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1. DEFINIÇÕES 

 
I. PlanMob: Plano de Mobilidade Urbana, segundo as definições da Secretaria Nacional de Transportes e da 
Mobilidade do Ministério das Cidades; 

 
II. CONTRATADA: Empresa a ser contratada para executar os serviços de elaboração das ações de 
mobilidade e do Plano Municipal de Mobilidade; 
 

III. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade; 

 
IV. RMS: Região Metropolitana de Salvador, composta por 13 (treze) municípios, a saber: Camaçari, 
Candeias, Dias d'Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São 
Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz; 
 

V. Pesquisa O/D: pesquisa origem-destino realizada em 2012 pela SEINFRA para a região metropolitana de 
Salvador. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 
O presente Termo de Referência visa à prestação de serviços especializados de consultoria à Secretaria 
Municipal de Mobilidade de Salvador para a Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Salvador, 
doravante chamado PlanMob. 
 

De acordo com a Lei Federal 12.587/2012 que institui “Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana1”, 
o Plano de Mobilidade Urbana é a principal ferramenta de efetivação desta Política e deverá contemplar, 
dentre outras agendas, os seguintes aspectos (art. 24 da referida Lei Federal): 
 

I. Serviços de transporte público coletivo;  

II. Circulação viária; 

III. Infraestruturas do sistema de mobilidade urbana; 

IV. Acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; 

V. Integração dos modais de transporte público e destes com os privados e os não motorizados; 

VI. Operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária; 

VII. Polos geradores de viagens; 

VIII. Áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;  

IX. Áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada; 

X. Mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da 
infraestrutura de mobilidade urbana; e 

XI. Sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do plano de mobilidade urbana em 
prazo não superior a 10 (dez) anos. 

Este Termo de Referência está organizado em 10 seções e um Sub-anexo. Na seção 3 apresenta-se o 

                                                             
1 A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem como objetivo o desenvolvimento urbano sustentável nas dimensões 

socioeconômicas e ambientais e proporcionar a integração entre os diferentes modos e serviços de transporte e a melhoria da 
acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas nos municípios. 
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Contexto e Justificativa para o PlanMob, tanto do ponto de vista legal quando do ponto de vista das 
tendências de mobilidade que motivam a elaboração do Plano. 

Em seguida, define-se o Objeto (seção 4), os Objetivos (seção 5), o detalhamento do mesmo em Produtos e 
Atividades (seção 6). Então, apresentam-se os Produtos, Cronograma de Entregas e Pagamentos (seção 7), 
a Equipe Técnica Fixa de Referencia (seção 8), o Orçamento de Referência para os Serviços (seção 9), 
Forma de Pagamento e Medição (seção 10). Finalmente, no Anexo, detalha-se o Inventário de Estudos, 
Projetos, Convênios e Pesquisas de Transporte. 
 

3.  CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 
 
A elaboração do PlanMob Salvador é necessária tanto pela lei, quanto pela necessidade de mobilidade da 

população de Salvador. A Lei nº 12.587, publicada em 03 de janeiro de 2012 e vigente desde 13 de abril de 

2012, trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Tal política, visando o desenvolvimento urbano 

sustentável nas dimensões socioeconômicas e ambientais, objetiva a integração entre os diferentes modos 

e serviços de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas nos municípios 

brasileiros. Essa legislação institui como diretriz a prioridade aos meios de transporte não motorizados e ao 

serviço de transporte coletivo. É expresso em lei que as cidades com mais de 20 mil habitantes, obrigadas a 

elaborar um Plano Diretor, devem criar um Plano de Mobilidade Urbana. Essa lei se aplica ao planejamento, 

controle, fiscalização e operação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal, interestadual e 

internacional de caráter urbano. 
 

Do ponto de vista da necessidade de mobilidade da população, a elaboração do PlanMob é fundamental 

por duas razões: 
 

1. Salvador tem uma das situações mais desafiantes de mobilidade do país e com tendência de 

agravamento. O tempo de deslocamento casa-trabalho de 40 (quarenta) minutos2 em média é o terceiro 

mais alto do país (somente inferior aos tempos de Rio de Janeiro e São Paulo). A frota de veículos individuais 

cresceu 7,4% ao ano entre 2007 e 2013 e, no cenário inercial, deve continuar crescendo em função da 

relativamente baixa penetração de veículos por habitante em Salvador quando comparada a outras capitais 

brasileiras conforme mostra a figura 1 a seguir. 

 

                                                             
2 IBGE. Censo demográfico e pesquisa mensal de emprego.  
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Figura 1 – Indicadores de penetração e densidade veicular em capitais brasileiras selecionadas 
 
2. Salvador passa por uma das maiores transformações de mobilidade que uma Cidade Brasileira já passou. 
Grandes obras e mudanças nos sistemas de transporte estão em curso ou planejadas. São exemplos: 
 

I. Metrô: implantação de aproximadamente 40 km de metrô, afetando a mobilidade da Cidade e a 
integração desta com Lauro de Freitas e a área norte da RMS; 

II. Ônibus: novos contratos de concessão assinados em outubro de 2014 provocam profundas 
melhorias na qualidade dos serviços, segurança e gestão do sistema; 

III. RIT: a implantação da RIT (Rede Integrada de Transporte) que irá promover integração física e tarifária 
entre os diferentes meios de transporte, incluindo ônibus, metrô, corredores de BRT/VLT, etc.; 

IV. Projeto Ponte Salvador-Ilha de Itaparica: ponte de aproximadamente 12 (doze) km de extensão faz 
parte de um projeto de desenvolvimento socioeconômico que abrirá um novo vetor de 
desenvolvimento urbano ao sul de Salvador, aumentando a integração entre estes territórios e 
gerando impactos importantes nos sistemas de transporte, especialmente no ferry boat e acesso 
rodoviário ao Porto de Salvador; 

V. Linha Viva: a construção desse novo eixo Norte-Sul promoverá a mobilidade e a integração da RMS; 

VI. Corredores transversais: a implantação de dois novos corredores transversais (Gal Costa e 29 de 
Março) que promoverão a conexão entre os dois principais eixos viários da Cidade (Av. Paralela e BR-
324). 

VII. Estacionamentos públicos: está em curso um Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI, 
com o propósito de receber propostas de novos modelos de exploração para os estacionamentos 
públicos atualmente administrados pelo Município. 

 

Além das intervenções, projetos e planos listados acima, estão sendo realizados, no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Salvador, estudos técnicos pertinentes ao Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI, 
vinculado à Casa Civil, relativo à delegação dos serviços de estacionamentos públicos na cidade de Salvador, 
em desenvolvimento pela Prefeitura de Salvador, considerando que se trata de parte integrante da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012, art. 23, inciso V). 
 

Ademais, encontra-se em desenvolvimento pela Prefeitura de Salvador o Plano Salvador 500. O Plano surge 
com o compromisso de resgatar o planejamento de longo prazo e orientar o desenvolvimento de Salvador 
para uma visão de futuro até o horizonte de 2049, quando a cidade completa 500 anos de fundação, que 
não seja a mera reprodução das tendências hoje vislumbradas, mas a projeção de um cenário mais 
promissor, construído com a participação de toda a sociedade, no qual as desigualdades que há muito 
caracterizam a capital baiana sejam gradualmente reduzidas e superadas. 
 

Para materializar uma visão transformadora do futuro da cidade, o Plano prevê quatro etapas de 
elaboração: Estudos Básicos, Estudos Analíticos, Estratégia de Desenvolvimento e Política Urbana. 
 

Desse modo, o PlanMob Salvador deverá ser desenvolvido tendo o mesmo ano-horizonte e em 
conformidade com as diretrizes do Plano Salvador 500. 
 

Diante dessas profundas modificações, a elaboração do Plano de Mobilidade de Salvador é fundamental 
para garantir a integração das diversas ações promovidas por diferentes esferas governamentais e 
promover os princípios estabelecidos na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e na Política 
Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável: 
 

I. Garantir a diversidade das modalidades de transporte, respeitando as características das cidades, 
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priorizando o transporte coletivo, que é estruturante, sobre o individual, os modos não motorizados e 
valorizando o pedestre; 

II. Garantir que a gestão da Mobilidade Urbana ocorra de modo integrado com o Plano Diretor 
Municipal; 

III. Respeitar às especificidades locais e regionais; 

IV. Garantir o controle da expansão urbana, a universalização do acesso à cidade, a melhoria da 
qualidade ambiental, e o controle dos impactos no sistema de mobilidade gerados pela ordenação 
do uso do solo. 

Neste contexto, este Termo de Referência propõe a contratação de serviços especializados de consultoria 
com objetivo de elaboração do PlanMob Salvador. 
 
 

4. OBJETO 

 
O objeto deste Termo de Referência é a prestação de serviços de consultoria para a elaboração do 
PlanMob Salvador. Esse plano deverá orientar e priorizar as ações de médio e longo prazo, tendo como 
horizonte o ano de 2049 da mobilidade em Salvador, tais como: 

I. Implantação de infraestrutura viária e equipamentos para transporte coletivo; 

II. Integração modal; 

III. Implantação de sistemas de média capacidade (BRT, VLT); 

IV. Organização da circulação em zonas centrais; 

V. Gestão da demanda de tráfego (estacionamento pago, restrições de horário para o transporte de 
carga, rodízio etc.); 

VI. Estímulo ao transporte não motorizado (a pé e bicicletas); 

VII. Fomento ao desenvolvimento institucional do setor público no planejamento, regulação e 
fiscalização dos projetos de mobilidade; 

VIII. Inserção urbana do sistema de transporte, minimizando as interferências urbanísticas e 
revalorizando as áreas do entorno dos projetos. 

 

O Plano estabelecerá ainda diretrizes para a gestão integrada da mobilidade, a participação da população 
no processo de gestão de mobilidade, o tratamento dos impactos ambientais e urbanísticos, a 
acessibilidade universal e a prevenção de acidentes e segurança viária. 
 

5. OBJETIVOS 
 
O PlanMob Salvador será desenvolvido a partir de uma abordagem focada nas pessoas e em uma política 
pela mobilidade urbana sustentável. Pretende-se a participação continuada e integrada dos setores de 
transporte, trânsito, planejamento urbano, ambiental, dentre outros, da Prefeitura e de setores sociais, 
através de espaços de diálogo e de compromisso recíproco. 
 

O objetivo geral do PlanMob Salvador é desenvolver propostas de políticas e ações para o sistema viário e o 
sistema de transporte em suas diversas modalidades, capazes de propiciar que a realização dos 
deslocamentos de pessoas e bens na cidade ocorra de forma sustentável, contribuindo para o seu 
desenvolvimento econômico e social, colocando cada modo na função mais adequada a suas características. 
 

As propostas deverão buscar uma melhor qualidade de vida e o desenvolvimento da cidade, sustentando-
se nos seguintes princípios: 
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I. Acessibilidade: possibilitar o acesso ao espaço urbano para todos os cidadãos com segurança e 
autonomia. 

