apresentadas, é exigida a participação de um grupo técnico de referência a ser estabelecido 

a critério da SEMOB para determinação dos pesos relativos e para as avaliações dos 

condicionantes qualitativos. 

2.2.1 Avaliação Multicritério a partir da Matriz de Atributos 

A avaliação multicritério tem o propósito de contribuir para a análise comparativa de 

alternativas de intervenções compostas por diferentes ações em cada componente da 

mobilidade urbana (no caso, o transporte coletivo, o individual e o ativo). Pode ser aplicada 
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também separadamente para cada modo (coletivo, individual e ativo) analisando apenas as 

intervenções propostas para essa forma de transporte. 

É imperativo considerar que a avaliação multicritério proporciona um indicador matemático 

de comparação entre as alternativas; e que este indicador não deve ser considerado como 

um elemento único de decisão, já que o setor de mobilidade urbana envolve uma grande 

diversidade de componentes e condicionantes espaciais, socioeconômicos, políticos, 

financeiros, econômicos, geográficos, ambientais que nem sempre são contemplados na 

avaliação multicritério.  

A decisão entre uma alternativa e outra depende de outros condicionantes. Dessa maneira, 

mesmo levando em consideração as diferentes ponderações dos diversos atores da 

sociedade, a avaliação multicritério é apenas um indicador de apoio a essa decisão. 

2.2.2 Avaliação Multicritério a partir das diretrizes consolidadas do PlanMob 

Salvador 

O Relatório RT08 apresentou a consolidação das diretrizes do PlanMob Salvador que 

foram definidas com base em “escutas setoriais” e workshops com ampla participação de 

setores da sociedade. Tais diretrizes são portanto, indicadores de avaliação, uma vez que 

as alternativas de intervenção a serem propostas deverão atender as mesmas.  

Assim, no presente relatório está apresentada a metodologia a ser adotada para a avaliação 

comparativa de duas ou mais alternativas segundo os critérios de atendimento das diretrizes 

consolidadas do PlanMob Salvador. 

2.2.3 Avaliação Multicritério a partir das participações nas oficinas das 

Prefeituras Bairro 

A SEMOB realizou dez oficinas em Prefeituras Bairro, nas quais os participantes indicaram 

os principais problemas e soluções do setor de mobilidade entre outros setores 

mencionados.  

No presente relatório são apresentados os itens considerados nessas oficinas e foram 

selecionados aqueles que poderiam ser aplicados na avaliação comparativa de alternativas 

de intervenções a serem sugeridas pelo PlanMob Salvador.  

O processo de participação permitiu quantificar e inferir os pesos relativos que os 

participantes considerariam para cada modo e para cada problema/solução do setor. 
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3 AVALIAÇÃO MULTICRITÉRIO A PARTIR DE MATRIZ DE ATRIBUTOS 

 

Para essa análise comparativa são necessárias as seguintes informações: 

 Os agentes intervenientes (ou atores) que interferem na escolha da melhor 

alternativa de intervenção na mobilidade urbana de Salvador; 

 A seleção dos atributos do sistema de mobilidade, considerados por cada agente 

interveniente (ou ator); 

 A matriz de atributos, com a quantificação dos mesmos, referentes a cada alternativa 

de intervenções em análise; 

 A uniformização (normalização) desses atributos, para que sejam comparáveis; 

 A matriz de avaliação com os respectivos pesos de ponderação de cada atributo; 

 O indicador final da avaliação multicritério. 

 

3.1 Agentes Intervenientes (atores) 

A análise comparativa de diferentes conjuntos de propostas de intervenções na mobilidade 

urbana - ALTERNATIVAS A SEREM AVALIADAS - deve considerar os interesses dos 

diversos AGENTES DA SOCIEDADE que interagem com as questões da mobilidade 

urbana. São também chamados de PARTES INTERESSADAS (ou atores). 

Três grupos de agentes intervenientes, que são historicamente considerados em estudos 

de mobilidade urbana, são sugeridos para o PlanMob Salvador:  

(i) os usuários (passageiros do sistema de transporte coletivo, ou usuários do 

transporte individual; ou pessoas que fazem deslocamentos por transporte ativo);  

(ii) o poder público (responsável pela oferta e o gestor do sistema); e  

(iii) a sociedade (Comunidade e Sistema Urbano) e os componentes do meio urbano 

que interagem com os benefícios e com os impactos decorrentes do sistema de 

transporte. Por simplicidade estes três agentes são referenciados da seguinte 

forma: 

 Usuário/Passageiro; 

 Poder Público; 

 Sociedade.  
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Para cada um desses três grupos de agentes (ou atores), os interesses, objetivos, custos, 

impactos e benefícios associados às intervenções na mobilidade são percebidos de 

maneiras distintas e, em alguns casos, conflitantes. Como consequência, os critérios de 

avaliação de cada agente referente aos atributos de cada alternativa também são distintos. 

O Usuário/Passageiro dá prioridade às características de qualidade do sistema enfocando 

aspectos como rapidez, conforto, segurança e custo de tarifa, entre outros.  

O Poder Público tem objetivos voltados ao negócio em que atua buscando eficiência, 

controle e redução de custos e resultados financeiros, assim como o atendimento das 

missões básicas da administração pública, entre outros. Como responsável pela oferta dos 

sistemas de transporte, pode-se incluir nesse grupo de agentes, para efeito de avaliação 

multicritério, os operadores concessionários de serviços de transporte. Isso se justifica uma 

vez que, em tese, os operadores privados devem atender especificações definidas tanto nos 

termos de referência como nos contratos de concessão estabelecidos pelo Poder Público. 

A Sociedade (Comunidade/Sistema Urbano) tem enfoque na explicitação nos instrumentos 

da política de desenvolvimento urbano e nas respectivas políticas setoriais - de transporte, 

habitação, meio ambiente, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo, entre 

outros. 

O processo de avaliação de alternativas deve contemplar ponderadamente os atributos 

considerados por cada um dos três grupos de agentes intervenientes. Exemplificando: o 

pleno atendimento de um atributo desejado pelo usuário/passageiro (p/ ex., a alta frequência 

dos serviços) pode se contrapor e ser um confronto com algum atributo visado pelo poder 

público como responsável pela oferta (p/ ex., a redução dos custos dos serviços) ou até 

mesmo com um atributo desejado pela sociedade (p/ ex., a redução nas emissões 

atmosféricas).  

3.1.1 Caracterização do Usuário/Passageiro 

Para este grupo de usuário/passageiro podem ser selecionados os seguintes atributos: 

Associados ao Transporte Coletivo (TC): 

 Disponibilidade / Frequência; 

 Acessibilidade / Cobertura Espacial; 

 Confiabilidade / Pontualidade; 

 Velocidade Média / Tempo de Viagem; 

 Custo (tarifa módica); 

 Conforto / Nível de Serviço; 

 Conveniência / Imagem; 

 Necessidade de Transbordo / Penalidade; 

 Segurança Operacional; 
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 Outros (a serem definidos no processo de avaliação). 

 

Associados ao Transporte Individual (TI): 

 Conectividade Viária; 

 Congestionamentos / Nível de Serviço do Trânsito; 

 Extensão da Viagem; 

 Velocidade Média / Tempo de Viagem; 

 Acidentalidade no Trânsito; 

 Segurança Viária; 

 Outros (a serem definidos no processo de avaliação). 

 

Associados ao Transporte Ativo (TA): 

 Segurança na Circulação; 

 Calçadas Adequadas; 

 Caminhabilidade desobstruída; 

 Oferta de Sistemas Cicloviários; 

 Integração com o Transporte Coletivo; 

 Oferta de Sistemas de Compartilhamento de Equipamentos; 

 Outros (a serem definidos no processo de avaliação). 

 

3.1.2. Caracterização do Poder Público 

Os atributos visados pelo Poder Público são associados à minimização de riscos (riscos 

operacionais e riscos financeiros), atratividade da demanda, eficiência operacional com 

custos reduzidos e maximização da receita tarifária, cumprimento da missão como gestor 

público, entre outros.  

Assim, para esse grupo de atores (representado pelo Poder Público) podem ser 

selecionados os seguintes atributos: 

Associados ao Transporte Coletivo (TC): 

 Cobertura espacial; 

 Capacidade de atendimento à demanda; 

 Flexibilidade para se adequar à demanda; 

 Custo / Viabilidade financeira; 
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 Investimentos; 

 Atratividade para usuários; 

 Eficiência operacional; 

 Segurança operacional; 

 Impactos / Externalidades; 

 

Associados ao Transporte Individual (TI): 

 Fluidez / Congestionamentos / Nível de Serviço; 

 Segurança do trânsito; 

 Custo / Viabilidade financeira; 

 Investimentos; 

 Impactos / Externalidades. 

 

Associados ao Transporte Ativo (TA): 

 Segurança na circulação; 

 Calçadas adequadas; 

 Redução das interferências com o sistema viário; 

 Caminhabilidade desobstruída; 

 Oferta de sistemas cicloviários; 

 Integração com o Transporte Coletivo; 

 

 

3.1.3. Caracterização da Sociedade 

Os atributos considerados pela Sociedade (comunidade/sistema urbano) são associados às 

funções da administração institucionalizada, de proporcionar serviços públicos com 

efetividade. Os agentes mencionados anteriormente também fazem parte da sociedade 

(comunidade/sistema urbano) cujos objetivos estão associados aos aspectos de urbanismo 

e de qualidade de vida, envolvendo os impactos que o sistema de mobilidade pode gerar no 

meio ambiente, no desenvolvimento urbano e em aspectos socioeconômicos.  
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Nas análises sob o enfoque da Sociedade (comunidade/sistema urbano) cabe verificar os 

Indicadores de Efetividade na aplicação da Política Nacional de Mobilidade Urbana1 que 

recomenda ponderar sete eixos temáticos, a saber: 

a) Qualidade do sistema de mobilidade urbana. 

b) Desenvolvimento urbano integrado. 

c) Sustentabilidade econômica e financeira. 

d) Gestão democrática e controle social. 

e) Acesso e equidade. 

f) Sustentabilidade ambiental. 

g) Acidentes de transporte e trânsito. 

 

Para esse grupo de atores (Sociedade) podem ser selecionados os seguintes atributos, 

adequando-os para o tratamento do transporte coletivo, do transporte individual e do 

transporte ativo: 

 Integração com a política de desenvolvimento urbano; 

 Compatibilidade com as diretrizes do PDDU-2016;  

 Articulação com a Região Metropolitana; 

 Impactos ambientais (positivos e negativos); 

 Cobertura espacial / Atendimento da Demanda; 

 Segurança viária; 

 Benefícios socioeconômicos; 

 Consolidação local de tecnologia; 

 Eficiência e eficácia da gestão do sistema; 

 Eficácia e efetividade do sistema de transporte; 

 Modicidade da tarifa/custo de transporte; 

 Benefícios socioeconômicos; 

 Outros (a serem definidos no processo de avaliação). 

 

                                                

1
 Relatório de atividades e resultados do grupo de trabalho para definição de indicadores para monitoramento e avaliação da 

efetividade da Política Nacional de Mobilidade Urbana (“Indicadores de Efetividade da PNMU” - Ministério das Cidades; 2016). 
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3.2 Atributos do Sistema de Mobilidade 

Neste item são caracterizadas as descrições dos atributos que cada agente interveniente da 

sociedade (atores) leva em consideração na avaliação da mobilidade urbana. Quando 

cabível é apresentada uma forma de quantificação do atributo.  

Tais atributos, e suas representações quantificadas ou qualificadas, serão posteriormente 

utilizados para compor a matriz de atributos que será o insumo básico para a avaliação 

comparativa de diferentes alternativas de intervenção.  

Alguns dos atributos serão quantificados a partir do processo de modelagem de transportes 

do PlanMob Salvador (o modelo EMME4). Outros serão estimados a partir de cálculos não 

necessariamente associados ao processo de modelagem de transportes; enquanto outros, 

de âmbito qualitativo, serão inferidos pelas equipes técnicas envolvidas e definidas a critério 

da SEMOB. 

Cabe destacar que nos casos práticos, nem sempre haverá disponibilidade de quantificação 

de todos os atributos; de maneira que, em função dessa disponibilidade de informação, o 

referido atributo deverá ser descartado do rol de atributos da avaliação.  

3.2.1 Atributos relativos aos Usuários/Passageiros 

 Considerados pelos Passageiros do Transporte Coletivo: 

 Disponibilidade / Frequência: 

A disponibilidade do sistema de transporte coletivo está relacionado com o tempo de 

espera pelo passageiro para ser atendido; ou seja, é um atributo associado à 

presteza do atendimento. Esse atributo pode ser quantificado pela frequência de 

passagem do serviço de transporte coletivo, expresso em atendimento / hora. 

 Acessibilidade / Cobertura Espacial: 

A acessibilidade do sistema de transporte coletivo está associada à sua proximidade 

ao usuário ou distância de caminhamento para chegar ao local de atendimento 

(estação, terminal ou ponto de ônibus). Pode ser representada pela distância média 

de caminhamento (em metros) ou pelo tempo médio de caminhamento (em minutos) 

gasto pelo passageiro até o local de atendimento.  

Em geral, para sistemas de ônibus, considera-se que a cobertura da rede é boa 

quando a distância de caminhada é da ordem de 500 m. Em uma aproximação 

simplificadora, para os sistemas metro-ferroviários podem ser adotadas distâncias de 

caminhamento a pé da ordem de 1.000 m. 

 Confiabilidade / Pontualidade: 

A confiabilidade do sistema de transporte coletivo está associada à confiança 

percebida pelo usuário, de que a frequência planejada será efetivada sem falhas e 

que sempre haja disponibilidade do serviço. Em sistemas da alta confiabilidade 
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(como os sistemas metro-ferroviários) pode-se prever o momento exato em que cada 

atendimento ocorrerá, permitindo a publicação de tabelas de horários de passagem. 

Para os propósitos da avaliação de alternativas do PlanMob Salvador esse atributo 

pode ser representado de maneira qualitativa (alta, regular ou baixa confiabilidade). 

 Segurança Operacional: 

A segurança do sistema de transporte coletivo está associada a um indicador de 

risco de acidentes. Para os propósitos da avaliação de alternativas do PlanMob 

Salvador esse atributo pode ser representado de maneira qualitativa (alta, regular, e 

baixa segurança). 

 Velocidade (tempo de viagem): 

O tempo de viagem é um atributo chave para a escolha do modo de viagem pelo 

passageiro. O indicador desse atributo pode ser expresso pelo tempo médio de 

viagem; quanto menor o tempo melhor será a avaliação do sistema pelo usuário. 

Para os propósitos da avaliação de alternativas do PlanMob Salvador o atributo 

tempo de viagem está expresso pelo tempo médio de viagem (minutos) que poderá 

ser quantificado pela modelagem de transporte de cada alternativa. 

 Custo / Tarifa: 

O custo do deslocamento é um outro atributo chave para a escolha do modo de 

viagem pelo passageiro; pois depende da política tarifária adotada. Geralmente as 

pesquisas de opinião sobre o setor de transporte coletivo indicam que o custo 

tarifário é o que representa a maior preocupação do passageiro, principalmente os 

passageiros dos estratos de menor renda. O atributo custo é expresso pela tarifa 

média cobrada em cada sistema. Caso sejam avaliadas diferentes alternativas de 

política tarifária, incluindo diferentes tipos de integração, poderá ser utilizado como 

indicador o valor médio do dispêndio tarifário das viagens. Essa informação será 

fornecida pela modelagem de transporte do PlanMob Salvador. 

 Conforto / Nível de Serviço: 

O nível de serviço do sistema de transporte coletivo está associado ao conforto 

proporcionado ao passageiro. Entre os vários condicionantes de conforto podem ser 

considerados: tempo de espera, limpeza, idade da frota, número máximo de 

passageiros por m2 dentro do veículo. O atributo conforto será expresso de forma 

qualitativa (alto, regular e baixo). 
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 Conveniência (penalidades): 

O atributo conveniência é relacionado às dificuldades para acessar ou utilizar um 

determinado sistema. Destaca-se a necessidade de fazer transferências 

(transbordos) entre linhas integradas o que é percebido pelo passageiro como uma 

penalidade “imposta pelo sistema” para ele realizar “sua viagem completa”. De fato, o 

transbordo impõe incômodos decorrentes da troca de veículo (desembarque, nova 

espera e embarque). Sistemas de transporte coletivo racionalizados e compostos por 

linhas integradas podem ser economicamente mais viáveis; mas acabam exigindo 

maior número de transbordos pelos passageiros. O atributo conveniência é expresso 

pelo percentual de viagens que realizam transbordos. O prognóstico inicial do 

PlanMob Salvador indicou que a rede integrada implicará acréscimo do percentual de 

viagens que fazem transbordo, variando de 22% em 2017 para 55% em 2032! 

 Considerados pelos Usuários do Transporte Individual: 

 Conectividade viária 

A conectividade da rede pode ser medida a partir do indicador decorrente da sintaxe 

espacial, conforme foi apresentado anteriormente no relatório RT06 (Diagnóstico). 

 Congestionamentos / Nível de Serviço do Trânsito 

A extensão dos congestionamentos no horário de pico da manhã é uma das saídas 

do processo de modelagem de transporte do PlanMob Salvador pelo sistema de 

modelagem EMME 4 que indica a extensão do congestionamento nas pistas de 

rolamento com nível E/F (em quilômetros/HPM). Quanto menor a extensão do 

congestionamento, no horário de pico da manhã, melhor será a alternativa referente 

a esse atributo. 

 Extensão da viagem 

A extensão média das viagens é uma saída clássica do processo de modelagem de 

transporte. É gerada a matriz de extensão das viagens interzonais que, por sua vez, 

quando ponderadas pelo número de viagens, proporciona a distância média das 

viagens. Teoricamente, quanto menor a distância média de viagem melhor será a 

alternativa. 

 Velocidade média de percurso ou tempo de viagem 

De forma semelhante ao que ocorre em relação à extensão média das viagens, a 

matriz de tempos e o tempo médio de viagem é uma das saídas do processo de 

modelagem de transporte, em aplicação no PlanMob Salvador. 

 Segurança no trânsito 

Este é um atributo que deverá ser indicado qualitativamente na comparação entre 

duas ou mais alternativas (alta, média ou de baixa segurança). 
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3.2.2 Atributos relativos ao Poder Público 

 Associados ao Transporte Coletivo: 

 Cobertura espacial: 

Para o passageiro, o atributo cobertura espacial é associado à distância de 

caminhamento para chegar ao local de atendimento do serviço de transporte 

coletivo. Para o Poder Público a cobertura espacial é indicador do potencial de 

demanda. Em tese, quanto maior a cobertura espacial da rede maior será a 

demanda potencial atraída. Para os sistemas de transporte coletivo baseados em 

ônibus, o atributo de cobertura espacial é expresso pela porcentagem da área de 

estudo (cidade, área de demanda, bairro, etc.) que é atendida pelo sistema dentro de 

um raio da ordem de 500 m. No caso de sistemas metro-ferroviários de maior 

capacidade (por exemplo, o metrô) considera-se a distância de 1.000 m no entorno 

das estações. Pode ser possível, também, a utilização da cobertura expressa em 

termos de população atendida. 

 Custo da Intervenção Proposta: 

Um atributo significativo para poder público enquanto operador ou poder concedente 

dos serviços de transporte coletivo é a rentabilidade financeira; expressa, em termos 

genéricos, pela diferença entre a arrecadação tarifária (função da demanda e da 

tarifa) e os custos de operação dos serviços (função da racionalidade da rede, 

eficiência operacional, entre outros condicionantes). Os indicadores desse atributo 

são quantitativos e podem ser expressos de diferentes maneiras. Um dos 

indicadores mais utilizados para indicar a viabilidade financeira de um sistema é a 

Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto; indicador econômico geralmente utilizado 

nas avaliações financeiras dos sistemas de transporte coletivo.  

 Eficiência operacional: 

O atributo eficiência operacional é associado aos custos operacionais (custo/km) 

incorridos pelo operador do sistema de transporte coletivo. O objetivo do operador é 

minimizar os custos operacionais os quais interferem no indicador custo indicado 

acima. Quanto mais eficientes forem os controles e mecanismos de otimização de 

custos adotados pelo operador, menores serão os custos operacionais. Um exemplo 

esclarecedor referente ao custo operacional é o uso do ar condicionado nos ônibus. 

Para o usuário o ar condicionado é um item de conforto e qualidade dos serviços 

enquanto que para o operador é um componente adicional de custo. Ainda, no caso 

da sociedade pode ser visto como um componente de aumento de emissões de 

gases do efeito estufa. 

 Capacidade: 

O atributo capacidade de um sistema de transporte coletivo é expresso pelo número 

máximo de passageiros que o sistema pode transportar em uma unidade de tempo 

(pass./hora; pass./dia). Um sistema de transporte por ônibus contendo formas de 

priorização no trânsito tem capacidade maior que no caso de não tê-las (faixas 



PlanMob Salvador -Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 
RT09 Relatório de Metodologia de Avaliação de Impacto 
 

 19 

exclusivas ou faixas dedicadas). O grau de priorização do transporte coletivo no 

sistema viário é condicionante para a capacidade do sistema já que altera a 

velocidade comercial reduzindo os tempos de percurso e, consequentemente, a frota 

operacional. O objetivo do operador é contar com dispositivos que permitam ampliar 

a capacidade do sistema reduzindo seus custos. Em geral, o atributo capacidade é 

expresso em passageiros/hora/sentido. 

 Segurança operacional: 

O atributo segurança operacional é associado ao risco de interrupção ou de 

alteração do regime operacional previsto pelo operador. Congestionamentos 

inesperados, acidentes na via, interrupções no fornecimento de energia, entre outros, 

são causas de interrupções e/ou alterações na velocidade comercial, implicando 

aumento de custos operacionais e/ou redução de demanda. O nível de segregação 

do sistema estabelece o nível de interferência que o trânsito pode causar na 

operação. O objetivo do operador é a minimização das interferências externas na 

operação. Esse atributo de segurança operacional é expresso qualitativamente 

(baixa, regular e alta). 

 Atratividade: 

O atributo atratividade é associado ao potencial de demanda decorrente dos 

atributos do sistema; ou seja, ao potencial de atratividade para novos usuários, além 

daqueles já cativos do sistema. Campanhas de marketing e de conscientização 

sobre a conveniência do uso do transporte coletivo em detrimento do individual, 

complementado por um tratamento visual e funcional dos componentes do sistema 

de transporte coletivo (veículos modernos, inserção urbana adequada, paisagismo, 

design das estações e pontos de paradas, etc.) pode induzir um incremento da 

demanda incluindo a transferência de usuários do modo individual para o coletivo. O 

objetivo do usuário relativo ao atributo é a maximização da atratividade do sistema 

para aumento da demanda e consequentemente da arrecadação tarifária. Esse 

atributo de atratividade é expresso qualitativamente (baixa, regular e alta). 

 Impacto / Externalidade: 

O atributo impacto/externalidade é associado aos impactos socioambientais 

decorrentes da implantação e operação do sistema. Podem ser de vetor positivo 

(benefícios) ou negativo (poluição visual, sonora, atmosférica, riscos de acidentes). O 

operador é responsável solidário pelos impactos socioambientais negativos da 

operação do sistema de transporte coletivo o que implica em custos de mitigação. 

Impactos de vetor positivo implicam aumento da atratividade do sistema (por 

exemplo, uso de fontes de energia sem emissões atmosféricas). Neste atributo os 

sistemas movidos a energia elétrica apresentam vantagens em relação aos sistemas 

movidos a combustíveis fósseis. O atributo impacto/externalidade é expresso 

qualitativamente (baixa, regular e alta) podendo ser de vetor negativo ou positivo. 

Poder-se-á utilizar indicadores quantitativos que expressam a redução nas emissões 

de poluentes atmosféricos e/ou de gases do efeito estufa (GEE); assim como a 
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porcentagem da matriz energética do sistema de transporte coletivo em avaliação 

que utilize fontes renováveis de energia. 

 Flexibilidade: 

O atributo flexibilidade é associado à capacidade do sistema de transporte adequar 

sua oferta às variações da demanda. Sistemas baseados em ônibus são facilmente 

adaptados de forma a atender alterações espaciais da demanda, a partir de 

alterações de itinerários ou mesmo de toda uma rede. Sistemas metro-ferroviários já 

não permitem alterações de itinerários. O objetivo do operador / concedente é reduzir 

o risco associado à alteração da demanda sem a correspondente capacidade de 

atendimento. O atributo flexibilidade é expresso qualitativamente (baixa, regular e 

alta). 

 

 Associados ao Transporte Individual: 

 Custo / Viabilidade e Investimentos 

Segundo os interesses do Poder Público/Concedente/Operador, os custos 

associados a cada alternativa de investimento - no sistema viário, na operação do 

tráfego, no controle do trânsito em geral - é componente de decisão entre 

alternativas. A disponibilidade de recursos públicos ou de fontes de financiamento 

poderá ser condicionante para decisão de escolha entre alternativas. Esse atributo 

em princípio poderá ser expresso quantitativamente a partir de estimativas 

preliminares de custos unitários dos investimentos no setor. 

 Fluidez / Congestionamento / Nível de Serviço do Trânsito 

Os atributos associados à fluidez de tráfego são semelhantes aos considerados 

pelos usuários. Envolvem redução de tempos de viagens, redução de extensões de 

congestionamentos, melhoria nos níveis de serviço. Pode ser medido a partir de 

saídas do processo de modelagem de transportes do PlanMob (modelo EMME4). 

 Segurança de tráfego 

É missão do poder público reduzir os riscos de acidentes. Esse atributo poderá ser 

avaliado qualitativamente (alto, médio e baixo risco).  
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 Impactos / Externalidades 

Semelhante aos impactos/externalidades indicados anteriormente para o transporte 

coletivo. 

 

 Atributos Associados ao Transporte Ativo: 

Para efeito de avaliação multicritério os condicionantes considerados pelos usuários 

associados à mobilidade à pé e por bicicleta levam em conta os seguintes aspectos. 

 Extensão da rede cicloviária: 

A diferenciação entre as alternativas será medida em quilômetros. 

 Oferta de equipamentos para deslocamentos verticais (escadarias, elevadores, 

planos inclinados, teleféricos):  

Esse indicador pode ser inferido qualitativamente segundo os padrões de oferta (alta, 

média e baixa) e, eventualmente, poder-se-á estimar a demanda atendida dos 

equipamentos de transporte vertical (passageiros/dia de uso local). 

 Qualidade das calçadas: 

Este item de avaliação deve diferenciar as alternativas segundo as medidas de 

requalificação de calçadas de cada alternativa do PlanMob Salvador. Pode ser 

medido pela extensão das calçadas a serem requalificadas (em km). 

 

3.2.3 Atributos relativos à Sociedade 

 Integração com a política de mobilidade urbana: 

Para este atributo, cabe destacar duas diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana – PNMU (2012): (i) a Integração com a política de desenvolvimento urbano e 

respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e 

gestão do uso do solo, no âmbito dos entes federativos; e (ii) priorização de projetos 

de transporte coletivo, estruturadores do território e indutores do desenvolvimento 

urbano integrado.  

A Lei de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012) estabelece que o Plano de Mobilidade 

Urbana deverá ser integrado ao Plano Diretor Urbano. Esse atributo é expresso em 

termos qualitativos (integrado, regularmente integrado e não integrado às políticas de 

desenvolvimento urbano). 
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 Compatibilidade com as diretrizes do PDDU-2016: 

Os projetos derivados do PlanMob deverão ser necessariamente compatíveis com as 

diretrizes de desenvolvimento e de ocupação do território emanadas pelo 

PDDU/2016. Esse atributo é expresso em termos qualitativos (compatível, 

regularmente compatível e não compatível com as diretrizes de desenvolvimento 

urbano estabelecidas pelo PDDU/2016). 

 Articulação com a Região Metropolitana: 

Uma das diretrizes emanadas das escutas setoriais e demais consultas públicas 

realizadas no âmbito do PlanMob Salvador é a necessidade de articulação 

metropolitana em temos de acessibilidade e conectividade e integração dos sistemas 

de transporte. Esse atributo deve ser medido qualitativamente (alto, médio e baixa 

integração). 

 Impactos ambientais (positivos e negativos): 

É responsabilidade do poder público promover políticas que minimizem e mitiguem 

os impactos ambientais de vetor negativo e potencializar os impactos de vetor 

positivo. A modelagem de transporte do PlanMob Salvador permite estimar o 

indicador veículo x km/HPM, tanto para o sistema de transporte coletivo como para o 

transporte individual, que servem como aproximações para estimativas de emissões 

de gases do efeito estufa (GEE). 