II. Segurança: garantir que os deslocamentos se realizem com a mínima exposição a fatores de risco. 

III. Eficiência: racionalizar e otimizar o uso dos diferentes modos de transporte, incentivando sua 
utilização onde forem mais adequados; 

IV. Qualidade de vida: melhorar a qualidade de vida, preservar ou recuperar os espaços públicos para 
usos sociais e de convivência, reduzir o tempo empregado nos deslocamentos em transporte coletivo 
e a poluição ambiental; 

V. Dinamismo econômico: favorecer a atratividade econômica e turística da cidade; 

VI. Ação integrada: promover a integração das políticas públicas, especialmente entre a mobilidade e o 
planejamento urbano. 

VII. Inclusão social: considerar que o direito à cidade não pode ser condicionado à capacidade de 
pagamento pela utilização dos serviços de transporte. 

VIII. O PlanMob Salvador tem como objetivos específicos o atendimento às seguintes diretrizes: 

IX. Considerar o modo a pé e não motorizado como prioritários na definição das políticas públicas, 
criando para isso as adequadas infraestruturas. 

X. Garantir o deslocamento das pessoas em um transporte coletivo de qualidade, integrado e rápido, 
considerando sua priorização na circulação viária e nos investimentos públicos e privados. 

XI. Democratizar o uso do sistema viário por meio de políticas de circulação e estacionamento, com 
medidas de restrição ao uso do automóvel, quando necessárias. 

XII. Construir políticas de estacionamento e de distribuição de mercadorias em consonância com o 
planejamento urbano e com ênfase na racionalização da utilização da via e melhoria da qualidade 
dos espaços públicos. 

XIII. Garantir que os deslocamentos sejam feitos de forma segura, reduzindo os acidentes, e, 
principalmente, o número de feridos e as mortes. 

XIV. Construir uma mobilidade mais respeitosa com o meio ambiente urbano e estimular o uso de 
transporte não motorizado, especialmente bicicleta, e de combustíveis renováveis e menos 
poluentes. 

XV. Promover políticas integradas que visem contribuir para uma cidade sustentável. 

XVI. Promover ações para garantir a todos, independentemente da capacidade de pagamento ou de 

locomoção, o direito de se deslocar e usufruir a cidade com autonomia e segurança. 

XVII. Promover ações para garantir a integração da circulação viária do município com sua Região 
Metropolitana. 

 
6. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO EM PRODUTOS E ATIVIDADES 

 
A elaboração do PlanMob Salvador engloba os passos exibidos na figura 1, a seguir, e explicados nas seções 
seguintes: 
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Figura 2 - Plano de trabalho 
 
6.1. MOBILIZAÇÃO 

 

Preparação dos recursos necessários para o trabalho. Inclui a alocação da equipe da CONTRATADA, a 
preparação da infraestrutura do local de trabalho, a reunião de lançamento do projeto com membros 
da Prefeitura que participarão e fiscalizarão o andamento dos trabalhos, o detalhamento do planejamento e 
cronograma do estudo e a definição sobre as formas de acompanhamento dos trabalhos. 
 

O produto dessa fase será o Relatório de Mobilização contendo a formação das equipes, o plano de trabalho 
revisado e as rotinas de acompanhamento e controle do projeto. 
 

6.2. PRÉ-DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

O objetivo dessa etapa é coletar e consolidar as percepções, problemas e expectativas pré-existentes sobre 
a mobilidade de Salvador, ainda que de forma preliminar. 
 

Por meio de entrevistas com técnicos da Prefeitura, do Estado, das partes envolvidas com o transporte 
público (p.ex. concessionárias, sindicatos, etc.), das entidades sociais e especialistas em mobilidade será 
construído um panorama preliminar da situação atual. O panorama também indicará os temas que 
precisam de detalhamento especial e as fontes de informação já existentes. 
 

O produto dessa etapa é o Panorama Preliminar da Mobilidade na RMS, contendo a lista de entrevistas e 
reuniões realizadas, o levantamento de problemas identificados, os pontos de atenção para a elaboração do 
PlanMob e as fontes de informação disponíveis. 

6.3. LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS EXISTENTES 

 
O objetivo desse passo é a elaboração de uma base de informação da mobilidade com dados oferta, demanda, 
qualidade, operação de transporte, modelo institucional e normativo, planos urbanos, projetos, e 
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informações socioeconômicas e jurídicas relativas à mobilidade. 
 

A Pesquisa Domiciliar de Origem e Destino (SEINFRA, Maio/2013) será um insumo fundamental para as 
análises e simulações das etapas posteriores. Além disso, a CONTRATADA deverá utilizar os demais estudos 
listados na tabela abaixo e detalhados no anexo. 
 
Tabela 1 - Síntese do Inventário de Estudos, Projetos, Convênios e Pesquisas de Transporte. 

 

 
Evento 

 
Descrição Breve 

 
Período 

Análise de Cenários para o Novo 
Sistema de Transporte Coletivo de 
Salvador. 

 
Simulação dos Cenários Alternativos para subsidiar a 
reestruturação do Transporte Coletivo de Passageiros do 
Município do Salvador e compará-los em relação a uma 
Situação de Referência do STCO existente. 

Jul/2007 

Estudo de Adequação Operacional 

do STCO. 

 
Análise das pesquisas de transporte realizadas em 
novembro de 2007 e complementadas em abril de 2008 
e a elaboração de um diagnóstico do sistema operacional 
existente (2007) e proposições      de      melhorias 
operacionais de curto prazo no sistema de transporte 
público. 

Dez/2008 

Sistema de Transporte Coletivo por 
Ônibus - Diagnóstico da Situação 
Atual. 
 

 
Análise da situação do transporte por ônibus da cidade de 
Salvador. O escopo deste trabalho abrange uma análise 
das pesquisas de transporte composta por dois grupos 
distintos de pesquisas: movimentação de usuários em 60 
linhas do STCO e entrevistas da movimentação de 
passageiros embarcando em 3 Estações de Transferência 
(Pirajá, Mussurunga e Iguatemi), cujos dados resultantes 
possibilitaram a elaboração de um diagnóstico do sistema 
operacional atual, visando subsidiar outros estudos com 
o objetivo de melhorar as condições de mobilidade da 
população. 

Dez/2009 
 

Projeto Bus Rapid Transit – BRT – 
Relatório Conceitual e de 
Metodologias. 

 
O objetivo desse trabalho foi permitir a clara 
compreensão de como o Projeto BRT de Salvador se 
desenvolveu, detalhando a evolução das etapas de 
elaboração do diagnóstico, das análises, e de seleção das 
alternativas de solução da problemática do transporte 
coletivo de passageiros de Salvador, descrevendo tanto 
os procedimentos metodológicos, quanto os recursos 
utilizados. 

Out/2010 

Projeto RIT – Rede Integrada de 
Transporte de Salvador. 
 

 
A RIT - Rede Integrada de Transporte de Salvador é um 
projeto desenvolvido pela SETIN/PMS, que prevê um 
conjunto de corredores com tratamento preferencial 
para a circulação dos ônibus em relação ao trânsito geral, 
integrado com os outros modais de transporte coletivo 
da cidade – Metrô, Trem de Subúrbio, barcas e 
ascensores. 

Jun/2011 
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Projeto BRT - PAC Grandes Cidades. 

 
Apresenta o Projeto BRT de Salvador, junto com a 
Proposta de Modernização do Trem de Subúrbio e 
Ampliação do Metrô Linha 1, que foi elaborado pela 
SETIN/PMS visando a seleção de propostas, por parte do 
Governo Federal, para o PAC Mobilidade Grandes 
Cidades, da Secretaria Nacional de Transporte e da 
Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, no 
âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – 
PAC 2 – regulamentada pela Portaria nº 65, de 21 de 
fevereiro de 2011. Protocolo:  000122.02.73/2011- 20. 

2011 

Plano de Mobilidade da Copa 
FIFA - 2013/2014. 

 
Plano elaborado pelo Grupo Gestor de Transporte e 
Tráfego (GGTT) formado por representantes de órgãos 
municipais e estaduais que detalha a Estratégia 
Operacional da Mobilidade para a realização dos jogos 
da Copa das Confederações – 2013 e Copa do Mundo 
FIFA 2014, envolvendo transporte e tráfego de 
Salvador/BA. 

Out/2012 

Projeto Corredores Progressivos. 

 
Proposta elaborada por técnicos da Prefeitura para 
implantação, em curto prazo, de corredores 
preferenciais para ônibus dentro do conceito de 
“Corredores Progressivos de Transporte - CPT” que prevê 
uma efetivação tecnológica gradual e modular, que 
minimize os dispêndios de capital na execução do 
corredor e concorra para a elevação de sua eficiência 
econômica no que tange ao custeio operacional, por 
meio de aproximações sucessivas da capacidade 
ofertada à demanda vigente no corredor. Trata-se, 
portanto, da implementação gradual, por incrementos 

sucessivos, de Elementos administrativos, tecnológicos e 
operacionais capazes de atender, à suficiência, os 
parâmetros de serviço existentes em cada período de 
sua evolução. 

Dez/2012 

Projeto Corredor Lapa – LIP. 
 

 
O corredor de transporte LAPA – LIP, utilizando o modal 
BRT, promove a articulação do Centro Tradicional de 
Salvador, a partir da Estação da Lapa, com o novo centro 
da Cidade – Iguatemi – através de vias segregadas para a 
circulação exclusiva do BRT, localizadas, na maior parte 
dos trechos, nos canteiros centrais de importantes 
avenidas da cidade, tais como: Av. ACM, Av. Juracy 
Magalhães Júnior, Av. Vasco da Gama e Av. Vale dos 
Barris. O Corredor integra-se fisicamente como o Metrô 
Linha 2 na Região do Iguatemi e na sua expansão irá 
articular-se com a Região do Comércio e Pituba. 

Dez/2013 
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Convênio Intrafederativo. 

 
Convênio de Cooperação Intrafederativo nº 01/2012 
celebrado entre o Governo do Estado da Bahia e os 
municípios de Salvador e Lauro de Freitas, nos termos 
do art. 241 da Constituição Federal, publicado no Diário 
Oficial do Estado da Bahia   em   20/01/2012, que prevê 
o planejamento conjunto da construção, implantação e 
operação do SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE CARÁTER URBANO. O 
Convênio cria a Comissão de Mobilidade para conduzir 
os estudos conjuntos de mobilidade, Estado e 
Municípios da RMS, especialmente Salvador. 

Jan/2012 

Contrato de Programa. 

 
Contrato de Programa publicado no Diário Oficial do 
Estado da Bahia de 23/04/2013 – Tem por objeto 

disciplinar a prestação de     serviço de Transporte 

público metroviário, bem como dispor sobre a sua 
integração com as linhas de transporte coletivo de 
passageiros dos municípios de SALVADOR e de LAURO 
DE FREITAS, envolvendo a integração do serviço público 
de transporte coletivo urbano de passageiros. O 
Contrato cria o Grupo Técnico intersetorial composto de 
técnicos do Estado e PMS para desenvolver estudos da 
integração dos modais urbanos e metropolitanos. 

Abr/2013 

Pesquisa de velocidade e 
retardamento. 