 Cobertura espacial / Atendimento da Demanda: 

Considerando ser direito dos usuários receber o serviço adequado e a atribuição do 

município de planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como 

promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano, o atributo cobertura 

espacial / atendimento da demanda é associado à responsabilidade do poder público 

de proporcionar a oferta de serviço de transporte coletivo em toda a área de atuação, 

a cidade.  

 Segurança: 

O atributo segurança, no caso do agente comunidade/sistema urbano é associado ao 

risco de acidentes. É missão da gestão pública zelar para a minimização dos riscos 

de acidentes e dos custos correspondentes. O atributo segurança é expresso 

qualitativamente (risco de alta, média e baixa magnitude). 

 Modicidade da tarifa/redução de subsídios públicos: 

A modicidade na tarifa é um dos objetivos da ação pública, como também, em 

serviços que contam com subsídios públicos, a sua redução. Na seleção de 

alternativas de soluções de TC deve ser dada maior prioridade a soluções que 

possam proporcionar tarifas módicas para os usuários e/ou que exijam menores 

aportes de recursos públicos. O atributo modicidade da tarifa é expresso pelo valor 
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da tarifa equivalente em reais e a cobertura de subsídios em termos de percentual 

dos custos operacionais cobertos com recursos públicos. 

 Benefícios socioeconômicos: 

Um dos indicadores da PNMU é a sustentabilidade econômica e financeira. O 

objetivo é promover sistemas de mobilidade economicamente sustentáveis 

considerando a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos 

diferentes modais e serviços. A avaliação socioeconômica de um sistema de TC 

(também denominada avaliação ”value for Money”) é produto do projeto funcional 

podendo ser, também, parte integrante do PlanMob Salvador. Essa avaliação se 

difere da avaliação financeira anteriormente mencionada nos atributos do 

operador/concedente. Enquanto a avaliação financeira proporciona indicadores de 

viabilidade financeira (interesse do operador/empreendedor), a avaliação 

socioeconômica (“value for money”) proporciona indicadores de viabilidade 

socioeconômica (interesse do poder público no uso dos recursos públicos) indicando 

valores monetários ao ganho de tempo de viagem, à redução de acidentes, às 

reduções de emissões atmosféricas, entre outras. Tal como na avaliação financeira, 

a avaliação socioeconômica tem como um dos indicadores mais utilizados para 

indicar a viabilidade de um sistema de TC, a Taxa Interna de Retorno (TIR), indicador 

econômico geralmente utilizado nas avaliações financeiras dos sistemas de TC. 

Outro indicador é a relação Benefício/Custo (B/C), ou seja, a relação entre os 

benefícios socioeconômicos e os custos socioeconômicos dentro de um período de 

tempo. A disponibilidade dessa informação depende do conteúdo temático dos 

projetos de sistemas de TC. 

 Consolidação local da tecnologia: 

A inserção de uma tecnologia deve ser associada à transferência de conhecimento e 

à inclusão de sua produção, desenvolvimento e manutenção no mercado local. Por 

exemplo, as tecnologias associadas ao Metrô eram desconhecidas no Brasil antes 

da década de 70; com a implantação de sistemas metroviários, inicialmente em São 

Paulo, foi formado um arcabouço de conhecimento técnico e um mercado interno de 

produção de infraestrutura, componentes e sistemas assim como o arcabouço de 

planejamento e de operação do sistema. Novas tecnologias como a do trem de 

levitação magnética ainda configuram riscos devido à inexistência de conhecimento 

tecnológico acumulado localmente. Este atributo é expresso de forma qualitativa 

(tecnologia consolidada, tecnologia em fase de consolidação, e tecnologia não 

consolidada).  

 Eficiência e eficácia da gestão do sistema: 

O atributo eficiência e eficácia da gestão do sistema é associado à capacidade do 

gestor público para realizar as funções de planejamento, controle e fiscalização; 

enfim, de gestão do sistema. A eficiência é associada aos custos de gestão e a 

eficácia é associada à capacidade de atingir seus objetivos. A administração pública 

de uma cidade pode ter uma estrutura capaz de cumprir as funções de gestão de um 

sistema baseado no ônibus sob regime de concessão (essa estrutura em geral faz 

parte da secretaria municipal de transporte). Ao mesmo tempo, pode não estar 
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preparada para atender de forma eficiente e eficaz, os requisitos necessários para a 

gestão de um sistema ferroviário devido às complexidades inerentes. Esse atributo 

pode ser expresso de forma qualitativa (alta, média e baixa capacidade de gestão do 

sistema pelo setor público). 

3.3 Matriz de Atributos 

3.3.1 Estruturação Quantitativa 

A matriz de atributos apresenta a quantificação de cada atributo referente às alternativas 

de intervenções em análise. 

Primeiramente estão selecionados/identificados os agentes intervenientes (atores) e foi 

apresentada a descrição dos respectivos atributos que devem ser considerados no processo 

de avaliação comparativa de alternativas de intervenções do PlanMob Salvador. Três grupos 

de agentes intervenientes (atores) foram identificados (Usuários, Poder Público e 

Sociedade). Estão também descritos alguns dos atributos para cada agente, considerando 

que cada um deles - interesses, objetivos, custos, impactos e benefícios de cada alternativa 

de intervenção na mobilidade urbana - são percebidos de maneiras distintas.  

O passo seguinte consistiu na organização/estruturação de uma matriz de atributos que 

sistematizasse os resultados de uma alternativa. 

A matriz de atributos é composta dos seguintes elementos: relação de atributos; indicador 

ou unidade de medida de cada atributo; sua natureza (quantitativa ou qualitativa); a unidade 

que expressa a medida, quando esta é quantitativa; e o sinal de valoração do indicador 

(positivo ou negativo), conforme modelo a seguir: 

 

Tabela 2 – Exemplo de Estrutura da Matriz de Atributos 

Atributos/condicionantes 
Tipo de 

indicador 
Indicadores Unidade 

Sinal do 
Indicador 

Velocidade média do 
Transporte Coletivo 

Quantitativo 
Velocidade média na rede de 
Transporte Coletivo no horário de 
pico da manhã 

km/h Positivo 

Congestionamento Quantitativo Extensão do congestionamento km Negativo 

Distância da caminhada Quantitativo 
Extensão da caminhada até 
acesso ao transporte coletivo 

metros Negativo 

 

 Atributos/condicionantes: são os atributos definidos no processo de seleção, para 

cada agente interveniente (atores). 
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 Tipo de Indicador: Indica se o indicador do atributo é quantitativo ou qualitativo. 

Cabe destacar que qualquer indicador pode ser expresso de forma qualitativa. Os 

indicadores quantitativos requerem bases de dados referentes ao sistema em 

avaliação tais como: distâncias de caminhadas a pé, tempos de viagem, frequências 

de atendimento, cobertura espacial. 

 Indicadores: Corresponde à medida quantitativa que expressa o valor do atributo. 

Um mesmo atributo pode ser expresso por mais de um indicador sejam eles 

qualitativos e/ou quantitativos. Conforme apresentado na descrição dos atributos, 

alguns dos resultados poderão ser proporcionados pelo processo de modelagem de 

transporte do PlanMob Salvador tais como tempos de viagem, velocidade média de 

transporte, extensões de congestionamento, entre outros. 

 

 Unidade: Indica a unidade em que o indicador quantitativo é expresso (unidades de 

custo, tempo, distância, cobertura, entre outros). 

 

 Sinal do Indicador: Uma vez quantificados, os indicadores devem receber o sinal 

equivalente ao indicado na Matriz de Atributos que determina se o indicador é 

diretamente ou inversamente proporcional à avaliação da solução.  

 Sinal + (mais) para indicador de sinal positivo ou seja, indicador diretamente 

proporcional ao resultado da avaliação (quanto maior é o resultado do indicador, 

melhor será o resultado da avaliação para o correspondente atributo). 

 Sinal – (menos) para indicador de sinal negativo ou seja, indicador inversamente 

proporcional ao resultado da avaliação (quanto maior é o resultado do indicador, 

pior será o resultado da avaliação para o correspondente atributo). Por exemplo, 

o indicador Magnitude dos impactos socioambientais. 

 

Deve-se ressaltar que o elenco de atributos/indicadores apresentados anteriormente não é 

exaustivo. Nessa situação, a matriz multicritério poderá ser reduzida; porém, o processo 

descrito continuará a ser válido. 

 

3.3.2 Tratamento dos Atributos Qualitativos 

Para quantificar um indicador de âmbito qualitativo, como a qualidade do transporte coletivo, 

adota-se uma escala de zero a dez conforme sugerido a seguir. 

Tabela 3 – Critérios para quantificação de atributos qualitativos 

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conceito 
Qualitativo 

BAIXA MÉDIA ALTA 
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No caso dos indicadores qualitativos que são expressos pelos conceitos: “alta, regular e 

baixa”, o sinal positivo indica que quanto mais alta a avaliação do indicador melhor será o 

resultado da avaliação da alternativa. 

 

3.3.3 Exemplos de Matrizes de Atributos 

A seguir são apresentados exemplos/sugestões de matrizes de atributos segundo cada 

agente interveniente (atores). 

 

Tabela 4 - Exemplo de Matriz de Atributos - USUÁRIOS 

Agente 
interveniente 

Atributos/ Condicionantes Indicadores Unidade/Tipo Sinal 

U
s

u
á

ri
o

 

Transporte Coletivo       

Disponibilidade/ Frequência  Tempo de espera médio Minuto Negativo 

Acessibilidade / Cobertura 
Espacial 

Distância média de acesso Km Negativo 

Tempo de viagem Tempo médio das viagens Minuto Negativo 

Distância das viagens Distância média das viagens Km Negativo 

Custo (tarifa módica) Tarifa média da viagem R$/viagem Negativo 

Conveniência (penalidades) 
Número médio de transbordos por 
viagem 

Numeral Negativo 

Confiabilidade/ Pontualidade Alta, regular, baixa Qualitativo Positivo 

Segurança Alta, regular, baixa Qualitativo Positivo 

Transporte Individual       

Conectividade Índice de conectividade Numeral Positivo 

Congestionamento 
Extensão de vias congestionadas 
(Nível acima de E) 

Km Negativo 

Velocidade média Velocidade média Km/h Positivo 

Distância  Distância média da viagem Km Negativo 

Segurança Alta, regular, baixa Qualitativo Positivo 

Transporte Ativo       

Extensão da rede cicloviária Extensão de rede cicloviária Km Positivo 

Equipamentos p/ 
deslocamentos verticais 

Demanda atendida Pass./HPM Positivo 

Requalificação de calçadas 
Extensão de calçadas 
requalificadas 

Km Positivo 
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Tabela 5 - Exemplo de Matriz de Atributos - PODER PÚBLICO 

Agente 
Interveniente 

Atributos/ 
Condicionantes 

Indicadores Unidade Sinal 
P

o
d

e
r 

P
ú

b
li
c

o
 

Transporte Coletivo       

Cobertura espacial / 
demanda potencial 

Distância média de acesso Km Negativo 

Demanda potencial dos novos 
sistemas 

Pass/HPM Positivo 

Investimento 
Investimento estimado para as 
intervenções 

Milhões de R$ Negativo 

Confiabilidade operacional Alta, regular, baixa Qualitativo Positivo 

Índice de Utilização (IU) Total de utilização da rede de TC Pass/HPM Negativo 

Índice de Permanência (IP) Total de horas de passageiros Hora Negativo 

Impactos / Externalidades 
(positivos) 

Alta, regular, baixa Qualitativo Positivo 

Transporte Individual   

  

Índice de Utilização (IU) Total de quilometragem de veículos Km Negativo 

Índice de Permanência (IP) Total de horas de veículos Hora Negativo 

Velocidade Média Velocidade média Km/h Positivo 

Investimento 
Investimento estimado para as 
intervenções viárias 

R$ Negativo 

Congestionamento 
Extensão de vias congestionadas 
(Nível acima de E) 

Km Negativo 

Impactos / Externalidades 
(positivos) 

Alta, regular, baixa Qualitativo Positivo 

Transporte Ativo   

  

Demanda atendida nas 
ciclovias 

Viagens estimadas nas ciclovias Pass/HPM Positivo 

Demanda atendida na 
requalificação das 
calçadas 

População atendida com a 
requalificação das calçadas 

População Positivo 

Demanda atendida nos 
equipamentos verticais 

Viagens estimadas nos 
equipamentos verticais 

Pass/HPM Positivo 
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Tabela 6 - Exemplo de Matriz de Atributos - SOCIEDADE 

Agente 
Interveniente 

Atributos/ Condicionantes Indicadores Unidade Sinal 
S

o
c

ie
d

a
d

e
 

 
Integração com a políticas de 
desenvolvimento urbano 

Alta, regular, baixa Qualitativo Positivo 

Emissão de poluentes Redução de emissão de GEE Ton. CO2 Positivo 

Uso de combustível 
renovável 

Alta, regular, baixa Qualitativo Positivo 

Cobertura espacial / 
Atendimento da demanda 

Distância média de acesso km Negativo 

População e/ou empregos e/ou 
matrículas atendidas na área de 
influência direta – AID 

População+ 

Empregos+ 

Matriculas 

Positivo 

Segurança Alta, regular, baixa Qualitativo Positivo 

Modicidade da tarifa Tarifa integrada média por viagem R$/viagem Positivo 

Benefícios socioeconômicos 

Taxa Interna de Retorno da 
avaliação socioeconômica 

Numeral Positivo 

Relação Benefício/Custo da 
avaliação socioeconômica 

Numeral Positivo 

 

3.4 NORMALIZAÇÃO DOS RESULTADOS  

Os indicadores quantitativos da Matriz de Atributos de uma alternativa do PlanMob Salvador 

serão expressos em diferentes unidades (tempo em minutos, distância em quilômetros, 

emissão em toneladas de CO2, cobertura espacial em população ou porcentagem de área 

coberta pelos atendimentos, entre outros). 

Os resultados desses indicadores podem ser analisados um a um, individualmente, para 

efeito de análise comparativa entre duas ou mais alternativas. Dessa forma, pode-se 

comparar dois diferentes tempos de espera, assim como duas diferentes áreas de 

cobertura. Por outro lado, não é possível comparar um tempo de espera com uma área de 

cobertura. São grandezas, unidades e conceitos diferentes. Portanto, é necessário encontrar 

uma forma que permite uma avaliação integral e ponderada contemplando todos os 

atributos da matriz. 

Dessa forma, para possibilitar uma comparação global ponderando todos os atributos e 

todos os agentes intervenientes, é necessário fazer a chamada normalização dos resultados 

quantitativos, de maneira que eles possam ser expressos em valores comparáveis; por 

exemplo, valores entre 0 e 10 (zero e dez) como se fossem notas de avaliação onde zero é 

a pior avaliação e 10 é a melhor avaliação possível. 

A Tabela 7 apresenta um exemplo de normalização de resultados hipotéticos de duas 

alternativas A e B, com a normalização de seus atributos de velocidade média e de impactos 

socioambientais negativos: 
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 As velocidades médias hipotéticas de 20 km/h e 16 km/h quando normalizadas 

resultam respectivamente nas “notas” 10 e 8. Como o sinal desse indicador é 

positivo, o resultado maior recebe a maior “nota”.  

 Já os impactos socioambientais (negativos) hipotéticos com valores avaliados de 6 

(regular) e 9 (alto) quando normalizados resultam respectivamente nas “notas” 10 e 

6,67. Como o sinal desse indicador é negativo, o resultado maior recebe a menor 

“nota”. 

 

Tabela 7 - Exemplo de processo de normalização dos valores dos atributos 

Indicador 
Velocidade média na Rede de 

Transporte Coletivo 
Impactos socioambientais 

negativos 

V
a
lo

r 
R

e
a

l 

E
s
ti

m
a
d

o
 Sinal do Indicador Positivo Negativo 

Alternativa A 20 km/h 6 (Regular) 

Alternativa B 16 km/h 9 (Alto) 

V
a
lo

r 

N
o

rm
a
li
z
a
d

o
 

d
o

 I
n

d
ic

a
d

o
r 

Indicador 
Velocidade média na Rede de 

Transporte Coletivo 
Impactos socioambientais 

negativos 

Alternativa A 20/20*10 =10 = 6/6*10=10 

Alternativa B 16/20*10 = 8 = 6/9*10=6,67 

Os valores dos atributos são normalizados para notas de 0 a 10 e são relativizados entre as 

alternativas em análise, considerando a escala (positiva ou negativa). 

 

3.5 MATRIZ DE ATRIBUTOS E PESOS PONDERADORES DOS INDICADORES  

Uma vez determinados os atributos a serem contemplados na avaliação multicritério, seus 

valores e sua normalização, resta definir a ponderação relativa de cada atributo segundo 

cada agente interveniente (atores).  

Os diferentes critérios adotados por cada agente interveniente deverão ser expressos 

matematicamente por meio de pesos de ponderação. A metodologia de atribuição de pesos 

é descrita neste item. 

Dois níveis de ponderação são necessários: (i) o primeiro nível pondera a importância 

relativa de cada agente interveniente; e (ii) o segundo nível pondera os atributos de acordo 

com a visão de cada agente interveniente. 

Apesar de todos os agentes intervenientes e respectivos atributos / condicionantes serem 

importantes a ponto de serem considerados na avaliação, a juízo de cada avaliador, um 

determinado agente interveniente pode ser mais relevante do que outro.  
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Para a determinação dos pesos foi formado um grupo técnico de referência, estabelecido 

a critério da SEMOB. Os componentes desse grupo de referência determinaram os pesos 

que foram atribuídos a cada agente interveniente e a cada atributo da matriz de atributos. 

Os pesos médios foram obtidos a partir da determinação da média dos pesos percebidos 

por cada participante do grupo selecionado para cada item de avaliação. 

Sugere-se a definição, pelo grupo de referência, de três conjuntos de PESOS: 

Pesos P1: Referentes aos agentes intervenientes (atores). Indica a importância relativa 

que o grupo de referência dá a cada agente. 

Pesos P2: Referentes aos componentes (modos) do sistema de mobilidade urbana 

(transporte coletivo, transporte individual e transporte ativo). Indica a 

importância relativa que o grupo de referência dá a cada modo de transporte. 

Pesos P3: Referentes aos itens considerados na matriz de atributos de cada modo do 

sistema de mobilidade urbana (por exemplo tempo médio de viagem, cobertura 

espacial, congestionamento, etc.). Indica a importância relativa que o grupo de 

referência dá a cada atributo. 

 Inicialmente são adotados os pesos de cada agente interveniente (P1) que deverão ser 

expressos em porcentagens totalizando 100%; por exemplo, 35% para o 

Usuário/Passageiro, 30% para o Poder Público e 35% para a Comunidade/Sistema 

Urbano. Lembrando que esses pesos são valores médios calculados a partir da opinião 

dos componentes do grupo de referência. 

 A seguir deverão ser atribuídos pesos, também expressos em porcentagens, (P2) de 

cada modo de transporte (transporte coletivo, transporte individual e transporte ativo). 

Considerando que no exemplo apresentado a seguir, o valor da importância percentual 

de P1 para os Usuários/Passageiros é 35% e a importância percentual de P2 para o 

transporte coletivo é 50%, a composição de ambos indica que o valor do peso P2 na 

avaliação total é igual a P1 x P2 (35% x 50%) ou seja 17,5%. 

 Por último são definidos os pesos (P3) referente aos atributos. No quadro exemplo a 

seguir, para o agente interveniente Usuário/Passageiro o atributo 

Disponibilidade/Frequência tem importância percentual sugerida de 10%, a 

Acessibilidade/Cobertura Espacial 6%, e assim por diante (ver quadro exemplo a seguir) 

de forma que a soma de todos os valores percentuais dos atributos do transporte 

coletivo para os usuários some 100%. O peso P3 corresponderá a P1 x P2 x P3. Assim 

o peso final P3 referente ao atributo Disponibilidade/Frequência, para o componente 

Transporte Coletivo e para o Agente Usuário/Passageiro será (35% x 50% x 10%) ou 

seja, 1,75% na avaliação total. 

Ao final do processo, a somatória de cada conjunto de pesos P1, P2 e P3 deve totalizar 

100%. Na Tabela 8 é mostrado um exemplo de pesos adotados que, conforme mencionado, 

deve ser obtido após um processo envolvendo a participação do grupo de referência a 

critério da SEMOB. Os pesos indicados são inferências preliminares sugeridas pelo 

Consórcio TTC-Oficina e deverão ser ajustados com a participação do grupo de referência a 

critério da SEMOB. 
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Tabela 8 - Sugestão de Matriz de Atributos e de Pesos de Ponderação (inferência preliminar, do Consórcio TTC-Oficina) 

Agente  

Interveniente 
%P1 P1 Atributos/ Condicionantes %P2 P2 Indicadores %P3 P3 Unidade Sinal 

Descrição do 
Atributo 

U
s
u

á
ri

o
 

35% 35,0 

Transporte Coletivo 50% 17,5   17,5    

Disponibilidade / Frequência  

  

Tempo de espera médio 10,0% 1,75 Minuto Negativo 
Tempo de espera 
médio 

Acessibilidade / Cobertura 
Espacial 

Distância média de 
acesso 

6,0% 1,05 Km Negativo 
Distância média de 
acesso ao sistema 

Tempo efetivo da viagem 
Tempo médio total das 
viagens 

15,0% 2,63 Minuto Negativo 
Tempo médio de 
viagens  

Extensão da viagem 
Extensão média das 
viagens 

6,0% 1,05 km Negativo 
Distância média das 
viagens 

Velocidade média de 
percurso (nos veículos de 
TC) 

Relação - 
Extensão/Tempo efetivo 

6,0% 1,05 km/h Positivo 
Velocidade média do 
percurso 

Custo (tarifa módica) Tarifa média da viagem 17,0% 2,98 R$/viagem Negativo 
Tarifa média da 
viagem 

Conveniência (ônus da 
viagem) 

Número médio de 
transbordos por viagem 

5,0% 0,88 Numeral Negativo 
Número médio de 
transbordos por 
viagem 

Tempo de transbordo(s) 
médio, das viagens c/ 
transbordo 

5,0% 0,88 Minuto Negativo 
Tempo médio dos 
transbordos 

Tempo generalizado 
médio das viagens 

5,0% 0,88 Minuto Negativo 
Tempo generalizado 
médio das viagens 

Confiabilidade/ 
Pontualidade 

Alta, regular, baixa 10,0% 1,75 Qualitativa Positivo 
Confiabilidade e 
pontualidade do 
sistema 

Segurança em todo o trajeto Alta, regular, baixa 15,0% 2,63 Qualitativa Positivo 
Segurança ao usuário 
durante a viagem 

   SUB-TOTAL 100%     

Transporte Individual 20% 7,0   7,00    
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Agente  

Interveniente 
%P1 P1 Atributos/ Condicionantes %P2 P2 Indicadores %P3 P3 Unidade Sinal 

Descrição do 
Atributo 

Conectividade viária 

  

Índice de conectividade 7,0% 0,49 Numeral Negativo 
Nós e ligações 
conectadas 

Congestionamento 
Extensão de vias 
congestionadas (Nível de 
serviço = E + F) 

25,0% 1,75 Km Negativo 

Km de vias 
congestionadas  

(Nível acima de E) 

Tempo efetivo da viagem 
Tempo médio total das 
viagens de autos 

20,0% 1,4 Minuto Negativo Velocidade média 

Extensão da viagem 
Extensão média das 
viagens de autos 

15,0% 1,05 Km Negativo 
Distância média da 
viagem 

Velocidade média de 
percurso (nos automóveis) 

Relação - 
Extensão/Tempo efetivo 

13,0% 0,91 km/h Positivo 
Velocidade média da 
viagem 

(Segurança) Acidentalidade 
no trânsito 

Alta, regular, baixa 20,0% 1,40 Qualitativa Positivo 
Segurança ao usuário 
durante a viagem 

   SUB-TOTAL 100%     

Transporte Ativo 30% 10,5   10,50    

Extensão da rede cicloviária 

  

Extensão de trechos 
viários com tratamento 
cicloviário 

25% 2,63 Km Positivo 
Extensão de rede 
cicloviária 

Apoio multimodal ao ciclista 
Bicicletários e estações de 
empréstimo de bicicletas 

15% 1,58 Numeral Positivo 
Quantidade de 
equipamentos 

Equipamentos 
p/deslocamentos verticais 

Demanda atendida 20% 2,10 Passageiros Positivo 

Demanda estimada 
atendida pelos  

equipamentos verticais 

Requalificação de calçadas 
Extensão de calçadas 
requalificadas (On/hpm >  
80) 

40% 4,20 Km Positivo 
Extensão de calçadas 
requalificadas 

      SUB-TOTAL 100%     

   TOTAL 100%        
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Agente  

Interveniente 

 

 

%P1 P1 Atributos/ Condicionantes %P2 P2 Indicadores %P3 P3 Unidade Sinal Descrição do Atributo 

P
o

d
e
r 

P
ú

b
li
c

o
 

30% 30,0 

Transporte Coletivo 50% 15,0  
 

15,00    

Cobertura espacial / 
demanda potencial 

  

Distância média de 
acesso à rede de TC 

3,0% 0,45 Km Negativo 
Distância média de 
acesso ao TC 

Demanda potencial dos 
novos sistemas 

17,0% 2,55 pax / dia Positivo 
Demanda potencial 
estimada nos novos 
sistemas 

Investimento nas 
intervenções (da alternativa 
do PlanMob)  

Orçamento total 
(preliminar) estimado  

27,0% 4,05 R$ Negativo 
Investimento estimado 
para as intervenções 

Confiabilidade operacional Alta, regular, baixa 7,0% 1,05 Qualitativo Positivo 
Confiabilidade na 
operação dos novos 
sistemas 

Utilização da rede de TC 
(IUC) 

Quilometragem total 
simulada, de 
passageiros/HPM 

13,0% 1,95 pax * km Negativo 

Total de quilometragem 
percorrida pelos 
passageiros (afeta a 
operação) 

Permanência na rede de 
TC (IPC) 

Total de Horas totais 
simuladas, de 
passageiros/HPM 

13,0% 1,95 pax * hora Negativo 

Total de horas 
dispendida pelos 
passageiros 

 (afeta a operação) 

Velocidade média do 
usuário do TC 

Relação - IUC / IPC 10,0% 1,50 km/h Positivo 
Velocidade média do 
usuário do TC 

Impactos / Externalidades 
positivos 

Alta, regular, baixa 10,0% 1,50 Qualitativo Positivo 
Impacto urbanístico, 
requalificação, indução 
de ocupação 

   SUB-TOTAL 100%     

Transporte Individual 25% 7,5   7,5    

Utilização da rede viária 
(IUV) 

  
Quilometragem total 
simulada, de autos / HPM 

10,0% 0,75 veic * km Negativo Total de quilometragem 
percorrida pelos veículos 
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(solicitação do sistema 
viário)  

Permanência na rede viária 
(IPV) 

Total de Horas totais 
simulada, de autos / HPM 

10,0% 0,75 veic * hora Negativo 

Total de horas de 
permanência dos 
veículos no sistema 
viário (solicitação do 
sistema viário) 

Velocidade média do 
usuário 

Relação – IUV/IPV 10,0% 0,75 km/h Positivo 
Velocidade média do 
usuário do TI 

Investimento nas 
intervenções (da alternativa 
do PlanMob)  

Orçamento total 
(preliminar) estimado 

35,0% 2,625 R$ Negativo 
Investimento estimado 
para a implantação da 
intervenção 

Congestionamento 
Extensão de vias 
congestionadas (Nível de 
serviço = E + F) 

15,0% 1,125 Km Negativo 
Km de vias 
congestionadas (Nível 
acima de E) 

Impactos / Externalidades 
positivos 

Alta, regular, baixa 20,0% 1,5 Qualitativo Positivo 
Impacto urbanístico, 
requalificação, indução 
de ocupação 

   SUB-TOTAL 100%     

Transporte Ativo 25% 7,5   7,5 
 

  

Demanda de usuários das 
ciclovias 

  

População residente na 
AID das ciclovias 

20,0% 1,5 Habitantes Positivo 

População da Zona de 
Influência Direta x Taxa 
de Mobilidade por 
Bicicleta (estimada) 

Demanda atendida na 
requalificação das calçadas 

População residente no 
entorno das calçadas 
requalificadas 

40,0% 3 População Positivo 
População da Zona de 
Influência Direta das 
calçadas requalificadas 

Demanda atendida nos 
equipamentos verticais 

Viagens estimadas nos 
equipamentos verticais 

40,0% 3 Passageiro Positivo 
Estimativa de usuários 
dos equipamentos 
verticais 

      SUB-TOTAL 100%     

   TOTAL 100%        
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Agente 

interveniente 
%P1 P1 Atributos/ Condicionantes %P2 P2 Indicadores %P3 P3 Unidade Sinal Descrição do Atributo 

S
o

c
ie

d
a

d
e

 

35% 35,0 

Integração com a política de 
desenvolvimento urbano 

100% 35,0 

Alta, regular, baixa 12,0% 4,20 Qualitativo Positivo 
Integração com a políticas de 
desenvolvimento urbano 

Emissão de poluentes 
Redução de emissão de 
GEE 

14,0% 4,90 Ton. CO2 Positivo 
Redução de gases de efeito 
estufa 

Uso de combustível 
renovável 

Alta, regular, baixa 7,0% 2,45 Qualitativo Positivo 
Possibilidade de uso de 
energias de fontes renováveis 

Cobertura espacial / 
Atendimento da demanda 

Distância média de 
acesso 

5,0% 1,75 Km Negativo Distância média de acesso 

População e / ou 
atividades econômicas 
atendidas na AID 

14,0% 4,90 
Pop + Ativ. 
Econ. 