Pesquisa realizada em 2006, com o objetivo de atualizar 
as velocidades dos principais corredores de transporte 
da cidade. A pesquisa foi realizada em 10 linhas de 
transporte coletivo (9 urbanas e 1 metropolitana), nos 
dois sentidos de tráfego, no período de pico da manhã, 
e, para algumas linhas, também para o período de pico 
da tarde. A metodologia adotada considerou, para cada 
linha de transporte coletivo escolhida, a presença de um 
pesquisador no interior do veículo, o qual anotava os 
tempos de viagem de cada trecho, tendo pontos 
previamente escolhidos como referência ao longo do 
itinerário da linha. 

2006 

Pesquisas de Sobe-e-desce, 

Operacional e Embarque 

/Desembarque com senha em 

Ônibus do STCO. 

 
   As pesquisas foram realizadas no mês de novembro de 
2007 e complementadas em março/abril de 2008, sobre 
uma amostra de 60 linhas de ônibus, abrangendo todo o 
período operacional das linhas pesquisadas. A seleção 
das linhas pesquisadas foi realizada pela SETIN que 
buscou representar o universo de linhas em estudo. 
Contudo, algumas linhas que atendem a pontos 

importantes do sistema não estão representadas neste 

universo, como as linhas das Estações Pirajá e 

Mussurunga. 

Abr/2008 
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Pesquisas de Contagem dos 
Embarques, Frequências dos 
Ônibus e de Origem e Destino nas 
Estações Pirajá e Mussurunga e 
Região do Iguatemi. 

Pesquisas de campo, realizadas no período de dezembro 
de 2008 a junho de 2009, quantificando os usuários que 
embarcam nos ônibus no interior das Estações Pirajá e 
Mussurunga e nos pontos de parada junto à Região do 
Iguatemi, bem como as frequências de viagens nos locais 
citados. O universo pesquisado representa a totalidade 
das linhas de ônibus das Estações citadas e dos pontos de 
ônibus junto ao Shopping de mesmo nome, que 
compõem a Região do Iguatemi: Estação Iguatemi, 
Rodoviária Urbana e Ponto Iguatemi. 

Jun/2009 

Pesquisa de Origem e Destino RMS. 

A coordenação das atividades relacionadas com a 
execução da Pesquisa Origem e Destino 2012 foi realizada 
pela Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia- 
SEINFRA. Os trabalhos de campo e de processamento dos 
dados coletados foram contratados pelo Departamento 
de Infraestrutura de Transportes da Bahia – DERBA e 
executado pela empresa Oficina Engenheiros Consultores 
Associados Ltda. Para os trabalhos de campo foram 
mobilizados cerca de 342 pesquisadores no período de 

setembro de 2012 a maio de 2013.  Foram visitados 

20.826 domicílios, resultando em aproximadamente 
20.394 domicílios com entrevistas consideradas válidas 
para a pesquisa. A amostragem elaborada para a 
Pesquisa Origem e Destino 2012 na RMS contou com a 
colaboração das empresas concessionárias de energia      
elétrica.   Os 13 municípios que compõem a RMS estão 
definidos no Sistema IBGE de Recuperação Automática – 
SIDRA. 

Maio/2013 

 

A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA o Plano de Reestruturação do STCO. Caberá à CONTRATADA, 
obter os dados e as configurações do modelo de tráfego para prepará-lo para as simulações requeridas 
nesse TR. 
 

Considerando a existência dos estudos e pesquisas acima citados, o presente TR deverá usar ao máximo os 
dados e informações já disponíveis para consolidar uma base de dados que possa ser utilizada para o 
planejamento estratégico de médio e longo prazo da mobilidade urbana de Salvador. 
 

Do lado da oferta serão sistematizadas as informações que se referem às condições do sistema viário, 
capacidade das vias, características e dimensionamento das linhas de transporte público. 
 

Do lado da demanda, serão sistematizadas as informações de origem e destino já existentes, demanda das 
principais linhas de transporte coletivo e medições de fluxo de veículos nos principais corredores de Salvador. 
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Tabela 2 - Levantamento de dados pré-existentes 
 

 

Dimensão 
 

Tipo de levantamento   

 

Oferta de transporte. 

 

Inventário do sistema 
viário principal. 
 

Classificação e 
hierarquia viária, 
sentidos de tráfego, 
número de faixas e 
característica físicas, 
condições do 
pavimento e segurança, 
restrições de parada e 
estacionamento, 
intersecções com 
sistema rodoviário e 
ferroviário. 

Dados secundários. 
Fonte: cadastro dos 
órgãos de trânsito. 

Inventário dos sistemas 
de controle de tráfego. 

Localização e 
característica dos 
semáforos, radares e 
lombadas eletrônicas. 

 

Dados secundários. 
Fonte: cadastro dos 
órgãos de trânsito. 

Inventário de 
estacionamentos. 

Vagas de 
estacionamento na via 
pública, em 
estacionamentos 
privados, nos terminais 
e estações de 
transporte público e 
polos geradores de 
tráfego. 

 

Dados secundários. 
Fonte: cadastro dos 
órgãos de trânsito, 
órgãos licenciadores e 
fiscalizadores da 
Prefeitura. 

Inventário de 
equipamentos 
associados ao 
transporte público. 
 

Rotas de transporte 
coletivo, estações 
rodoviárias e 
ferroviárias, estações 
de metrô, terminais de 
ônibus, terminais de 
barcas, pontos de 
parada do sistema 
coletivo, faixas 
exclusivas ou 
preferenciais, garagens 
de empresas de 
transporte, pontos de 
taxi, transporte escolar 
e sistemas de 
informação para 
usuários do transporte 
público. 

Dados secundários. 
Fonte: cadastro dos 
órgãos de trânsito e/ou 
operadores de 
transporte. 
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Pesquisa oferta do 
transporte coletivo. 

Dimensionamento das 
rotas: frota utilizada por 
rota, número de 
viagens, distribuição 
horária, tempo médio 
de percurso, 
quantidade de 
passageiros 
transportados. 

Dados secundários. 
Fonte: órgãos de 
trânsito e/ou 
operadores de 
transporte. 

Pesquisa de capacidade 
para as vias principais. 

Fluxo de veículos capaz 
de ser atendido 
considerando as 
condições de 
sinalização, geometria e 
interferências 
existentes. 

Dados secundários. 
Fonte: órgãos de 
trânsito. 
 
Nota: caso os estudos e 
pesquisas atuais não 
forneçam essas 
informações, serão 
coletadas novas 
informações somente 
para as vias estruturais. 

Demanda de 
transporte. 

Pesquisa de origem e 
destino (O/D). 

Origem, destino, meio 
de transporte, motivo 
da viagem e outras 
informações 
pesquisadas por setor 
censitário nas 
residências de diversas 
cidades da região 
metropolitana de 
Salvador. 

Dados secundários. 
Fonte: Pesquisa O/D 
SEINFRA (2013). 
 
Nota: Caberá à 
CONTRATADA obter os 
dados brutos junto ao 
Estado da Bahia. 

Pesquisas de 
estacionamento. 

Ocupação e 
rotatividade nos 
estacionamentos em via 
pública ou fora dela nas 
principais zonas de 
estacionamento da 
Cidade. 

Dados secundários (se 
disponíveis). 
Fonte: órgãos de 
trânsito. 
Nota: na ausência de 
dados secundários, 
serão obtidos dados 
primários para pontos 
selecionados da cidade 
(por exemplo, centro, 
zonas comerciais e de 
serviços). 

Pesquisa de ocupação 
de veículos. 

 
Índices médios de 
ocupação por tipo de 
veículo. 

 
Dados secundários. 
Fonte: Pesquisa O/D 
SEINFRA (2013). 
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Pesquisas de velocidade 
e retardamento. 

Velocidade pontual e 
velocidade de 
retardamento nos 
fluxos principais de 
tráfego. 

 

Dados secundários. 
Nota: na 
indisponibilidade de 
tais dados nos 
levantamentos atuais, 
serão coletadas com 
base nas informações 
de GPS dos aplicativos 
de monitoramento e 
roteamento. 

Pesquisa de demanda 
de transporte coletivo 
(carregamento, 
pesquisa nas garagens). 

Número total de 
passageiros 
transportados e tipo de 
tarifa paga (normal, 
estudante, passe 
social). 

Dados secundários. 
Fonte: órgãos de 
trânsito do transporte 
público ou operadores. 
Nota: levantamento 
deverá ser solicitado 
pela CONTRATANTE às 
operadoras do 
transporte coletivo. 

Qualidade do 
transporte. 

Pesquisa de opinião 
sobre transporte 
público. 

Percepção dos usuários 
sobre a qualidade dos 
serviços de transporte 
público (segurança, 
conforto, atendimento, 
infraestrutura, qualidade 
das informações 
prestadas); Percepção 
dos não usuários sobre 
problemas e barreiras 
para a não utilização do 
serviço; 

Dados secundários. 
Fonte: órgãos de 
trânsito, sindicato dos 
operadores de 
transporte público ou 
operadores. 
Nota: levantamento 
deverá ser solicitado 
pela CONTRATANTE às 
operadoras do 
transporte coletivo. 

Pesquisa de preferência 
declarada. 

 
Preferência com relação 
aos modais de 
transporte, sensibilidade 
da população sobre 
medidas a serem 
implantadas. 

Dados secundários. 
Fonte: órgãos de 
trânsito. 
 
Nota: Se não disponível, 
uma pesquisa amostral 
poderá ser realizada (se 
necessário). 

Provedores de serviço 
de transporte. 

Organização das 
informações cadastrais 
do transporte coletivo. 

 
Dados e informações 
sobre as empresas de 
transporte público, tais 
como: frota, 
funcionários, 
indicadores de 
desempenho 
operacional, 
indicadores financeiros, 
etc. 

Dados secundários. 
Fonte:      órgãos      de 
trânsito e/ou 
operadores de 
transporte. 
 
Nota: levantamento 
deverá ser solicitado 
pela CONTRATANTE às 
operadoras do 
transporte coletivo. 
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Modelo institucional e 
base normativa. 

Levantamento dos 
órgãos envolvidos com 
a gestão do transporte 
e normas aplicadas. 

 
Órgãos e suas 
atribuições; 
 
Normas regendo todas 
as operações com 
impacto em 
mobilidade, tais como 
modelo de bilhetagem, 
regras de integração, 
aplicação de multas, 
gestão de acidentes e 
articulação com outros 
órgãos (ex.: polícia). 

Dados secundários e 
primários 
 
Fonte: órgãos de 
trânsito e entrevistas 
realizadas pela 
CONTRATADA. 

Planos urbanos e 
projetos relevantes. 

Levantamento dos 
planos existentes (p.ex. 
PDDU) e projetos 
relevantes (p.ex.: 
implantação de novas 
vias, metrô, VLT, etc.). 

 
Identificação dos 
preceitos e 
recomendações do 
PDDU que devem 
nortear o plano de 
mobilidade. Em caso de 
alteração do PDDU, a 
CONTRATADA deverá 
promover todas as 
alterações necessárias 
no Plano de Mobilidade 
para compatibilizá-lo 
com a nova redação, 
sem que isto represente 
qualquer custo 
adicional para o 
CONTRATANTE; e 
 
Caracterização básica 
dos projetos de grande 
vulto, estágio atual e 
impactos na 
mobilidade. 