Positivo 
População e / ou empregos e / 
ou matrículas atendidas na 
área de influência direta – AID 

Segurança no uso dos 
sistemas de transporte e 
viário 

Alta, regular, baixa 14,0% 4,90 Qualitativo Positivo 

Segurança dos novos 
sistemas (redução de 
acidentes, assaltos, 
atropelamentos) 

Modicidade da tarifa Tarifa média por viagem 14,0% 4,90 R$ Positivo Tarifa média por viagem 

Benefícios econômicos 

Taxa Interna de Retorno 
da avaliação econômica 

9,0% 3,15 Numeral Positivo 
Taxa Interna de Retorno (TIR) 
da avaliação socioeconômica 
da Alternativa 

Relação Benefício / Custo 
da avaliação econômica 

11,0% 3,85 Numeral Positivo 
Relação de Benefício / Custo 
(B/C) da avaliação 
socioeconômica da Alternativa 

      TOTAL 100% 100%    

AID = Área de Influência Direta 

OBS: Os pesos indicados nesta Tabela 8 são inferências preliminares do Consórcio TTC-Oficina, que deverão ser efetivamente determinados com a participação do grupo de 

referência,  a critério da SEMOB. Posteriormente esses PESOS estarão consolidados em Nota Técnica Específica, a ser emitida pelo Consórcio TTC-Oficina. 
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3.6 MATRIZ DE AVALIAÇÃO - EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

A seguir está apresentado um exemplo hipotético de matriz de avaliação multicritério 

baseado no conjunto de atributos e de respectivos pesos definidos preliminarmente pela 

equipe técnica do Consórcio TTC-Oficina e baseado em resultados hipotéticos de duas 

alternativas de conjunto de intervenções denominadas ALT A e ALT B.  

Os resultados indicam que a Alternativa ALT B, que requer maiores investimentos, implica 

melhor resultado na avaliação multicritério. O resultado da avaliação ponderada da ALT B 

(9,8295) é 3,2% superior ao resultado da avaliação da ALT A (9,5236).  

 

Tabela 9 – Resultados da Avaliação das Alternativas hipotéticas ALT A e ALT B 

Agente 
Resultado da Avaliação 

Alternativa ALT A Alternativa ALT B 

Usuários / Passageiros 3,1324 3,5000 

Poder Público  2,9017 2,8295 

Sociedade  3,4895 3,5000 

Total 9,5236 9,8295 

 

Cabe notar que segundo a visão do Poder Público a melhor alternativa é a ALT A. No 

entanto, segundo as visões dos Usuários/Passageiros e da Comunidade/Sistema Urbano a 

melhor alternativa é a ALT B. Isso se deve às ponderações dadas pelo Poder Público 

referente ao atributo do investimento.  

De forma, no cômputo de todos os agentes e considerando suas ponderações a melhor 

alternativa é a ALT B. 
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Tabela 10 – Exemplo hipotético da matriz de avaliação multicritério 

Agente 
interveniente 

%P1 P1 Atributos/ Condicionantes %P2 P2 Indicadores %P3 P3 Unidade Escala 
Valor do Atributo Valor Normalizado Avaliação Final 

Alt A Alt B Alt A Alt B Alt A Alt B 

U
s
u

á
ri

o
 

35% 35 

Transporte Coletivo         17,50     
      

Disponibilidade/ Frequência  

50% 17,5 

Tempo de espera 
médio 

14,0% 2,45 Minuto Negativa 12 10 8,3333 10,0000 0,2042 0,2450 

Acessibilidade / Cobertura 
Espacial 

Distância média de 
acesso 

6,0% 1,05 Km Negativa 300 300 10,0000 10,0000 0,1050 0,1050 

Tempo de viagem 
Tempo médio das 
viagens 

18,0% 3,15 Minuto Negativa 65 62 9,5385 10,0000 0,3005 0,3150 

Distância das viagens 
Distância média 
das viagens 

6,0% 1,05 Km Negativa 13,2 13 9,8485 10,0000 0,1034 0,1050 

Custo (tarifa módica) 
Tarifa média da 
viagem 

17,0% 2,98 R$/viagem Negativa 3,5 3,5 10,0000 10,0000 0,2975 0,2975 

Conveniência (penalidades) 
Número médio de 
transbordos por 
viagem 

11,0% 1,93 Numeral Negativa 1,9 1,7 8,9474 10,0000 0,1722 0,1925 

Confiabilidade/ 
Pontualidade 

Alta, regular, baixa 11,0% 1,93 Numeral Positiva 8 8 10,0000 10,0000 0,1925 0,1925 

Segurança Alta, regular, baixa 17,0% 2,98 Numeral Positiva 8 8 10,0000 10,0000 0,2975 0,2975 

Transporte Individual       100,0% 7,00                 

Conectividade 

20% 7 

índice de 
conectividade 

7,0% 0,49 Numeral Negativa 1 1 10,0000 10,0000 0,0490 0,0490 

Congestionamento 
Km de vias 
congestionadas 
(Nível acima de E) 

29,0% 2,03 Km Negativa 70 67 9,5714 10,0000 0,1943 0,2030 

Velocidade média Velocidade média 21,0% 1,47 Minuto Negativa 40 40 10,0000 10,0000 0,1470 0,1470 

Distância  
Distância média da 
viagem 

14,0% 0,98 Km Negativa 15,7 15,6 9,9363 10,0000 0,0974 0,0980 

Segurança Alta, regular, baixa 29,0% 2,03 Numeral Positiva 6 6 10,0000 10,0000 0,2030 0,2030 

Transporte Ativo       100,0% 10,50                 

Extensão da rede 
cicloviária 

30% 10,5 

Extensão de rede 
cicloviária 

20,0% 2,10 Km Positiva 200 300 6,6667 10,0000 0,1400 0,2100 

Equipamentos p/ 
deslocamentos verticais 

Demanda atendida 23,0% 2,42 Passageiros Positiva 2000 2100 9,5238 10,0000 0,2300 0,2415 

Requalificação de calçadas 
Extensão de 
calçadas 
requalificadas 

57,0% 5,99 Km Positiva 100 150 6,6667 10,0000 0,3990 0,5985 

      TOTAL  100,0% 35,00   100,0% 35,00   Avaliação dos Usuários  3,1324 3,5000 

 



PlanMob Salvador -Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 
RT09 Relatório de Metodologia de Avaliação de Impacto 
 

 38 

Agente 

interveniente 
%P1 P1 

Atributos/  

Condicionantes 
%P2 P2 Indicadores %P3 P3 Unidade Escala 

Valor do Atributo Valor Normalizado Avaliação Final 

Alt A Alt B Alt A Alt B Alt A Alt B 

P
o

d
e
r 

P
ú

b
li
c

o
 

30% 30 

Transporte Coletivo         15,00                 

Cobertura espacial / 
demanda potencial 

50% 15 

Distância média de 
acesso 

3,0% 0,45 Km Negativa 300 300 10,0000 10,0000 0,0450 0,0450 

Demanda potencial dos 
novos sistemas 

17,0% 2,55 Passageiros Positiva 1000000 1000000 10,0000 10,0000 0,2550 0,2550 

Investimento 
Investimento estimado 
para as intervenções 

27,0% 4,05 milhões R$ Negativa 900 1000 10,0000 9,0000 0,4050 0,3645 

Confiabilidade operacional Alta, regular, baixa 7,0% 1,05 Numeral Positiva 10 10 10,0000 10,0000 0,1050 0,1050 

Passageiro x km 
Total de quilometragem 
de passageiros 

13,0% 1,95 1000 Km Negativa 45530 45240 9,9363 10,0000 0,1938 0,1950 

Passageiro x hora 
Total de horas de 
passageiros 

13,0% 1,95 1000 Hora Negativa 188500 179800 9,5385 10,0000 0,1860 0,1950 

Impactos / Externalidades 
positivos 

Alta, regular, baixa 20,0% 3,00 Numeral Positiva 9 10 9,0000 10,0000 0,2700 0,3000 

Transporte Individual       100,0% 7,50                 

Veículo x km 

25% 7,5 

Total de quilometragem 
de veículos 

13,0% 0,98 1000Km Negativa 1000000 1000000 10,0000 10,0000 0,0975 0,0975 

Veículo x hora  
Total de horas de 
veículos 

13,0% 0,98 1000 Hora Negativa 3001 3000 9,9967 10,0000 0,0975 0,0975 

Investimento 
Investimento estimado 
para as intervenções 

34,0% 2,55 milhões R$ Negativa 1000 1500 10,0000 6,6667 0,2550 0,1700 

Congestionamento 
Km de vias 
congestionadas (Nível 
acima de E) 

13,0% 0,98 Km Negativa 70 67 9,5714 10,0000 0,0933 0,0975 

Impactos / Externalidades 
positivos 

Alta, regular, baixa 27,0% 2,03 Numeral Positiva 9 9 10,0000 10,0000 0,2025 0,2025 

Transporte Ativo       100,0% 7,50                 

Demanda atendida nas 
ciclovias 

25% 7,5 

Viagens estimadas nas 
ciclovias 

13,0% 0,98 Passageiro Positiva 1000 1100 9,0909 10,0000 0,0886 0,0975 

 Investimento 
Investimento estimado 
para as intervenções 

30,0% 2,25 milhões R$ Negativa 400 500 10,0000 8,0000 0,2250 0,1800 

Demanda atendida na 
requalificação das calçadas 

População atendida com 
a requalificação das 
calçadas 

30,0% 2,25 População Positiva 1200000 1500000 8,0000 10,0000 0,1800 0,2250 

Demanda atendida nos 
equipamentos verticais 

Viagens estimadas nos 
equipamentos verticais 

27,0% 2,03 Passageiro Positiva 2000 2000 10,0000 10,0000 0,2025 0,2025 

        100% 30   100,0% 30,00   Avaliação do Poder Público 2,9017 2,8295 
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Agente 
interveniente 

%P1 P1 
Atributos/ 

Condicionantes 
%P2 P2 Indicadores %P3 P3 Unidade Escala 

Valor do 
Atributo 

Valor Normalizado Avaliação Final 

Alt A Alt B Alt A Alt B Alt A Alt B 

S
o

c
ie

d
a

d
e

  

35% 35 

Todos os modos         35,00                 

Integração com a 
políticas de 
desenvolvimento 
urbano 

100% 35 

Alta, regular, baixa 12,0% 4,20 Numeral Positiva 10 10 10,0000 10,0000 0,4200 0,4200 

Emissões de 
poluentes 

Redução de 
emissão de GEE 

14,0% 4,90 Ton. CO2 Positiva 9,9 10 9,9000 10,0000 0,4851 0,4900 

Indicador de uso de 
combustível 
renovável 

Alta, regular, baixa 7,0% 2,45 Numeral Positiva 9,9 10 9,9000 10,0000 0,2426 0,2450 

Cobertura espacial/ 
Atendimento da 
demanda 

Distância média de 
acesso 

5,0% 1,75 km Negativa 300 300 10,0000 10,0000 0,1750 0,1750 

População e ou 
empregos e ou 
matrículas 
atendidas na área 
de influência direta 
- AID 

14,0% 4,90 
Pop+Empr
+Matric 

Positiva 
  

10,0000 10,0000 0,4900 0,4900 

Segurança Alta, regular, baixa 14,0% 4,90 Numeral Positiva 
  

10,0000 10,0000 0,4900 0,4900 

Modicidade da tarifa 
Tarifa média por 
viagem 

14,0% 4,90 R$ Positiva 3,5 3,5 10,0000 10,0000 0,4900 0,4900 

Benefícios 
socioeconômicos 

Taxa Interna de 
Retorno da 
avaliação 
socioeconômica 

9,0% 3,15 Numeral Positiva 9,8 9,9 9,8990 10,0000 0,3118 0,3150 

Relação 
Benefício/Custo da 
avaliação 
socioeconômica 

11,0% 3,85 Numeral Positiva 1 1 10,0000 10,0000 0,3850 0,3850 

        100% 35   100,0% 35,00   Avaliação da Sociedade/Sistema Urbano 3,4895 3,5000 

Total   100     100     100   Avaliação Final 9,5236 9,8295 
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4 AVALIAÇÃO DAS DIRETRIZES CONSOLIDADAS NO PLANMOB SALVADOR  

4.1 Considerações Iniciais 

Além da avaliação que considera a matriz de atributos associados aos agentes 

intervenientes apresentados anteriormente caberá, no processo de avaliação, levar em 

consideração o atendimento das diretrizes emanadas do processo de alinhamento de 

diretrizes (Etapa 61.00.00 do Plano de trabalho do PlanMob Salvador) e Etapa 62.00.00 

(Workshop sobre diretrizes para a política de mobilidade) conforme documentado no RT 08 - 

Relatório das Aspirações sobre Mobilidade. 

Essa análise também poderá ser realizada a partir do método de avaliação multicritério a 

partir de ponderação de pesos a serem aplicados às notas referentes aos níveis de 

atendimento das diretrizes. Nesse caso, especificamente para avaliação de atendimento das 

diretrizes do PlanMob, a grande maioria dos atributos tem âmbito qualitativo requerendo do 

avaliador o conhecimento amplo das características de cada alternativa de maneira a 

qualificar o atendimento da diretriz segundo os conceitos (alto, médio e baixo) e indicar uma 

nota (de zero a dez) para o atendimento de cada diretriz em cada alternativa de análise. 

Cabe notar que, em alguns casos, as diretrizes definidas nesse processo participativo 

acabam coincidindo com os atributos especificados anteriormente para cada um dos três 

agentes intervenientes (atores).  

Tais diretrizes foram subdivididas em três grupos de acordo com os componentes chave do 

PlanMob Salvador: (i) diretrizes para o transporte coletivo; (ii) diretrizes para o transporte 

individual; e (iii) diretrizes para o transporte ativo.  

Algumas das diretrizes elaboradas para o PlanMob Salvados não são espelhadas pelas 

alternativas a serem avaliadas. Tome-se por exemplo as seguintes diretrizes associadas ao 

transporte coletivo: (i) estabelecer programas de combate às evasões, como forma de 

contribuir para a modicidade tarifária; e (ii) controlar as gratuidades.  

Tais diretrizes, apresentadas acima a título de exemplo, não configuram medidas ou ações 

que possam espelhar diferenças entre alternativas de transporte coletivo. Não são explicitas 

pelas alternativas a serem comparadas no PlanMob. Dessa forma foi elaborado um quadro 

de correlação entre diretrizes e atributos que possam ser considerados no processo de 

avaliação multicritério. 

A seguir são apresentadas as diretrizes consolidadas do PlanMob Salvador e a 

correspondente indicação de sua inserção no conjunto de atributos a serem considerados 

na avaliação multicritério. Para facilidade de tratamento das informações cada diretriz foi 

codificada de acordo com o componente de mobilidade pertinente conforme segue. 
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Tabela 11 – Diretrizes do PlanMob Salvador 

Diretriz do PlanMob Salvador 
Sigla 

Adotada 

Número  
de 

Diretrizes 

Diretrizes do Transporte Coletivo  DTC 19 

Diretrizes para o Transporte Individual - Sistema viário e trânsito - Sub Tema 
Conectividade 

DTIC 05 

Diretrizes para o Transporte Individual - Sistema viário e trânsito - Sub Tema 
Acessibilidade 

DTIA 04 

Diretrizes para o Transporte Individual - Sistema viário e trânsito - Sub Tema 
Segurança 

DTIS 05 

Diretrizes para o Transporte Individual - Sistema viário e trânsito - Sub Tema 
Circulação e Trânsito  

DTIT 08 

Diretrizes para o Transporte Individual - Sistema viário e trânsito - Sub Tema 
Sinalização e fiscalização de tráfego 

DTIF 04 

Diretrizes para o Transporte Individual - Sistema viário e trânsito – Outros Sub 
Temas 

DTIO 01 

Diretrizes para o Transporte Ativo – sub tema Pedestres DTAP 10 

Diretrizes para o Transporte Ativo – sub tema Cicloviário DTAC 17 

 

4.2 DIRETRIZES PARA O TRANSPORTE COLETIVO (DTC) 

DTC 01: 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; 

DTC 02: 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. 

DTC 03: 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; 
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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. 

DTC 04: Implantar programas de renovação da frota da Rede de Transporte Coletivo por 

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

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

DTC 05: 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; 

DTC 06: Expandir a rede de transporte de média e alta capacidade, consolidando a 

policentralidade urbana; 

DTC 07: Fortalecer centralidades através da remodelação e/ou implantação de Terminais 

de Transbordo; 

DTC08: 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.; 

DTC 09: Incorporar o STEC na distribuição da oferta resultante da Rede Integrada; 

DTC 10: Garantir uma política tarifária que proporcione tarifa módica e equilíbrio econômico 

financeiro que promova a produtividade, incluindo possibilidade de captação de 

recursos externos ao sistema; 

DTC 11: Estabelecer programas de combate às evasões, como forma de contribuir para a 

modicidade tarifária; 

DTC 12: Controlar as gratuidades; 

DTC 13: Adequar a integração com o Metrô às necessidades da Rede Integrada de 

Transportes; 

DTC 14: Implantar uma política de integração com a Rede Metropolitana de Transporte 

Coletivo; 

DTC 15: Estabelecer políticas que induzam de forma crescente o uso de Transporte 

Coletivo; 

DTC 16: Garantir acessibilidade da Pessoa com Deficiência ao transporte coletivo; 

DTC 17: Oferecer sistema de informação aos usuários de Transporte Coletivo; 

DTC 18: Contemplar o transporte hidroviário na reestruturação do transporte coletivo; 

DTC 19: Estabelecer políticas microrregionais de acessibilidades e mobilidade (Planos de 

Bairros); 
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4.3 DIRETRIZES PARA O TRANSPORTE INDIVIDUAL - SISTEMA VIÁRIO E 

TRÂNSITO (DTI) 

4.3.1 Conectividade (DTIC) 

DTIC 01: Garantir a continuidade viária das vias estruturadoras de Salvador; 

DTIC 02: Criar novas ligações para possibilitar a articulação viária entre as principais 

avenidas, principalmente nas áreas mais carentes; 

DTIC 03: Propor soluções para compatibilizar o número de faixas de tráfego e a 

funcionalidade do trânsito; 

DTIC 04: Sanar as carências das ligações: Vale <> Cumeada, Vale <> Vale e Cumeada <> 

Cumeada; 

DTIC 05: Ampliar a conectividade intrabairros e entre bairros vizinhos e deles com as 

principais avenidas;  

 

4.3.2 Acessibilidade (DTIA) 

DTIA 01: No Centro Tradicional de Salvador, fomentar uma circulação seletiva no entorno 

do Centro Histórico e estimular a circulação veicular através da região do 

Comércio; 

DTIA 02: Organizar a circulação do tráfego de passagem pela centralidade do Iguatemi; 

DTIA 03: 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); 

DTIA 04: Organizar a circulação do trânsito nas centralidades municipais. 

 

4.3.3 Segurança (DTIS) 

DTIS 01: Fixar estratégias de ação para garantir as prioridades de uso do espaço viário; 

DTIS 02: Regulamentar a velocidade veicular urbana, adotando um plano efetivo de 

redução das velocidades com base nas diretrizes da OMS (Organização Mundial 

da Saúde); 

DTIS 03: Modernizar o cadastro de registro dos acidentes de trânsito; 
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DTIS 04: Estabelecer rotinas de análise dos locais com alta acidentalidade. 

DTIS 05: Implantar campanhas permanentes de educação e sensibilização para o trânsito;  

 

4.3.4 Operação do Tráfego (DTIT) 

DTIT 01: Garantir fluidez do trânsito, seja com medidas de restrição do uso do modo 

individual ou com intervenções físicas na rede viária; 

DTIT 02: Definir sub-redes viárias para priorizar o uso do transporte coletivo e de ciclistas; 

DTIT 03: Estabelecer uma política de estacionamento para Salvador; 

DTIT 04: Incorporar as intervenções de complementação viária previstas no PDDU 2016 e 

outras identificadas neste PlanMob; 

DTIT 05: Desenvolver e implantar os projetos de adequação viária nas centralidades de 

bairro; 

DTIT 06: Ampliar e organizar uma política de operação de carga/descarga, inclusive 

abrangendo as centralidades de bairro; 

DTIT 07: Fixar rotas e horários para circulação da carga rodoviária, vinculadas aos centros 

logísticos, terminais aeroportuários e portuários; 

DTIT 08: 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. 

 

4.3.5 Sinalização e Fiscalização de Tráfego (DTIF) 

DTIF 01: Acelerar o processo de modernização do sistema de controle semafórico, 

observando o tempo para o pedestre, priorizando pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida; 

DTIF 02: Reforçar as estratégias de manutenção semafórica; 

DTIF 03: Conceber, detalhar e implantar um amplo sistema de requalificação da orientação 

de tráfego 

DTIF 04: Ampliar a atuação da fiscalização eletrônica do trânsito. 
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4.3.6 Outros (DTIO) 

DTIO 01: Criar políticas que captem recursos das externalidades negativas da mobilidade, 

como forma de financiamento da mobilidade urbana. 

 

4.4 DIRETRIZES PARA O TRANSPORTE ATIVO (DTA) 

4.4.1 Pedestres (DTAP) 

DTAP 01: Considerar o transporte ativo (não motorizado) como prioritário na definição das 

políticas públicas (igual a DTAC 01); 

DTAP 02: Considerar nos requisitos de projetos necessários para a adequada inserção 

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

empreendimentos (igual a DTAC 02); 

DTAP 03: Garantir a micro acessibilidade – transporte vertical, travessias, iluminação 

direcionada e equipamentos de apoio; 

DTAP 04: Buscar soluções para as articulações locais entre cumeadas e entre vales, 

viabilizando o transporte ativo; 

DTAP 05: Promover a acessibilidade universal na cidade com conforto, autonomia e 

segurança, principalmente às pessoas com mobilidade reduzida; 

DTAP 06:  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; 

DTAP 07: Programa de sinalização e semaforização específica para pedestres em 

travessias viárias, atendendo às necessidades das pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida; 

DTAP 08: 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;  
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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). 

DTAP 09: Implementar programa de requalificação de calçadas que articule 

responsabilidade da administração pública com o proprietário do lote; 

DTAP 10: 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. 

 

4.4.2 Cicloviário (DTAC) 

DTAC 01: Considerar o transporte ativo (não motorizado) como prioritário na definição das 

políticas públicas (igual DTAP 01); 

DTAC 02: Considerar nos requisitos de projetos necessários para a adequada inserção 

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

empreendimentos (igual a DTAP 02); 

DTAC 03: 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; 

DTAC 04: Buscar soluções para as articulações locais entre cumeadas e entre vales, 

viabilizando o transporte ativo; 

DTAC 05: Promover a acessibilidade universal no sistema cicloviário, com conforto, 

autonomia e segurança, principalmente às pessoas idosas e com mobilidade 

reduzida; 

DTAC 06: Promover a intermodalidade do modo cicloviário com viabilização do transporte da 

bicicleta em outros modais; 

DTAC 07: Promover a integração de maneira efetiva e segura da Rede de Transporte Ativo 

aos Sistemas de Transporte Coletivo, Sistema Viário e aos Espaços Públicos; 

DTAC 08: Ampliar as estações de distribuição e estimular o uso da bicicleta compartilhada; 

DTAC 09: Implantar infraestrutura cicloviária em avenidas de vale e dar condições para 

compartilhamento nas demais vias (medidas de redução de velocidade, 

campanhas educativas, etc); 

DTAC 10: Garantir as condições da capilaridade cicloviária, dando continuidade às rotas 

cicláveis, de forma segura e adequada. 
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DTAC 11: Implantar bicicletários e paraciclos junto aos locais de acesso ao transporte 

coletivo; 

DTAC 12: Otimizar a operação, em bicicletários existentes, e divulgar informações sobre seu 

funcionamento, de forma a estimular o uso e aumentar a autonomia dos ciclistas; 

DTAC 13: Sistematizar pesquisas e levantamentos sobre demandas e fluxos de bicicleta na 

cidade; 

DTAC 14: 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; 

DTAC 15: Ampliar formas de diálogo com a sociedade civil organizada, garantindo a 

representação da mobilidade ativa nas estâncias governamentais. 

DTAC 16: Disseminar o uso da bicicleta e das novas tecnologias a ela associadas 

DTAC 17: Promover o estabelecimento de normatividade específica para o uso de bicicleta. 

 

4.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A avaliação comparativa de duas ou mais alternativas de ações a serem propostas no 

âmbito do PlanMob Salvador, deverá espelhar o grau de atendimento de cada alternativa 

quanto às diretrizes consolidadas para o plano.  

Primeiramente cabe distinguir aquelas diretrizes que não permitem, em princípio, serem 

distinguidas entre duas ou mais alternativas. Para citar um exemplo, considere-se que uma 

alternativa é composta por um conjunto de obras e modificações operacionais nos sistemas 

de transporte coletivo (proposta de rede integrada com Metrô, VLT e ônibus com sistemas 

de prioridade para ônibus), transporte individual (novas vias, novos dispositivos viários, e 

novos esquemas de circulação), e transporte ativo (requalificação de calçadas, implantação 

de ciclovias e de dispositivos de apoio ao transporte cicloviário, e sinalização semafórica).  

Nesse caso a diretriz DTAC 17 (Promover o estabelecimento de normatividade específica 

para o uso de bicicleta); ou a DTAC 13 (Sistematizar pesquisas e levantamentos sobre 

demandas e fluxos de bicicleta na cidade); ou a DTIT 07 (Fixar rotas e horários para 

circulação da carga rodoviária, vinculadas aos centros logísticos, terminais aeroportuários e 

portuários) poderão não estar claramente espelhadas na formulação da alternativa assim 

como poderão ser inseridas como ações independentes das alternativas em avaliação. Para 

essas diretrizes as alternativas em análise serão indiferentes. 
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4.6 EXEMPLO DA APLICAÇÃO  

A tabela apresenta um exemplo da avaliação de duas alternativas ALT A e ALT B 

hipotéticas. Os pesos dados para cada grupo de diretriz para esse exemplo hipotético foram 

os seguintes: 

 Diretrizes associadas ao Transporte Coletivo: Peso 35% 

 Diretrizes associadas ao Transporte Individual: Peso 30% 

 Diretrizes associadas ao Transporte Ativo:  peso 35% 

Para efeito desse exemplo foram consideradas que todas as diretrizes de cada tema têm o 

mesmo peso somando respectivamente 35%, 30% e 35%. Os valores dos atributos foram 

determinados a partir da avaliação da aderência das propostas com as diretrizes de maneira 

qualitativa (alta, média, e baixa) e adotando os critérios indicados na Tabela 3 - Critérios 

para quantificação de atributos qualitativos. 

Caberá ao grupo de referência, definido a critério da SEMOB, referendar esses pesos assim 

como os valores da avaliação qualitativa. Os itens de avaliação (diretrizes) para os quais 

não seria possível identificar um conceito de avaliação a partir da descrição da alternativa, 

não foram considerados na pontuação final. Os resultados do exemplo hipotético foram os 

seguintes. 

 

Tabela 12 - Resultados da avaliação de atendimento das diretrizes do PlanMob das 

alternativas hipotéticas ALT A e ALT B. 