 
Dados secundários. 
Fontes: órgãos de 
trânsito, fontes públicas 
e privadas e press 
clipping. 

Informações 
socioeconômicas. 

 
Levantamento de 
informações sobre 
renda e hábitos de 

consumo por região ou 
setor censitário. 

 
População, sexo, idade, 
renda, padrões de 
consumo, composição 
familiar, emprego, e 
escolaridade. 

 
Dados secundários. 
Fonte: IBGE, IPEA, SEI, 
etc. 
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Informações jurídicas 
relativas à mobilidade. 

Levantamento da 
legislação pertinente. 

 
Inventário organizado 
tematicamente e 
hierarquizado pelas 
esferas de governo dos 
dispositivos legais 
referentes ao 
desenvolvimento 
urbano e aos 
componentes da 
mobilidade urbana; 
 
Normas regendo todas 
as operações com 
impacto em 
mobilidade, tais como 
modelo de bilhetagem, 
regras de integração, 
aplicação de multas, 
gestão de acidentes e 
articulação com outros 
órgãos (ex.: polícia). 

Dados secundários. 
Fonte: leis federais, 
estaduais e municipais 
que afetam o 
transporte, o trânsito e 
o uso do solo. 

 

6.4.  WORKSHOP COM ESPECIALISTAS 

 
O objetivo dessa fase é o envolvimento de especialistas locais no tema da mobilidade para análise e debate 
do pré-diagnóstico e do levantamento de dados. Por meio dessa interação a equipe de trabalho poderá 
gerar e testar hipóteses iniciais sobre a situação atual e soluções para a mobilidade de Salvador bem como 
priorizar temas que precisam de um aprofundamento maior na fase de diagnóstico. 
 

A organização do Workshop (convocação, local, logística, recursos necessários) e a preparação da 
apresentação básica caberão à CONTRATADA, a quem caberá também participar da exposição e registrar as 
informações durante o evento, respondendo perguntas técnicas quando isso for solicitado pela 
CONTRATANTE. 
 

O produto final dessa audiência será o Relatório de Workshop com especialistas contendo a apresentação e 
a ata com o registro das contribuições da sociedade. Deve também constar uma lista de tópicos priorizada 
para aprofundamento durante o diagnóstico. Esta lista deverá ser alinhada com o Coordenador do Projeto 
por parte da CONTRATANTE. 
 

 
6.5 INSTRUMENTALIZAÇÃO DA MODELAGEM DO PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE 

 
A modelagem computacional é uma ferramenta amplamente utilizada no planejamento de transporte. Por 
meio de softwares específicos, cria-se uma representação da realidade incorporando-se informações como: 
 

a) matrizes de origem e destino;  

b) contagens de tráfego na rede viária;  

c) dados socioeconômicos; 

d) características e capacidade da rede viária; 

e) custos operacionais do transporte; 

f) padrão da divisão modal existente. 
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A partir dessa modelagem devem ser feitas simulações e cenários que ajudem a avaliar como a mobilidade 
irá evoluir na presença ou ausência de intervenções. Nessa etapa de instrumentalização, deve ser feito o 
cadastramento e validação das informações coletadas no software específico de modelagem. Após a 
validação, o modelo deverá ser calibrado com base nos dados coletados na fase de levantamento, por 
exemplo, divisão modal, tempo médio de viagens etc. Então, será possível representar a realidade do 
transporte na RMS por meio de mapas temáticos com o carregamento das vias, carregamento das linhas de 
transporte coletivo, indicadores de transporte e outros elementos de representação da rede de transporte 
que se façam necessários. 
 

Em seguida, o cenário atual deve ser projetado para o futuro com base em dados socioeconômicos (ex.: 
evolução da população e renda), tendências de mobilidade (ex.: aumento da penetração de veículos 
individuais) e premissas do cenário (ex.: projetos em andamento). Assim deve-se estabelecer um cenário-
base tendo como horizonte o ano de 2049. O cenário-base é a referência contra a qual os demais cenários 
simulados serão avaliados para mensuração de impacto na mobilidade. 

 

O produto final dessa etapa é o Relatório do Cenário-Base do Planejamento de Transporte, contendo a 

descrição do cenário, explicação sobre as premissas utilizadas, calibrações, indicadores resultantes, e 

principais problemas a serem resolvidos ou mitigados na fase de proposição do plano de mobilidade. 

 
6.6. CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 
 
O objetivo dessa etapa é caracterizar a situação atual e identificar os problemas atuais e futuros (no 

horizonte do cenário-base). As informações coletadas nas etapas anteriores devem ser sintetizadas e 

analisadas para a caracterização dos problemas e geração das proposições preliminares para a melhoria da 

mobilidade em Salvador. 
 

A sistematização das informações pode ser feita por áreas temáticas tais como: padrões de mobilidade, 

circulação de tráfego, sistema de transporte coletivo, acessibilidade e mobilidade de pedestres, meios de 

transporte públicos não coletivos, modelo institucional e base normativa, políticas urbanas e impacto na 

mobilidade. Caberá à CONTRATADA propor a divisão temática do diagnóstico sujeita à aprovação da 

CONTRATANTE. 
 

O produto final dessa fase é o Diagnóstico da Mobilidade em Salvador que deverá conter: 
 

I. Síntese dos dados coletados para todas as dimensões da mobilidade; 
 

II. Lista e descrição dos problemas de mobilidade atuais e futuros (conforme cenário-base). 
 
O produto deverá ainda conter as hipóteses preliminares de ações para a melhoria da Mobilidade de 
Salvador que deverão ser investigadas e detalhadas nas fases seguintes. 
 
6.7. AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE 
 

O objetivo dessa audiência será a apresentação e discussão do Diagnóstico com a sociedade.  

 

Caberá à CONTRATADA: 

I. a preparação do material e entrega à CONTRATANTE, que por sua vez ficará responsável por 
disponibilizar os dados em seus sítios eletrônicos;  

II. a organização da Audiência (convocação, local, logística, recursos necessários);  
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III. a preparação da apresentação básica da audiência, participação na exposição e registro das 
informações durante a audiência, respondendo perguntas técnicas quando isso for solicitado pela 
CONTRATANTE. 

 

O produto final dessa etapa será o Relatório de Audiência do Diagnóstico contendo a apresentação básica e a 
Ata com o registro das contribuições da sociedade. 
 

6.8. ALINHAMENTO SOBRE ASPIRAÇÕES PARA A MOBILIDADE DE SALVADOR E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
DAS PROPOSIÇÕES 
 

Para iniciar essa fase, o cenário-base da mobilidade em Salvador deverá ser comparado com o de outras 
cidades ou aglomerados urbanos similares, considerando os principais indicadores de mobilidade, tais 
como: tempo de viagem médio no trajeto casa-trabalho, percentual de transporte em meios coletivos, 
índice de acidentes para cada modal de transporte, nível de satisfação do usuário com o transporte 
coletivo, etc. Também deverão ser considerados indicadores de impacto ambiental, tais como emissão de 
poluentes e gasto energético de acordo com a disponibilidade de tais dados. 
 

Com o resultado dessa comparação, do diagnóstico consolidado e das contribuições da sociedade 
realizadas em audiência, a CONTRATADA deverá promover um Workshop de alinhamento de aspirações 
para o Plano de Mobilidade Urbana de Salvador. O objetivo do Workshop será a definição de um conjunto de 
metas de longo prazo para a mobilidade de Salvador. São exemplos as metas abaixo, com valores 
meramente ilustrativos: 
 

a) aumento da velocidade média do transporte coletivo em 50% (cinquenta por cento); 
b) aumento do uso do transporte coletivo em 10% (dez por cento); 
c) redução da emissão de poluentes por habitante no transporte em 15% (quinze por cento);  
d) aumento da satisfação geral do usuário com transporte público em 10% (dez por cento); 
e) redução do índice de acidentes em 25% (vinte e cinco por cento). 

 
O produto final dessa atividade é o Relatório de Aspirações de Mobilidade para Salvador que deve conter o 
registro da comparação com outras regiões metropolitanas, o material do Workshop e o conjunto de metas 
estabelecidas. 
 

Com base nas aspirações o passo seguinte deve ser o alinhamento de um critério de medição do impacto 
das propostas de intervenções na mobilidade da RMS, ou seja, uma metodologia ou fórmula que avalie os 
projetos quanto ao seu impacto nos indicadores e pondere uma nota final. Esta nota final pode ser um dos 
critérios para priorização dos projetos e escolha de alternativas na fase de análise de propostas. O produto 
final desse passo é o Relatório da Metodologia de Avaliação de Impacto. 
 
6.9. CONCEPÇÃO DAS PROPOSTAS E INVESTIMENTOS 

 
Essa etapa consiste na concepção de propostas, diretrizes ou ações e investimentos para melhorar a 
mobilidade de Salvador de acordo com as aspirações alinhadas anteriormente. Conforme postula o Caderno 
de Referência para a Elaboração do PlanMob: “não se deve esperar, que do processo de formulação de 
soluções surjam soluções “limpas e finais” para os problemas. Ao contrário, nesta etapa podem ser 
concebidas duas ou mais soluções para determinadas questões que serão posteriormente verificadas do 
ponto de vista técnico, econômico, social e ambiental”. 
 

O mesmo Caderno de Referência divide os temas em gerais e particulares. Os temas gerais são os de 
presença obrigatória para qualquer município e devem compor o Plano de Ação. De certa forma, os temas 
gerais traduzem iniciativas para implantar os conceitos definidos na Política Nacional de Mobilidade Urbana 
para a construção de cidades sustentáveis e de fortalecimento da gestão pública, de prioridade ao 



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
 Secretaria Municipal de Mobilidade – SEMOB 

 

 

 
42 

transporte coletivo e aos meios de transporte não motorizados, de inclusão social, de gestão democrática 
e de sustentabilidade ambiental. 

 
Pela sua generalidade, devem ser objeto nos Planos de Ação, mas não necessariamente integram os Planos 

de Investimentos, por isto, suas recomendações aqui devem ser tratadas como diretrizes. A tabela a seguir 

mostra os temas gerais. 

 

Tabela 3 - Temas gerais 
 
 

 
Tema 

 
Descrição resumida / exemplos 

 
Diretrizes e instrumentos para a 

difusão dos conceitos de 

mobilidade. 

 
A melhoria das condições de mobilidade nos centros urbanos passa necessariamente por 

criar medidas que regulem e condicionem o uso do transporte por automóvel, melhorem a 

qualidade e a eficiência dos transportes públicos e que privilegiem os deslocamentos não 

motorizados, através de intervenções físicas e operacionais no sistema viário, por exemplo: 
 

a. Promover ações que priorizem o pedestre e o ciclista (elementos mais frágeis) 

nas relações de conflitos com os sistemas motorizados; 

 
b. Promover ações que priorizem o transporte público sobre o transporte individual, 

através de reserva de parte do sistema viário para sua circulação exclusiva. 

 
Diretrizes para avaliação dos 
impactos ambientais e 
urbanísticos dos sistemas de 
transporte. 

 
O PlanMob deve conter diretrizes para que os impactos ambientais e de vizinhança sejam 
considerados na implementação de suas ações e projetos, por exemplo: 
 
Obrigatoriedade de realização de estudos de impacto ambiental para determinados 
empreendimentos de transporte. 

 
Diretrizes e normas gerais       
para o planejamento integrado 
da gestão urbana e de 
transporte. 

 
O PlanMob deverá dispor sobre diretrizes para a sua integração com o Plano Diretor em 
vigor, por exemplo: 
 

a. Desenvolvimento de procedimentos internos para avaliação conjunta dos 
impactos de projetos públicos e privados sobre a mobilidade urbana; 

 
b. Estabelecimento de normas para aprovação de parcelamentos do solo, 

instalação de polos geradores de tráfego e modificações no uso do solo após 
análise de seu impacto sobre a mobilidade urbana; 

 
c. Desenvolvimento de bases de dados compartilhadas envolvendo informações 

sobre as políticas urbanas e a mobilidade. 
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Diretrizes, normas gerais e 
modelo para a participação da 
população no planejamento e 
acompanhamento da gestão 
do transporte. 

 
O PlanMob deve instituir diretrizes para que a participação da sociedade ocorra em vários 
momentos da elaboração e da implementação do Plano e nas ações cotidianas de gestão, 
por exemplo: 
 
Definição de processos para participação da população na elaboração do PlanMob; 
 
Definição de estratégias de envolvimento dos representantes do poder legislativo no 
processo de elaboração do Plano; 
 
Definição de mecanismos de prestação de contas periódicas do andamento do Plano para 
a sociedade, na sua elaboração e na sua implementação. 

Diretrizes para a execução 
continuada dos instrumentos 
de planejamento. 

 
Quanto à instituição de um processo permanente de planejamento, o PlanMob pode 
dispor de diretrizes sobre: 
 
Realização de projetos básicos, funcionais e estudos sequenciais para posterior 
detalhamento setorial das ações executivas propostas no Plano; 
 
Estabelecimento de atos normativos que vinculem os investimentos na infraestrutura e 
nos serviços públicos às orientações do Plano. 

Diretrizes e meios para 
acessibilidade universal. 

 
O Plano Diretor de Transporte e Mobilidade deve definir diretrizes para: 
 

a. Eliminação das barreiras arquitetônicas, que impedem ou dificultam o acesso à 
cidade e aos espaços internos das edificações; 

 
b. Eliminação das barreiras urbanísticas que impedem o cidadão de circular e 

utilizar o espaço e o mobiliário urbano; 
 

c. Eliminação das barreiras de transportes que se caracterizam pela falta de 
adaptação em qualquer sistema de transporte. 

Diretrizes e meios para a 
difusão dos conceitos de 
circulação em condições 
seguras e humanizadas 

 
O Plano Diretor de Transporte e Mobilidade deve conter diretrizes para a conscientização 
de médio e longo prazo, por exemplo: 
 

a. Implantação de programas de educação voltados à mobilidade e ao trânsito 
seguro; 

 
b. Fiscalização e correção de comportamentos inadequados na circulação por parte 

de todos os agentes; 
 

c. Controle das condições adequadas dos veículos em circulação, principalmente 
dos vinculados aos serviços de transporte público. 

Diretrizes e modelo de gestão 
pública da política de 
mobilidade urbana. 

 
O PlanMob deve estabelecer diretrizes para o fortalecimento e a qualificação da gestão 
municipal da mobilidade urbana em duas direções: 
 

a. Criando ou fortalecendo o órgão gestor dessas políticas, integrando a 
administração das principais atividades que interferem nas condições de 
transporte e de circulação; 

 
b. Consolidando a base institucional de gestão destes serviços. 

 

Os temas particulares variam conforme o tamanho dos municípios e suas características locais. As 

proposições para temas particulares, em geral incluem propostas de intervenções sobre a infraestrutura 

urbana e os serviços de transporte público, o que deverá ser realizado para o PlanMob Salvador. A tabela 

abaixo ilustra os temas particulares. 



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
 Secretaria Municipal de Mobilidade – SEMOB 

 

 

 
44 

  

Tabela 4 - Temas particulares 
 

Tema Descrição Resumida 

Classificação e hierarquização do 

sistema viário. 

 
A classificação viária deverá ser lançada em mapas temáticos, identificando e 

classificando as vias, verificando seus atributos físicos, operacionais e funcionais. O 

detalhamento dessas características deverá ser definido conforme a hierarquia viária. 

Assim, o sistema viário estrutural deverá deve ser descrito com alto grau de detalhe 

enquanto vias de menor hierarquia podem ser descritas de forma mais simples desde 

que essa caracterização seja suficiente para as simulações do Planejamento de 

Transportes. 

Acessibilidade, transporte coletivo 

e escolar. 

 
Devem ser mapeadas as demandas por transporte coletivo e escolar. Devem também 

ser identificados os horários de entrada e de saída e o sistema viário existente 

(estradas, vias urbanas ou caminhos). Com base nos dados cadastrados, devem ser 

elaboradas as rotas que proverão os serviços a essa população. 

Implantação e qualificação de 

calçadas e áreas de circulação a pé. 

 
Os passeios públicos, como espaços de cidadania, exigem uma gestão efetiva da 

administração municipal na sua implantação e manutenção, para que se tornem 

espaços qualificados para as funções a que se destinam.   Exemplos de diretrizes 

possíveis incluem: 
 
Uso de materiais de qualidade e com resistência adequada e superfície antiderrapante 

para propiciar segurança aos usuários, mesmo quando molhados ou em aclives 

acentuados; 

 

Construção de calçadas com largura mínima desobstruída que permita a passagem de 

duas pessoas lado a lado; 

 
Manutenção da sessão transversal plana apenas com o caimento necessário para o 

escoamento de águas pluviais. 

Criação de condições adequadas à 

circulação de bicicletas. 

 
Devem ser elencadas algumas diretrizes para a inclusão do modo cicloviário na política 

de mobilidade urbana, por exemplo: 
 
Formação de uma rede cicloviária incluindo tramos cicloviários, trechos de ciclofaixas, 

vias compartilhadas, ruas preferenciais à circulação das bicicletas e trechos sobre 

calçada; 

 
Promoção da integração entre bicicletas e os modos coletivos, dotando os terminais de 

condições adequadas para aguarda em segurança das bicicletas. 
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Infraestrutura viária e 

equipamentos para o transporte 

coletivo. 

 
Há no Brasil e em outros países, inúmeras experiências de tratamentos viários com 

prioridade para o transporte coletivo já implantadas com êxito, que devem servir de 

referência na formulação do PlanMob Salvador tais como: 
 
Construção de faixas e pistas segregadas no meio das vias, com ou sem ultrapassagem, 

operando com veículos de porta somente à esquerda, somente à direita ou com portas 

de ambos os lados; 

 
Melhoria da coordenação semafórica, com prioridade à circulação do transporte 

coletivo; 

 
Restrição à circulação e à parada de ônibus de fretamento. 

Integração no transporte coletivo. 

 
A integração dos diversos modais previstos para a RM Salvador do futuro é uma 

importante condição para a otimização da rede de transporte. Algumas diretrizes 

nesse sentido podem incluir: 
 
Definição de um modelo operacional adequado; 

 
Estudo adequado da localização dos terminais e pontos de integração; 

 
Elaboração de um projeto de rede estruturado e dimensionado segundo a matriz de 

desejos de viagens da população e as diretrizes urbanísticas definidas no PDDU. 

 
Sistemas Estruturais de transporte 

coletivo de média e alta 

capacidade. 

 
Os sistemas de média capacidade (VLT, BRT) e de alta capacidade (Metrô) devem ser 

planejados e articulados em consonância com as diretrizes do PDDU  e considerando a 

oportuna integração da região metropolitana por estes sistemas. 

Modelo institucional em Regiões 
metropolitanas. 

 
O equacionamento da gestão coordenada dos serviços municipais e regionais exige uma 

solução institucional que coordene as ações dos diversos entes envolvidos, superando 

os limites institucionais. Esse plano deverá criar diretrizes para a gestão integrada da 

mobilidade na RMS, considerando: 
 

a. a existência de convênio e contrato programa já estabelecidos entre Salvador, 

Lauro de Freitas e o Estado da Bahia; 

b. a implantação do sistema de metrô; 
c. as novas necessidades  trazidas  pelos  projetos estruturantes, tais como o 

Projeto de Desenvolvimento Ponte Salvador-Ilha de Itaparica. 

Modelo de financiamento para 

investimentos associando ações 

urbanas e de transporte às 

diretrizes para a sua 

implementação. 

 
As grandes intervenções viárias e no sistema de transporte coletivo de médio e alto 

volume tipicamente dependem de investimentos vultosos. Para esse tipo de 

intervenção, o PlanMob deve prever diretrizes de financiamento dos projetos. 

Modelo tarifário de transporte 

coletivo. 

 
Análise da política tarifária para os serviços de transporte coletivo sob os pontos de vista 

da remuneração dos operadores, política dos benefícios sociais, política de 

desenvolvimento urbano, e configuração de sistemas efetivamente integrados, com 

todos os modos de transporte existentes, inclusive aqueles sobre responsabilidade de 

outras esferas de governo. 
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Modelo de organização do 

transporte de carga em áreas 

urbanas. 

 
Os Planos Diretores de Transporte e da Mobilidade devem também contemplar o 

transporte de cargas urbanas e suas operações associadas (carga e descarga, 

estacionamento, rotas), de maneira a mitigar os impactos ambientais inerentes a estas 

atividades (vibrações, ruído, contaminação do ar, contaminação do solo, resíduos 

sólidos e líquidos, acidentes com cargas perigosas, etc.). 
 
O Plano deverá gerar diretrizes considerando a existência da Pesquisa Nacional de 
Tráfego 2011. 

Organização da circulação em áreas 

centrais e polos locais. 

 
O plano deve conter diretrizes para a organização da circulação nas áreas centrais e 

Centro Histórico considerando a preservação do patrimônio histórico cultural. 

Sistemática para avaliação 

permanente da qualidade do 

serviço de transporte coletivo e de 

indicadores de trânsito. 

 
Devem ser definidos os indicadores e sistemática para avaliação contínua dos serviços 

de transporte público. Esse trabalho deverá considerar a ótica dos 3 principais atores do 

transporte público: o usuário, os operadores e o órgão gestor. 
 
O PlanMob Salvador deverá propor a sistemática de avaliação considerando: 
 
I. O edital/contrato de concessão das linhas de ônibus de Salvador; 
II. O edital/contrato de concessão do Metrô; 
III. O edital/contrato de concessão do sistema de ferry boat; 
IV. Outros contratos relevantes com operadores de transporte. 

Sistemas de controle de demanda de 

tráfego. 

 

Devem ser discutidas e definidas diretrizes para as políticas de controle de demanda, por 

exemplo, rodízio de placas; pedágio urbano; política de estacionamento com maior ou 

menor número de vagas nas vias públicas; cobrança pelo estacionamento em via pública 

(zona azul); estímulos à utilização do sistema de transporte em horário do pico; outros. 