Tipologia da Diretriz 
Alternativa 

ALT A ALT B 

Diretrizes do Transporte Coletivo (DTC) 1,9711 2,1000 

Diretrizes para o Transporte Individual (DTI) 1,2778 1,3778 

Diretrizes para o Transporte Ativo (DTA) 1,2963 1,4259 

Avaliação Final 4,5451 4,9037 

 

Desconsideradas as diretrizes que não são espelhadas diretamente pela formulação das 

alternativas, de acordo com os resultados desse exemplo de avaliação, a ALT B é 7,9% 

superior à alternativa ALT A no atendimento das diretrizes consolidadas do PlanMob 

Salvador. 
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Tabela 13 - Exemplo de Matriz de Avaliação de Alternativas: Critério de Atendimento das Diretrizes Consolidadas do PlanMob 

Salvador. 

   
Avaliação Hipotética Final 

 
  P1 ALT A ALT B ALT A ALT B 

 
Diretrizes do Transporte Coletivo (DTC) 35%     1,9711 2,1000 

1 

DTC 01: 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; 

1,84% 8 8 0,1474 0,1474 

2 

DTC 02: 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. 

1,84% 7 9 0,1289 0,1658 

 

DTC 03: Qualificar a micro acessibilidade à Rede de Transporte Coletivo, com o 
tratamento dos passeios priorizarizando o entorno dos acessos ao transporte 
coletivo; 

1,84% 7 9 0,1289 0,1658 

5 
DTC 04: Implantar programas de renovação da frota da Rede de Transporte Coletivo 
por Ônibus que considere, o uso de veículos com capacidade adequada à demanda, 
provendo qualidade e segurança, além da utilização de energia limpa, não fóssil; 

1,84% 10 10 0,1842 0,1842 

6 
DTC 05: 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; 

1,84% 10 10 0,1842 0,1842 

9 DTC 06: Expandir a rede de transporte de média e alta capacidade, consolidando a 
policentralidade urbana; 

1,84% 10 10 0,1842 0,1842 

10 
DTC 07: Fortalecer centralidades através da remodelação e/ou implantação de 
Terminais de Transbordo; 

1,84% 9 10 0,1658 0,1842 

11 
DTC08: 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.; 

1,84% 9 9 0,1658 0,1658 

12 DTC 09: Incorporar o STEC na distribuição da oferta resultante da Rede Integrada; 1,84% 10 10 0,1842 0,1842 

13 
DTC 10: Garantir uma política tarifária que proporcione tarifa módica e equilíbrio 
econômico financeiro que promova a produtividade, incluindo possibilidade de 
captação de recursos externos ao sistema; 

1,84% 
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14 DTC 11: Estabelecer programas de combate às evasões, como forma de contribuir 
para a modicidade tarifária; 

1,84% 
    

15 DTC 12: Controlar as gratuidades; 1,84% 
    

16 
DTC 13: Adequar a integração com o Metrô às necessidades da Rede Integrada de 
Transportes; 

1,84% 9 10 0,1658 0,1842 

 
DTC 14: Implantar uma política de integração com a Rede Metropolitana de 
Transporte Coletivo; 

1,84% 10 10 0,1842 0,1842 

 
DTC 15: Estabelecer políticas que induzam de forma crescente o uso de Transporte 
Coletivo; 

1,84% 
    

21 DTC 16: Garantir acessibilidade da Pessoa com Deficiência ao transporte coletivo; 1,84% 
    

22 DTC 17: Oferecer sistema de informação aos usuários de Transporte Coletivo; 1,84% 
    

23 DTC 18: Contemplar o transporte hidroviário na reestruturação do transporte coletivo; 1,84% 8 9 0,1474 0,1658 

24 DTC 19: Estabelecer políticas microrregionais de acessibilidades e mobilidade 
(Planos de Bairros); 

1,84% 
    

              

 
Diretrizes para o Transporte Individual -Sistema viário e trânsito (DTI) 30%     1,2778 1,3778 

 
Conectividade (DTIC):   

    
25 DTIC 01: Garantir a continuidade viária das vias estruturadoras de Salvador; 1,11% 8 10 0,0889 0,1111 

26 DTIC 02: Criar novas ligações para possibilitar a articulação viária entre as principais 
avenidas, principalmente nas áreas mais carentes; 

1,11% 9 10 0,1000 0,1111 

27 
DTIC 03: Propor soluções para compatibilizar o número de faixas de tráfego e a 
funcionalidade do trânsito; 

1,11% 9 9 0,1000 0,1000 

28 
DTIC 04: Sanar as carências das ligações: Vale <> Cumeada, Vale <> Vale e 
Cumeada <> Cumeada; 

1,11% 7 8 0,0778 0,0889 

29 DTIC 05: Ampliar a conectividade intrabairros e entre bairros vizinhos e deles com as 
principais avenidas; 

1,11% 7 8 0,0778 0,0889 

 
    

    

 
Acessibilidade (DTIA)   

    

30 
DTIA 01: No Centro Tradicional de Salvador, fomentar uma circulação seletiva no 
entorno do Centro Histórico e estimular a circulação veicular através da região do 
Comércio; 

1,11% 7 7 0,0778 0,0778 

31 DTIA 02: Organizar a circulação do tráfego de passagem pela centralidade do 
Iguatemi; 

1,11% 7 7 0,0778 0,0778 



PlanMob Salvador -Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 
RT09 Relatório de Metodologia de Avaliação de Impacto 
 

 51 

32 
DTIA 03: 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); 

1,11% 8 9 0,0889 0,1000 

33 DTIA 04: Organizar a circulação do trânsito nas centralidades municipais. 1,11%   
  

 
      

  

 
Segurança (DTIS)     

  

34 DTIS 01: Fixar estratégias de ação para garantir as prioridades de uso do espaço 
viário; 

1,11%   
  

35 
DTIS 02 Regulamentar a velocidade veicular urbana, adotando um plano efetivo de 
redução das velocidades com base nas diretrizes da OMS (Organização Mundial da 
Saúde); 

1,11%   
  

36 DTIS 03: Modernizar o cadastro de registro dos acidentes de trânsito; 1,11%   
  

37 DTIS 04: Estabelecer rotinas de análise dos locais com alta acidentalidade. 1,11%   
  

38 DTIS 05: Implantar campanhas permanentes de educação e sensibilização para o 
trânsito; 

1,11%   
  

 
    

    

 
Circulação e Trânsito (DTIT):   

    

39 
DTIT 01: Garantir fluidez do trânsito, seja com medidas de restrição do uso do modo 
individual ou com intervenções físicas na rede viária; 

1,11% 9 10 0,1000 0,1111 

40 DTIT 02: Definir sub-redes viárias para priorizar o uso do transporte coletivo e de 
ciclistas; 

1,11% 9 9 0,1000 0,1000 

41 DTIT 03: Estabelecer uma política de estacionamento para Salvador; 1,11% 0 0 
  

42 
DTIT 04: Incorporar as intervenções de complementação viária previstas no PDDU 
2016 e outras identificadas neste PlanMob; 

1,11% 9 9 0,1000 0,1000 

43 DTIT 05: Desenvolver e implantar os projetos de adequação viária nas centralidades 
de bairro; 

1,11% 9 9 0,1000 0,1000 

44 DTIT 06: Ampliar e organizar uma política de operação de carga/descarga, inclusive 
abrangendo as centralidades de bairro; 

1,11%   
  

45 DTIT 07: Fixar rotas e horários para circulação da carga rodoviária, vinculadas aos 
centros logísticos, terminais aeroportuários e portuários; 

1,11%   
  

46 
DTIT 08: 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. 

1,11%   
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Sinalização e fiscalização de tráfego (DTIF)   

    

47 
DTIF 01: Acelerar o processo de modernização do sistema de controle semafórico, 
observando o tempo para o pedestre, priorizando pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida; 

1,11% 8 10 0,0889 0,1111 

48 DTIF 02: Reforçar as estratégias de manutenção semafórica; 1,11% 
    

49 
DTIF 03: Conceber, detalhar e implantar um amplo sistema de requalificação da 
orientação de tráfego 

1,11% 9 9 0,1000 0,1000 

50 DTIF 04: Ampliar a atuação da fiscalização eletrônica do trânsito. 1,11% 
    

 
    

    

 
Outros (DTIO)   

    

51 DTIO 01: Criar políticas que captem recursos das externalidades negativas da 
mobilidade, como forma de financiamento da mobilidade urbana. 

1,11% 
    

 
Diretrizes para o Transporte Ativo (DTA) 35%     1,2963 1,4259 

 
Pedestres (DTAP):   

    

52 DTAP 01: Considerar o transporte ativo (não motorizado) como prioritário na 
definição das políticas públicas (igual a DTAC 01); 

1,30% 9 9 0,1167 0,1167 

53 
DTAP 02: Considerar nos requisitos de projetos necessários para a adequada 
inserção urbana, a segurança de pedestres e ciclistas, incluindo-os nos futuros 
empreendimentos (igual a DTAC 02); 

1,30% 
    

54 DTAP 03: Garantir a micro acessibilidade – transporte vertical, travessias, iluminação 
direcionada e equipamentos de apoio; 

1,30% 8 10 0,1037 0,1296 

55 
DTAP 04: Buscar soluções para as articulações locais entre cumeadas e entre vales, 
viabilizando o transporte ativo; 

1,30% 8 9 0,1037 0,1167 

56 DTAP 05: Promover a acessibilidade universal na cidade com conforto, autonomia e 
segurança, principalmente às pessoas com mobilidade reduzida; 

1,30% 
    

57 
DTAP 06: 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; 

1,30% 
    

58 
DTAP 07: Programa de sinalização e semaforização específica para pedestres em 
travessias viárias, atendendo às necessidades das pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida; 

1,30% 8 9 0,1037 0,1167 

59 DTAP 08: Qualificar a micro acessibilidade à Rede de Transporte Coletivo, com o 
tratamento dos passeios priorizando o entorno dos acessos ao transporte coletivo;  

1,30% 8 10 0,1037 0,1296 
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60 DTAP 09: Implementar programa de requalificação de calçadas que articule 
responsabilidade da administração pública com o proprietário do lote; 

1,30% 
    

61 
DTAP 10: 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; 

1,30% 
    

 
Cicloviário (DTAC):   

    

62 
DTAC 01: Considerar o transporte ativo (não motorizado) como prioritário na 
definição das políticas públicas (igual DTAP 01); 

1,30% 
    

63 
DTAC 02: Considerar nos requisitos de projetos necessários para a adequada 
inserção urbana, segurança de pedestres e ciclistas, incluindo-os nos futuros 
empreendimentos (igual a DTAP 02); 

1,30% 
    

64 
DTAC 03: 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; 

1,30% 9 9 0,1167 0,1167 

65 DTAC 04: Buscar soluções para as articulações locais entre cumeadas e entre vales, 
viabilizando o transporte ativo; 

1,30%   
  

66 
DTAC 05: Promover a acessibilidade universal no sistema cicloviário, com conforto, 
autonomia e segurança, principalmente às pessoas idosas e com mobilidade 
reduzida; 

1,30% 
    

67 
DTAC 06: Promover a intermodalidade do modo cicloviário com viabilização do 
transporte da bicicleta em outros modais; 

1,30% 9 9 0,1167 0,1167 

68 
DTAC 07: Promover a integração de maneira efetiva e segura da Rede de Transporte 
Ativo aos Sistemas de Transporte Coletivo, Sistema Viário e aos Espaços Públicos; 

1,30% 8 9 0,1037 0,1167 

69 DTAC 08: Ampliar as estações de distribuição e estimular o uso da bicicleta 
compartilhada; 

1,30% 9 9 0,1167 0,1167 

70 
DTAC 09: Implantar infraestrutura cicloviária em avenidas de vale e dar condições 
para compartilhamento nas demais vias (medidas de redução de velocidade, 
campanhas educativas, etc); 

1,30% 7 9 0,0907 0,1167 

71 
DTAC 10: Garantir as condições da capilaridade cicloviária, dando continuidade às 
rotas cicláveis, de forma segura e adequada. 

1,30% 8 9 0,1037 0,1167 

72 
DTAC 11: Implantar bicicletários e paraciclos junto aos locais de acesso ao transporte 
coletivo; 

1,30% 9 9 0,1167 0,1167 

73 
DTAC 12: Otimizar a operação, em bicicletários existentes, e divulgar informações 
sobre seu funcionamento, de forma a estimular o uso e aumentar a autonomia dos 
ciclistas; 

1,30% 
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74 DTAC 13: Sistematizar pesquisas e levantamentos sobre demandas e fluxos de 
bicicleta na cidade; 

1,30% 
    

75 
DTAC 14: 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; 

1,30% 
    

76 
DTAC 15: Ampliar formas de diálogo com a sociedade civil organizada, garantindo a 
representação da mobilidade ativa nas estâncias governamentais. 

1,30% 
    

77 DTAC 16: Disseminar o uso da bicicleta e das novas tecnologias a ela associadas 1,30% 
    

78 
DTAC 17: Promover o estabelecimento de normatividade específica para o uso de 
bicicleta; 

1,30% 
  

    

 
      Nota Final 4,5451 4,9037 

OBS: As células da matriz de avaliação que estão em branco correspondem aos itens que não foram identificados na formulação das alternativas. 
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5 AVALIAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES FEITAS NAS “OFICINAS” DAS 

PREFEITURAS BAIRRO 

A SEMOB realizou, entre os dias 21 e 23 de Setembro/2017, dez Oficinas com 

representantes das comunidades nas das seguintes Prefeituras Bairro:  

 Cabula / Tancredo Neves 

 Pau da Lima 

 Subúrbio 

 Centro/Brotas 

 Cajazeiras 

 Cidade Baixa 

 Liberdade / São Caetano 

 Itapuã 

 Barra / Pituba 

 Valéria 

Nos encontros foi realizada a metodologia chamada “Escolha de Prioridades”, em que a 

população pode refletir sobre quais são os principais pontos a serem focados pelo PlanMob 

e quais seriam as principais soluções relacionados ao seguintes assuntos: fiscalização, 

transporte coletivo, infraestrutura, segurança, acessibilidade, atuação pública, espaço 

público, transporte de carga, participação social, calçadas, desincentivo ao uso do carro, 

transporte não-motorizado e educação. 

5.1 UNIVERSO DE PROBLEMAS RELEVANTES DO SETOR DE MOBILIDADE 

Os temas tratados e que receberam votos / participação dos participantes são indicados na 

Tabela 14 e espelham os principais problemas segundo a visão dos participantes. Os 

valores indicados correspondem ao número de indicações sobre a importância do 

problemas pelos participantes das oficinas. 

Tabela 14 – Problemas selecionados pelos participantes das Oficinas nas Prefeituras 

Bairro 

Área Tipo de Problema 

Resultados 

Valor 
Indicação de 

Emergência 

Transporte coletivo Horários de serviços 50 5 

Transporte coletivo Superlotação 21 3 

Transporte coletivo Itinerários / Linhas insuficientes 39 16 

Transporte coletivo Falta de integração 31 0 

Transporte coletivo Paradas de ônibus (estado, localização) 32 3 

Transporte coletivo Falta de segurança 52 5 
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Área Tipo de Problema 

Resultados 

Valor 
Indicação de 

Emergência 

Transporte coletivo Tarifa 11 0 

Transporte coletivo Mau atendimento de funcionários 9 0 

Transporte coletivo Veículos em más condições 33 5 

Transporte coletivo Falta de informações sobre os serviços 8 0 

Transporte coletivo Falta de BRT ou faixa exclusiva para ônibus 25 1 

Segurança Segurança pública (violência) 87 41 

Segurança Segurança viária (excesso de velocidade) 10 5 

Acessibilidade Acessibilidade de calçadas inexistente / insuficientes 56 4 

Acessibilidade Acessibilidade para o transporte coletivo insuficiente 28 5 

Acessibilidade Falta de sinalização sonora 14 0 

Atuação Pública 
Falta de participação do povo nas decisões / acesso 

aos órgãos públicos 
34 5 

Atuação Pública 
Falta de educação no trânsito, anterior a colocação de 

(radares) 
16 1 

Atuação Pública Pouca divulgação das reuniões participativas 19 0 

Infraestrutura Pavimentação 23 3 

Infraestrutura Zeladoria urbana (lixo, capinação, poda de árvore) 19 2 

Infraestrutura Sinalização (semáforos, placas, faixas de pedestres) 19 5 

Infraestrutura Drenagem da via 19 3 

Infraestrutura Ciclovias / ciclofaixas 15 1 

Infraestrutura Calçadas 37 2 

Infraestrutura Espaços públicos (praças, áreas de lazer...) 26 5 

Infraestrutura Obras inacabadas  13 0 

Infraestrutura Vias estreitas e apertadas 23 5 

Fiscalização Ocupação irregular de espaços e calçadas 98 15 

Fiscalização Falta de respeito à sinalização de trânsito 33 2 

Fiscalização Poucos guardas de trânsito 14 0 

Fiscalização Fiscalização eletrônica 5 0 

Outros Operações de carga e descarga 21 3 

Outros Congestionamentos / excesso de veículos 15 2 

Outros Direito dos idosos 26 6 

Outros Estacionamentos 19 3 

Outros Oferta de modais motorizados / alternativos 6 1 

Outros Táxis (acesso, locação de pontos) 2 0 

 Total 1.008 157 
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5.2 SELEÇÃO DE CONDICIONANTES DA AVALIAÇÃO 

Para efeito de avaliação comparativa entre alternativas de ações do PlanMob foram 

selecionados os problemas identificáveis a partir da formulação das alternativas. Em 

outras palavras foram identificados os problemas para os quais é possível identificar o nível 

de atendimento inserido em cada alternativa. Para citar um exemplo, o caso do problema 

“segurança pública” não é expresso pela caracterização da alternativa do PlanMob. Já o 

problema “falta de integração” pode ser diferenciado entre duas alternativas propostas e 

portanto pode ser quantificado pelos avaliadores do grupo de referência. 

O resultado da seleção de problemas teoricamente quantificáveis para efeito de avaliação 

comparativa é indicado a seguir. 

Tabela 15 - Problemas avaliados nas reuniões das Prefeituras Bairro que não são 

expressos pelas caracterizações das alternativas de intervenções do PlanMob 

Área Problema (Seleção dos itens que não podem ser avaliados) 

Fiscalização Ocupação irregular de espaços e calçadas 

Segurança Segurança pública (violência) 

Transporte coletivo Falta de segurança 

Transporte coletivo Horários de serviços 

Atuação Pública Falta de participação do povo nas decisões / acesso aos órgãos públicos 

Transporte coletivo Veículos em más condições 

Fiscalização Falta de respeito à sinalização de trânsito 

Infraestrutura Espaços públicos (praças, áreas de lazer...) 

Outros Direito dos idosos 

Infraestrutura Pavimentação 

Infraestrutura Vias estreitas e apertadas 

Outros Operações de carga e descarga 

Atuação Pública Pouca divulgação das reuniões participativas 

Infraestrutura Zeladoria urbana (lixo, capinação, poda de árvore) 

Infraestrutura Drenagem da via 

Atuação Pública Falta de educação no trânsito, anterior a colocação de radares) 

Acessibilidade Falta de sinalização sonora 

Fiscalização Poucos guardas de trânsito 

Infraestrutura Obras inacabadas  

Transporte coletivo Tarifa 

Transporte coletivo Mau atendimento de funcionários 

Transporte coletivo Falta de informações sobre os serviços 

Outros Oferta de modais motorizados / alternativos 

Fiscalização Fiscalização eletrônica 

Outros Táxis (acesso, locação de pontos) 
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Tabela 16 - Problemas avaliados nas reuniões das Prefeituras Bairro que podem ser 

expressos pelas caracterizações das alternativas de intervenções do PlanMob 

Área Problema (Seleção dos itens que podem ser avaliados) 

Acessibilidade Acessibilidade de calçadas inexistentes / insuficientes 

Transporte coletivo Itinerários / Linhas insuficientes 

Infraestrutura Calçadas 

Transporte coletivo Paradas de ônibus (estado, localização) 

Transporte coletivo Falta de integração 

Acessibilidade Acessibilidade para o transporte coletivo insuficiente 

Transporte coletivo Falta de BRT ou faixa exclusiva para ônibus 

Transporte coletivo Superlotação 

Infraestrutura Sinalização (semáforos, placas, faixas de pedestres) 

Outros Estacionamentos 

Infraestrutura Ciclovias / ciclofaixas 

Outros Congestionamentos / excesso de veículos 

Segurança Segurança viária (excesso de velocidade) 

 

5.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia proposta para a avaliação comparativa de alternativas de intervenções no 

PlanMob Salvador segundo os critérios dos participantes das Oficinas nas Prefeituras Bairro 

é semelhante à avaliação multicritério apresentada anteriormente. Os pesos ponderadores 

de cada modal é inferido a partir do número de votos que os participantes indicaram aos 

problemas do setor e associando-os aos respectivos modos (TA= Transporte Ativo; TC= 

Transporte Coletivo e TI= Transporte Individual). 

A Tabela 17 apresenta o resultado da tabulação dos votos dos participantes das dez 

Oficinas nas Prefeituras Bairro referentes aos itens que podem teoricamente ser avaliados 

na comparação entre alternativas de intervenções do PlanMob Salvador. 

 

Tabela 17 – Resultados das participações nas oficinas referentes aos itens 

condicionantes da avaliação entre alternativas do PlanMob Salvador 

Modo Problema 
Seleção dos itens que podem ser 

avaliados 
Valor Importância Total 

TA Acessibilidade 
Acessibilidade de calçadas inexistente 
/ insuficientes 

56 4 60 

TC Transporte coletivo Itinerários / Linhas insuficientes 39 16 55 

TA Infraestrutura Calçadas 37 2 39 



PlanMob Salvador -Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 
RT09 Relatório de Metodologia de Avaliação de Impacto 
 

 59 

Modo Problema 
Seleção dos itens que podem ser 

avaliados 
Valor Importância Total 

TC Transporte coletivo 
Paradas de ônibus (estado, 
localização) 

32 3 35 

TC Transporte coletivo Falta de integração 31 0 31 

TC Acessibilidade 
Acessibilidade para o transporte 
coletivo insuficiente 

28 5 33 

TC Transporte coletivo 
Falta de BRT ou faixa exclusiva para 
ônibus 

25 1 26 

TC Transporte coletivo Superlotação 21 3 24 

TI Infraestrutura 
Sinalização (semáforos, placas, faixas 
de pedestres) 

19 5 24 

TI Outros Estacionamentos 19 3 22 

TA Infraestrutura Ciclovias / ciclofaixas 15 1 16 

TI Outros 
Congestionamentos / excesso de 
veículos 

15 2 17 

TI Segurança 
Segurança viária (excesso de 
velocidade) 

10 5 15 

 TOTAL 347 50 397 

TA=Transporte Ativo; TC = Transporte Coletivo e TI = Transporte Individual 

 

A Tabela 18 indica a participação percentual de cada modo (coletivo, ativo e individual) nas 

participações das oficinas de Prefeituras Bairro. Para efeito da avaliação comparativa entre 

alternativas de intervenções do PlanMob Salvador, e sob o enfoque exclusivo desses 

participantes, considera-se que esses percentuais expressam os pesos relativos referentes 

à importância dada a cada modo no processo de avaliação desses participantes.  

Nos casos dos exemplos apresentados anteriormente para a avaliação multicritério 

adotaram–se percentuais de 35% para o TC (transporte coletivo), 35% para o TA (transporte 

ativo) e 30% para o TI (transporte individual). Já no caso das oficinas de Prefeitura de Bairro 

infere-se que os percentuais que determinam a importância relativa das questões 

associadas a cada modo são os seguintes: 28,97% para o TA; 51,39% para o TC e 19,65% 

para o TI. 

 

Tabela 18 – Resultados das ponderações relativas entre os modos (TA, TC e TI) 

decorrentes das “Oficinas” nas Prefeituras Bairro 

Modo Número de Menções Participação Percentual 

Transporte Ativo  115 28,97% 

Transporte Coletivo 204 51,39% 

Transporte Individual 78 19,65% 

Total 397 100,00% 
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Tabela 19 – Resultados das ponderações entre os problemas de mobilidade 

decorrentes das “Oficinas” nas Prefeituras Bairro 

Problemas 
Modo 

Total Geral 
TA TC TI 

Acessibilidade de calçadas inexistente / insuficientes 60 
  

60 

Acessibilidade para o transporte coletivo insuficiente 
 

33 
 

33 

Calçadas 39 
  

39 

Ciclovias / ciclofaixas 16 
  

16 

Congestionamentos/excesso de veículos 
  

17 17 

Estacionamentos 
  

22 22 

Falta de BRT ou faixa exclusiva para ônibus 
 

26 
 

26 

Falta de integração 
 

31 
 

31 

Itinerários / Linhas insuficientes 
 

55 
 

55 

Paradas de ônibus (estado, localização) 
 

35 
 

35 

Segurança viária (excesso de velocidade) 
  

15 15 

Sinalização (semáforos, placas, faixas de pedestres) 
  

24 24 

Superlotação 
 

24 
 

24 

Total  115 204 78 397 

 

Tabela 20 – Ponderações percentuais (pesos) dos problemas de mobilidade 

decorrentes das “Oficinas” nas Prefeituras Bairro  

Problemas 
Modo 

TA TC TI 

Acessibilidade de calçadas inexistente / insuficientes 52,17%   

Acessibilidade para o transporte coletivo insuficiente  16,18%  

Calçadas 33,91%   

Ciclovias / ciclofaixas 13,91%   

Congestionamentos/excesso de veículos   21,79% 

Estacionamentos   28,21% 

Falta de BRT ou faixa exclusiva para ônibus  12,75%  

Falta de integração  15,20%  

Itinerários / Linhas insuficientes  26,96%  

Paradas de ônibus (estado, localização)  17,16%  

Segurança viária (excesso de velocidade)   19,23% 

Sinalização (semáforos, placas, faixas de pedestres)   30,77% 

Superlotação  11,76%  

Total  100,00% 100,00% 100,00% 
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5.4 EXEMPLO DE APLICAÇÃO  

A seguir é apresentado um exemplo de matriz de avaliação segundo os critérios definidos 

pelas oficinas de Prefeitura Bairro. Nesse caso não ocorre a participação do grupo de 

referência para a determinação dos pesos dos atributos de avaliação, já que os mesmos 

foram inferidos pelas votações dos participantes das oficinas.  

Caberá ao grupo de referência estimar os valores das pontuações (qualitativas) das 

alternativas em análise. 
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Tabela 21 - Exemplo de Matriz de Avaliação de Alternativas hipotéticas (ALT A e ALT B): Critérios definidos nas “Oficinas” das 

Prefeituras Bairro 

Modo P1 
 

P2 P3=P1*P2 
Valor (hipotético) Normalizado Final 

ALT A ALT B ALT A ALT B ALT A ALT B 

TA 28,97% 

Acessibilidade de calçadas inexistente / insuficientes 52,17% 15,11% 7 8 8,75 10,00 1,3224 1,5113 

Calçadas 33,91% 9,82% 7 8 8,75 10,00 0,8596 0,9824 

Ciclovias / ciclofaixas 13,91% 4,03% 8 9 8,89 10,00 0,3582 0,4030 

      100,00%         Total (TA) 2,5402 2,8967 

TC 51,39% 

Acessibilidade para o transporte coletivo insuficiente 16,18% 8,31% 9 9 10,00 10,00 0,8312 0,8312 

Falta de BRT ou faixa exclusiva para ônibus 12,75% 6,55% 7 9 7,78 10,00 0,5094 0,6549 

Falta de integração 15,20% 7,81% 9 10 9,00 10,00 0,7028 0,7809 

Itinerários / Linhas insuficientes 26,96% 13,85% 9 10 9,00 10,00 1,2469 1,3854 

Paradas de ônibus (estado, localização) 17,16% 8,82% 7 9 7,78 10,00 0,6857 0,8816 

Superlotação 11,76% 6,05% 9 9 10,00 10,00 0,6045 0,6045 

      100,00%         Total (TC) 4,5805 5,1385 

TI 19,65% 

Congestionamentos/excesso de veículos 21,79% 4,28% 9 10 9,00 10,00 0,3854 0,4282 

Estacionamentos 28,21% 5,54% 9 9 10,00 10,00 0,5542 0,5542 

Segurança viária (excesso de velocidade) 19,23% 3,78% 9 9 10,00 10,00 0,3778 0,3778 

Sinalização (semáforos, placas, faixas de pedestres) 30,77% 6,05% 9 10 9,00 10,00 0,5441 0,6045 

      100,00%         Total (TI) 1,8615 1,9647 

        
TOTAL 8,9822 10,0000 

 