 

O produto final dessa fase é o Relatório de Diretrizes e Concepção de Propostas para as intervenções e 
investimentos na mobilidade de Salvador. 
 

6.10. ANÁLISES DE PROPOSTAS E SIMULAÇÕES 

Esta fase visa à escolha de alternativas e priorização de ações. No processo de elaboração de propostas 
diversas alternativas podem ser geradas para um mesmo problema. Por meio das simulações 
computacionais é possível avaliar o impacto de cada alternativa no critério de avaliação e escolher a 
alternativa com maior pontuação. Outra função das simulações é a priorização de ações concorrentes pela 
mesma área ou pelos mesmos recursos físicos ou financeiros. 
 

Cabe ressaltar que esta é uma fase altamente interativa na medida em que as propostas são geradas, 
testadas no modelo, melhoradas e novamente testadas até que se chegue a uma combinação viável de 
intervenções que formarão a nova rede transporte. 
 

O produto final dessa fase são as Matrizes de Priorização das Propostas e as Fichas de Avaliação das Propostas 
que devem contemplar como cada proposta foi avaliada perante o critério de escolha das alternativas. 
 
6.11. AUDIÊNCIA SOBRE AS PROPOSTAS 

 
Nessa fase devem ser apresentadas as propostas formuladas e o impacto previsto nos indicadores definidos. 
 

O objetivo da audiência deve ser coletar os comentários e ponderações sobre as propostas. Os materiais 
devem ser disponibilizados previamente pela CONTRATADA. Assim como nas demais audiências é 



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
 Secretaria Municipal de Mobilidade – SEMOB 

 

 

 
47 

responsabilidade da CONTRATADA organizar a(s) audiência(s). 
 

O produto final dessa fase é a o Relatório da Audiência sobre as Propostas, contendo a apresentação base 
da audiência e a Ata com os comentários e sugestões da sociedade. 
 

6.12. CONCLUSÕES SOBRE AS PROPOSTAS E DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS SELECIONADAS 
 

Esta etapa conclui o processo de análise dos problemas e de orientação de soluções aplicáveis. 
 

A partir do conjunto de dados sistematizados sobre as alternativas e as impressões obtidas das audiências 
realizadas, cabe à Administração Pública escolher as propostas e investimentos que serão incorporadas ao 
PlanMob. Este processo de escolha de alternativas pode ser feito com apoio de técnicas que utilizam de 
recursos computacionais para modelar as distintas opiniões ou por métodos mais simples de cotejo de 
vantagens e desvantagens, discutidas em reuniões de equipe. 
 

6.13. CONSOLIDAÇÃO DO PLANMOB 

 
Esta é uma etapa de organização do conhecimento acumulado, produto de um adequado e meticuloso 
processo de estudo da mobilidade no município, que gera um acervo técnico que precisa ser perpetuado 
através de um adequado registro documental. Toda a sequência de mapas, tabelas e textos de coleta de 
dados, análises, diagnósticos, prognósticos, alternativas estudadas e escolhidas devem ser organizadas de 
forma a gerar um documento que será a expressão final do PlanMob. 
 

O produto dessa etapa, portanto, é o PlanMob Salvador que inclui a proposição de ações e investimentos 
prioritários na mobilidade de Salvador. 
 
6.14. AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANMOB 

 
O objetivo dessa audiência com a sociedade é a apresentação do PlanMob Salvador. 
 

Devem ser apresentadas as diretrizes e as propostas de intervenção em cada tema do PlanMob. Também 
devem ser identificadas as sugestões da sociedade que serão incorporadas ao PlanMob. A CONTRATADA 
deverá planejar e organizar a audiência, preparar o conteúdo da apresentação da audiência, bem como 
ficará encarregada de elaborar a resposta aos questionamentos e compilar as sugestões da produção de 
materiais impressos, se necessário. 
 

O produto final dessa fase será a Audiência, bem como, o PlanMob com as adequações necessárias, realizadas 
com base nas sugestões que forem apresentadas em audiência e que forem aceitas pelo Poder Público. 
 

7. PRODUTOS, CRONOGRAMA DE ENTREGAS E PAGAMENTOS. 

 
A entrega dos relatórios será feita conforme o seguinte cronograma indicativo, cada qual com um prazo em 
dias corridos a partir da ordem de serviço e um percentual referente ao valor do contrato. 
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FASE 

 
Produto 

 
Descrição 

Prazo em dias 
corridos a partir da 
emissão da O.S. 

% do valor 
total do 
contrato 

 
 
I 

 
1 

 
Relatório de Mobilização. 

 
 
 

30 

 
 
 

15 
 

2 
 
Panorama Preliminar da Mobilidade na RMS. 

 
 

II 

 
3 

 
Levantamento de dados primários e secundários. 

 

 

60 

 

 

15 
 

4 
 
Relatório de Workshop com especialistas. 

 
 

III 

 
5 

 
Relatório do Cenário-Base do Planejamento de Transporte. 

 

 

90 

 

 

15  
6 

 
Diagnóstico da Mobilidade em Salvador. 

 
 
 

IV 

 
7 

 
Relatório de Audiência do Diagnóstico. 

 
 
 
 

120 

 
 
 
 

15 

 
8 

 
Relatório de Aspirações de Mobilidade. 

9  
Relatório da Metodologia de Avaliação de Impacto. 

 
 

V 

 
 

10 

 
Relatório de Diretrizes e Concepção de Propostas para as 
intervenções e investimentos na mobilidade de Salvador. 

 
 

150 

 
 

15 

 
 
 
 

VI 

 
11 

 
Matrizes de priorização de propostas e intervenções. 

 
 
 
 

180 

 
 
 
 

15 
 

12 
 
Fichas de Avaliação das propostas. 

 
13 

 
Relatório da Audiência sobre as Propostas. 

 
 

VII 

 
 

14 

 
PlanMob Salvador, incluindo a lista de ações e 
investimentos prioritários para a mobilidade de Salvador. 

 
 
 
 

210 

 
 
 
 

10  
15 

 
Apresentação Básica para a Audiência do PlanMob. 

 
Nota: durante a execução do projeto esse cronograma poderá ser alterado mediante justificativa e aprovação, em comum acordo, 
entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. 

 

8. EQUIPE TÉCNICA FIXA DE REFERÊNCIA 

 
As PROPONENTES deverão apresentar, no mínimo, uma relação de profissionais de nível superior ou 
técnico, quando couber, observando os requisitos e qualificações estabelecidos para cada categoria, 
conforme definido no quadro a seguir. 
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PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

QUANTIDADE 
 

COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO - Arquiteto, Arquiteto Urbanista, Urbanista ou 
Engenheiro – mínimo de 06 (seis) anos de experiência profissional comprovada em 
coordenação de equipes multidisciplinares na realização de planos, projetos ou 
estudos de mobilidade e transportes urbanos / metropolitanos em cidades ou áreas 
com população superior a 500.000 (quinhentos mil) habitantes, com base no censo 
do IBGE. 

1 

 
Coordenação Técnica: Arquiteto, Arquiteto Urbanista, Urbanista ou Engenheiro com 
especialização em mobilidade, transporte, trânsito ou urbanismo – mínimo de 06 
(seis) anos de experiência profissional comprovada em coordenação ou supervisão 
de planos diretores urbanos /metropolitanos, planos, projetos ou estudos de 
mobilidade e transportes, planejamento e gestão governamental (municipal, 
estadual ou federal) em cidades ou áreas com população superior a 500.000 
(quinhentos mil) habitantes, com base no censo do IBGE. 

1 

 
Arquiteto – com especialização em mobilidade, transporte, trânsito ou urbanismo – 
mínimo 03 (três) anos de experiência profissional comprovada em planos, projetos 
ou estudos de mobilidade ou transportes. 

2 

 
Engenheiro – com especialização em mobilidade, transporte, trânsito ou urbanismo – 
mínimo de 03 (três) anos de experiência profissional comprovada em planos, 
projetos ou estudos de mobilidade ou transportes. 

2 

 
Economista – mínimo de 03 (três) anos de experiência profissional. 1 

 
Tecnólogo em Transportes – profissional com graduação em Tecnologia em 
Transportes, Engenharia Civil ou Arquitetura com experiência profissional mínima de 
01 (um) ano comprovada em planos, projetos ou estudos de mobilidade ou 
transportes. 

2 

Analista de Sistemas – profissional com graduação em Análise de Sistemas, Sistemas 
de Informação, Ciência da Computação, Tecnologia de Informação ou outra 
graduação de nível superior, em todos os casos, com experiência profissional 
comprovada em desenvolvimento e implantação de Sistemas de Informação, Banco de 
Dados relacionais, Global Position System (GPS) ou Sistema de Informações 
Georreferenciadas. 
 

 

1 

 
Profissional de nível superior ou Técnico - com experiência comprovada em 
softwares de modelagem de transportes ou planos, projetos ou estudos de redes 
multimodais de transporte em softwares como TransCad, Autocad, EMME 4 ou 
similar. 

1 

 
 
Advogado – mínimo de 03 (três) anos de experiência profissional. 1 

 

Para os profissionais, que comporão a EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA, deverão ser apresentados os 
respectivos currículos, devidamente assinados, declaração de cada um autorizando a sua indicação, firmada 
com data posterior à publicação do Edital, as respectivas provas de regularidade de situação perante o 
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respectivo órgão de classe e atestados que comprovem atuação nas áreas específicas, devidamente 
registrados no citado órgão de classe ou de outro conselho profissional, quando cabível, e acompanhados 
da certidão de acervo técnico, quando cabível, que permitam qualificá-los para o desempenho das 
atividades. É vedada a indicação de um mesmo profissional para atender a mais de um item do quadro 
acima. 
 

Conforme estabelece o ANEXO 4 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DAS 
PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇO do EDITAL, o critério de julgamento, avaliação e pontuação das 
PROPOSTAS TÉCNICAS será baseado na análise dos atestados, comprovantes e currículos dos profissionais 
de nível superior, indicados como Coordenador Geral e Coordenador Técnico, que liderarão a Equipe. 
 

De acordo com o desenvolvimento dos trabalhos poderão ser mobilizadas equipes de apoio conforme 
demandas identificadas pela LICITANTE VENCEDORA. 
 

Os profissionais apresentados só poderão ser substituídos, em casos excepcionais, por outros de currículos 
equivalentes, mediante justificativa e autorização prévia da SEMOB, que poderá aceitar ou não a sua 
substituição. 
 

Durante a execução dos serviços, a SEMOB poderá, a seu critério exclusivo, determinar a substituição do 
profissional, conforme necessidades identificadas reais. 
 

9. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA PARA OS SERVIÇOS 

 
As quantidades de horas previstas para execução dos serviços a serem contratados e demais verbas 
associadas aos serviços estão indicadas no quadro a seguir, as quais deverão ser consideradas para 
composição do valor da proposta das proponentes. 
 

QUADRO 01- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL DE PREÇOS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE 

ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR/CASA CIVIL 

 
ITEM 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
UM 

 
QUANT. (h) 

PREÇOS* 

 UNITÁRIO    TOTAL 

1 - MÃO-DE-OBRA INCLUSIVE ENCARGOS 

1.1 

Coordenação Geral do Projeto: Arquiteto, 
Arquiteto Urbanista, Urbanista ou Engenheiro 
– mínimo de 06 (seis) anos de experiência 
profissional comprovada em coordenação de 

equipes multidisciplinares na realização de 
planos, projetos ou estudos de mobilidade e 
transportes urbanos/ metropolitanos em 
cidades ou áreas com população superior a 

500.000 (quinhentos mil) habitantes, com base 
no censo do IBGE. 

H/h 

1.320 

1x(44hx30sem.) 
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1.2 

Coordenação Técnica: Arquiteto, Arquiteto 
Urbanista, Urbanista ou Engenheiro com 
especialização em mobilidade, transporte, 
trânsito ou urbanismo – mínimo de 06 (seis) 
anos de experiência profissional comprovada 
em coordenação ou supervisão de planos 
diretores urbanos /metropolitanos, planos, 
projetos ou estudos de mobilidade e 
transportes, planejamento e gestão 
governamental (municipal, estadual ou 
federal) em cidades ou áreas com população 
superior a 500.000 (quinhentos mil) de 
habitantes, com base no censo do IBGE. 

H/h 

1.320 

1x(44hx30sem.) 
 

 

1.3 

Arquiteto – com especialização em 
mobilidade, transporte, trânsito ou 
urbanismo – mínimo 03 (três) anos de 
experiência profissional comprovada em 
planos, projetos ou estudos de mobilidade 
ou transportes. 

 
 
 

H/h 
2.640 

2x(44hx30sem.) 
 

 

1.4 

Engenheiro – com especialização em 
mobilidade, transporte, trânsito ou 
urbanismo – mínimo de 03 (três) anos de 
experiência profissional comprovada em 
planos, projetos ou estudos de 
mobilidade ou transportes. 

 

 

H/h 2.640 

2x(44hx30sem.) 
 

 

1.5 
Economista – mínimo de 03 (três) anos de 
experiência profissional. 

 
H/h 

 
1.320 

1x(44hx30sem.) 

  

1.6 

Tecnólogo em Transportes – profissional 
com graduação em Tecnologia em 
Transportes, Engenharia Civil ou 
Arquitetura com experiência profissional 
mínima de 01 (um) ano comprovada em 
planos, projetos ou estudos de 
mobilidade ou transportes. 

 
 
 

H/h 
2.640 

2x(44hx30sem.) 

  

1.7 

Analista de Sistemas – profissional com 
graduação em Análise de Sistemas, 
Sistemas de Informação, Ciência da 
Computação, Tecnologia de Informação 
ou outra graduação de nível superior, em 
todos os casos, com experiência 
profissional comprovada em 
desenvolvimento e implantação de 
Sistemas de Informação, Banco de Dados 
relacionais, Global Position System (GPS), 
ou Sistema de Informações 
Georreferenciadas. 
 

H/h 

1.320 

1x(44hx30sem.) 
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1.8 

Técnico especialista em softwares de 
modelagem de transportes – experiência 
comprovada em planos, projetos e 
estudos de modelagem de redes 
multimodais de transporte em softwares 
como TransCad, EMME 4 ou similares. 

 
 
 

H/h 

1.320 

1x(44hx30sem.) 

  

1.9 
Advogado – mínimo de 03 (três) anos de 
experiência profissional. 

 
 
 

H/h 

1.320 
 

1x(44hx30sem.) 

  

1.10 Equipe de Apoio H/h 1   

SUBTOTAL 1  

2 - OUTRAS DESPESAS 

2.1 Audiências Públicas Ud 3   

2.2 Pesquisas Vb 1   

2.3 
Despesas diversas, inclusive BDI 

(instalações, equipamentos, etc.). 

 

Vb 1 
  

SUBTOTAL 2  

TOTAL (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2)  

 

10.   FORMA DE PAGAMENTO E MEDIÇÃO 
 

Os pagamentos serão realizados mediante o aceite dos produtos parciais entregues pela CONTRATADA. A 
medição do avanço dos trabalhos executados pela CONTRATADA será feita à medida que os produtos 
descritos na tabela acima forem entregues e aprovados pelo CONTRATANTE. 
 

O CONTRATANTE terá um prazo de até 15 (quinze) dias corridos para aprovar o produto entregue ou 
solicitar correções à CONTRATADA. Após a entrega do produto corrigido, o CONTRATANTE terá novamente 
um prazo de até 15 (quinze) dias corridos para aceitar ou exigir ulteriores correções. 
 

O aceite final e a aprovação da medição dos produtos se concretizarão com a emissão pela CONTRATANTE 
do Termo de Recebimento respectivo. Após a emissão do Termo, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal 
relativa da medição aprovada e encaminhará a CONTRATANTE que deverá efetuar o pagamento no prazo 
máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de recebimento da Nota Fiscal. 
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SUB-ANEXO 1.1: INVENTÁRIO DE ESTUDOS, PROJETOS, CONVÊNIOS E PESQUISAS DE 

TRANSPORTE 
 
1.   ESTUDOS/PLANOS 

 
a. Análise de Cenários para o Novo Sistema de Transporte Coletivo de Salvador (Julho/2007) 

 
O trabalho teve por objetivo desenvolver a Simulação dos Cenários Alternativos para subsidiar a 
reestruturação do Transporte Coletivo de Passageiros do Município do Salvador e compará-los em relação a 
uma Situação de Referência do STCO existente. 
 

Foram desenvolvidos 2 (dois) CENÁRIOS BÁSICOS, conceitualmente distintos quanto a seus aspectos físicos 
e operacionais, de formação de uma REDE DE TRANSPORTES COLETIVOS para Salvador, e em cada um deles 
foram testadas diversas Opções, segundo orientações específicas da SEMOB. 
 

O Estudo compreende dois volumes: 
 

1. Relatório Final 
2. Anexos: 

 
 Dados Fornecidos pela SETIN/AGERT/STP. 
 Itinerários Atuais das Linhas de Ônibus Simuladas, por Empresa.  
 Resultados da Situação de Referência, por Empresa. 

 Resultados do Cenário 1 – Opção A até Opção F. 
 Resultados do Cenário 2 – Opções Alternativas por Área de Integração. 
 Banco de Dados das Simulações. 

 
b. Estudo de Adequação Operacional do STCO (Dezembro/2008) 
 
O Estudo de Adequação abrange uma análise das pesquisas de transporte realizadas em novembro de 2007 e 
complementadas em abril de 2008 e a elaboração de um diagnóstico do sistema operacional existente 
(2007) e proposições de melhorias operacionais de curto prazo no sistema de transporte público, de forma 
a melhorar as condições de mobilidade da população. 
 

c. Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus - Diagnóstico da Situação Atual (Dezembro/2009) 

 
O Diagnóstico da Situação Atual do STCO – Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus – apresenta uma 
análise da situação do transporte por ônibus da cidade de Salvador. O escopo deste trabalho abrange uma 
análise das pesquisas de transporte composta por dois grupos distintos de pesquisas: movimentação de 
usuários em 60 (sessenta) linhas do STCO e entrevistas da movimentação de passageiros embarcando em 
3 (três) Estações de Transferência (Pirajá, Mussurunga e Iguatemi), cujos dados resultantes possibilitaram 
a elaboração de um diagnóstico do sistema operacional atual, visando subsidiar outros estudos com o 
objetivo de melhorar as condições de mobilidade da população. 
 

O trabalho compreende os seguintes volumes: Volume 1 - RELATÓRIO FINAL 
ANEXOS (4 Tomos): 
 

Tomo I: Pesquisas de Contagem e de Origem/Destino. 
 

 Estação Pirajá;  

 Estação Mussurunga;  
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 Região do Iguatemi; 
 
Tomo II: Estação Pirajá - Proposição de Melhorias. 
 

Tomo III: Estação Mussurunga - Proposição de Melhorias.  
 
Tomo IV: Rodoviária Iguatemi - Proposição de Melhorias. 
 
d. Projeto BRT – Relatório Conceitual e de Metodologias (outubro/2010) 

 
O objetivo desse trabalho foi permitir a clara compreensão de como o Projeto BRT de Salvador se 
desenvolveu, detalhando a evolução das etapas de elaboração do diagnóstico, das análises, e de seleção 
das alternativas de solução da problemática do transporte coletivo de passageiros de Salvador, 
descrevendo tanto os procedimentos metodológicos, quanto os recursos utilizados. O Projeto BRT de 
Salvador foi desenvolvido com base em estudos e pesquisas realizadas, utilizando- se de procedimentos 
técnicos e recursos tecnológicos amplamente difundidos no segmento de transporte público de 
passageiros, e que são descritos no decorrer deste trabalho. 
 

Compreende dois volumes: 
 

1.   Relatório Conceitual – Parte 1; 
2.   Relatório Conceitual – Parte 2. 
 
e. Projeto RIT – Rede Integrada de Transporte de Salvador (junho/2011) 

 
A RIT - Rede Integrada de Transporte de Salvador é um projeto desenvolvido pela SETIN/PMS, que prevê um 
conjunto de corredores com tratamento preferencial para a circulação dos ônibus em relação ao trânsito 
geral, integrado com os outros modais de transporte coletivo da cidade – Metrô, Trem de Subúrbio, barcas e 
ascensores. 
 

Os corredores BRT- Bus Rapid Transit (Transporte Rápido por Ônibus) da RIT serão operados por ônibus de 
alta capacidade, com terminais de integração localizados nos principais eixos de transporte, de forma a 
racionalizar a oferta de serviços pela concentração da demanda em alguns pontos de transbordo e 
estações de embarque/desembarque/transferência de passageiro com tratamento físico adequado, que 
permita otimizar o tempo de embarque e desembarque dos usuários. 
 

O trabalho compreende 3 volumes: 
 

TOMO 1 – Corredores Principais e Transversais – Concepção Operacional;  

TOMO 2 - Anexo A: Crescimento da Cidade / Desejos de Viagens; 

 Tendências de Crescimento Populacional de Salvador; 

 Tendências de Crescimento Populacional de Lauro de Freitas;  

 Tendências de Crescimento das Atividades Econômicas;  

 Linhas de Desejo. 
 
TOMO 3 - Anexo B: Linhas Alimentadoras da RIT. 
 

 Bacias das Linhas Alimentadoras por Terminais;  

 Bacia das Linhas Estruturais por Terminais;  

 Tabela das Linhas por Terminal; 
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Anexo C - Linhas Estruturais da RIT. 
 

 Tabela Síntese das Novas Linhas Propostas; 

 Itinerários das Linhas Estruturais Simuladas (graficamente);  

 Carregamento Individual das Linhas Estruturais; 

 Tabela Resumo dos Resultados da Simulação;  
 

Anexo D - Itinerários das Linhas Alimentadoras. 

 Desenhos das Linhas por Terminal; 

Anexo E - Linhas Metropolitanas Modificadas. 
 

 Desenhos das Linhas por Terminal. 
 
f. Projeto BRT - PAC Grandes Cidades 
 
Documento que apresenta o Projeto BRT de Salvador, junto com a Proposta de Modernização do Trem de 
Subúrbio e Ampliação do Metrô Linha 1, que foi elaborado pela SETIN/PMS visando a seleção de propostas, 
por parte do Governo Federal, para o PAC Mobilidade Grandes Cidades, da Secretaria Nacional de 
Transporte e da Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC 2 – regulamentada pela Portaria nº 65, de 21 de fevereiro de 2011. Protocolo: 
000122.02.73/2011-20. 
 

Compreende 7 volumes: 
 

1.   Eixo 1: Projeto Funcional; 

2.   Eixo 2: PDDU e Plano de Transportes; 

3.   Eixo 3: Caracterização da Localidade; 

4.   Eixo 4: Caracterização da Proposta; 

5.   Eixo 5: Situação Ambiental; 

6.   Eixo 6: Situação Fundiária; 

7.   Eixo 7: Estudo de viabilidade Técnica, Tarifária e Econômica. 

 
g. Plano de Mobilidade da Copa FIFA -2013/2014 (outubro 2012) 
 
Plano elaborado pelo Grupo Gestor de Transporte e Tráfego (GGTT) formado por representantes de órgãos 
municipais e estaduais que detalha a Estratégia Operacional da Mobilidade para a realização dos jogos da 
Copa das Confederações – 2013 e Copa do Mundo FIFA 2014, envolvendo transporte e tráfego de 
Salvador/BA, englobando dois grandes itens: 
 

1. Mobilidade Urbana; 
 

2. Acessibilidade à nova Arena Fonte Nova. 
 

O primeiro item, Mobilidade Urbana, abrange os projetos e ações estratégicas nas áreas de planejamento, 
gestão, operação, circulação e infraestrutura viária e de transportes que se pretendia implantar até 
junho/2014, as quais, direta ou indiretamente, contribuirão decisivamente para a melhoria das condições de 
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mobilidade na cidade, tanto de forma a atender às demandas específicas da FIFA, como também se 
constituindo num importante legado para a população soteropolitana. 
 

O segundo item relaciona-se mais diretamente com as soluções de tráfego e transporte para atender a 
realização dos jogos da Copa das Confederações em 2013 (FCC 2013) e da Copa do Mundo em 2014 (FWC 
2014), como também, para ajustar o sistema de transporte e tráfego existente à concepção da nova Arena 
e seu entorno. 
 

h. Projeto Corredores Progressivos (dezembro / 2012) 

 

Documento contendo Proposta elaborada por técnicos da Prefeitura de implantação em curto prazo de 
corredores preferenciais para ônibus dentro do conceito de “Corredores Progressivos de Transporte-CPT” 
que prevê uma implementação tecnológica gradual e modular, que minimize os dispêndios de capital na 
implementação do corredor e concorra para a elevação de sua eficiência econômica no que tange ao 
custeio operacional, por meio de aproximações sucessivas da capacidade ofertada à demanda vigente no 
corredor. Trata-se, portanto, da implementação gradual, por incrementos sucessivos, de elementos 
administrativos, tecnológicos e operacionais capazes de atender, à suficiência, os parâmetros de serviço 
existentes em cada período de sua evolução. 
 

i. Projeto Corredor LAPA – LIP (dezembro / 2013) 

 
O corredor de transporte LAPA – LIP, utilizando o modal BRT, promoverá a articulação do Centro 
Tradicional de Salvador, a partir da Estação da Lapa, com o novo centro da Cidade – Iguatemi – através de 
vias segregadas para a circulação exclusiva do BRT, localizadas, na maior parte dos trechos, nos canteiros 
centrais de importantes avenidas da cidade, tais como: Av. ACM, Av. Juracy Magalhães Júnior, Av. Vasco da 
Gama e Av. Vale dos Barris. O Corredor integra-se fisicamente como o Metrô Linha 2 na Região do Iguatemi e 
na sua expansão irá articular-se com a Região do Comércio e Pituba. 
 
j. Reestruturação do STCO (2015) 
 
A Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus – STCO propõe uma nova rede de linhas e 
alteração na operação contemplando a integração com o Metrô. As principais características são: 
 

 Nova rede de linhas de integração aberta; 

 1 transbordo (ônibus x ônibus); 

 2 transbordos (ônibus x metrô x ônibus); 

 Segundo ônibus gratuito; 

 Metrô Linha 1 operando entre as estações Lapa e Pirajá. 
 
 

2.   CONVÊNIOS 

 
a. Convênio Intrafederativo 

 
Convênio de Cooperação Intrafederativo nº 01/2012 celebrado entre o Governo do Estado da Bahia e os 
municípios de Salvador e Lauro de Freitas, nos termos do art. 241 da Constituição Federal, publicado no 
Diário Oficial do Estado da Bahia em 20/01/2012, que prevê o planejamento conjunto da construção, 
implantação e operação do SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE CARÁTER 
URBANO. O Convênio cria a Comissão de Mobilidade para conduzir os estudos conjuntos de mobilidade, 
Estado e Municípios da RMS, especialmente Salvador. 
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b. Contrato de Programa 

 
Contrato de Programa publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia de 23/04/2013 – Documento que tem 
por objeto disciplinar a prestação de serviço de transporte público metroviário, bem como dispor sobre a sua 
integração com as linhas de transporte coletivo de passageiros dos municípios de SALVADOR e de LAURO 
DE FREITAS, envolvendo a integração do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros. O 
Contrato cria o Grupo Técnico Inter setorial composto de técnicos do Estado e PMS para desenvolver estudos 
da integração dos modais urbanos e metropolitanos. 
 

3.   PESQUISAS 

 
a. Pesquisa de velocidade e retardamento (2006) 

 
Pesquisa realizada em 2006, com o objetivo de atualizar as velocidades dos principais corredores de 
transporte da cidade. A pesquisa foi realizada em 10 linhas de transporte coletivo (9 urbanas e 1 
metropolitana), nos dois sentidos de tráfego, no período de pico da manhã, e, para algumas linhas, 
também para o período de pico da tarde. A metodologia adotada considerou, para cada linha de transporte 
coletivo escolhida, a presença de um pesquisador no interior do veículo, o qual anotava os tempos de 
viagem de cada trecho, tendo pontos previamente escolhidos como referência ao longo do itinerário da 
linha. A velocidade média de cada trecho foi calculada a partir da extensão percorrida e da média dos 
tempos anotados em cada aferição. 
Localização dos postos de controle da pesquisa de velocidade (2006) 

Sentido Dominante: 
 

• Av. Paralela (passarela Imbuí); 
• Av. Paralela (viaduto D. Canô); 
• Av. Paralela (viaduto Mário Andreazza); 
• Av. Bonocô; 
• Av. Garibaldi; 
• Av. ACM; 
• Av. Otávio Mangabeira (trecho 01 - Av. Pinto Aguiar até início da Av. Manoel Dias); 
• Av. Otávio Mangabeira (trecho 02 - Av. Manoel Dias até Ondina / Rua Ademar de Barros); 
• Av. Sete de Setembro / Rua Carlos Gomes; 
• Av. Cardeal da Silva; 
• Av. Suburbana; 
• Rua Silveira Martins; 
• Rua Lima e Silva; 
• BR-324; 
• Av. D. João VI; 
• Comércio; 
 
Contra fluxo (do Sentido Dominante): 
 
• Av. Bonocô; 
• Av. D. João VI; 
• Av. Otávio Mangabeira (trecho 01- Av. Pinto de Aguiar até início da Av. Manoel Dias); 
• Av. Otávio Mangabeira (trecho 02 - Av. Manoel Dias até Ondina / Rua Adhemar de Barros). 
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b. Pesquisas de Sobe-e-desce, Operacional e Embarque/Desembarque com senha em Ônibus do STCO 
(2007-2008). 
 
As pesquisas foram realizadas no mês de novembro de 2007 e complementadas em março/abril de 2008, 
sobre uma amostra de 60 (sessenta) linhas de ônibus, abrangendo todo o período operacional das linhas 
pesquisadas. A seleção das linhas pesquisadas foi realizada pela SETIN que buscou representar o universo de 
linhas em estudo. Contudo, algumas linhas que atendem a pontos importantes do sistema não estão 
representadas neste universo, como as linhas das Estações Pirajá e Mussurunga. 
 

Foram efetuadas as pesquisas: 
 

i. Sobe/Desce: pesquisa de anotação de embarques e desembarques para cada ponto do itinerário, durante 
toda a viagem, com amostra distribuída em todos os períodos operacionais. Os dados anotados permitem a 
obtenção para cada linha de ônibus pesquisada, dos carregamentos por ponto, sendo possível a 
identificação do Trecho Crítico (OTC), dos Índices de Renovação (IR) e dos passageiros não catracados, entre 
outros dados. 
 

ii. Operacional: pesquisa de anotação de catraca, realizada durante todo o período operacional, em um dia 
útil.  Nesta pesquisa foram anotados os dados operacionais referentes à catraca de chegada, horários de 
chegada e saída no ponto terminal e prefixo do veículo. A tabulação destes dados resulta em informações 
para a avaliação da atual operação, como demanda catracada, intervalo entre as partidas, tempos de 
viagem e de ciclo, entre outras informações. 
 

iii. Embarque/Desembarque com senha: esta pesquisa permitiu a identificação, de forma cruzada, do 
embarque e do desembarque dos usuários na linha de ônibus, através da distribuição de senhas, 
possibilitando a formação de matrizes de deslocamento entre os pontos de parada. 
 

c. Pesquisas de Contagem dos Embarques, Frequências dos Ônibus e de Origem e Destino nas Estações 
Pirajá e Mussurunga e Região do Iguatemi (2008-2009). 
 

Pesquisas de campo, realizadas no período de dezembro de 2008 a junho de 2009, quantificando os 
usuários que embarcam nos ônibus no interior das Estações Pirajá e Mussurunga e nos pontos de parada 
junto à Região do Iguatemi, bem como as frequências de viagens nos locais citados. O universo pesquisado 
representa a totalidade das linhas de ônibus das Estações citadas e dos pontos de ônibus junto ao Shopping 
de mesmo nome, que compõem a Região do Iguatemi: Estação Iguatemi, Rodoviária Urbana e Ponto 
Iguatemi. 
 

Foram realizadas as seguintes pesquisas: 
 

i. Contagem de embarques/desembarques nos ônibus: pesquisa de anotação de embarques e 
desembarques para cada linha de ônibus durante o período das 05:00 às 20:00 horas, em um dia útil. Para a 
Região do Iguatemi a pesquisa estendeu – se até as 22:30 horas em função das atividades desenvolvidas no 
local. Os dados obtidos permitem a avaliação dos pontos de parada, das plataformas e das condições de 
manobrabilidade dos veículos e os tempos despendidos para o embarque dos usuários do transporte 
coletivo. 
 

ii. Contagem nos acessos às Estações Pirajá e Mussurunga dos usuários lindeiros: contagem realizada 
durante um dia útil no mesmo período em que foi realizada a contagem dos embarques. A anotação se fez 
através dos valores das catracas de acesso às Estações, a cada 15 (quinze) minutos. 
 

iii. Contagem da Movimentação de Pedestres nas Passarelas de Acesso à Estação Iguatemi: pesquisa de 
contagem nos acessos à Estação Iguatemi através das passarelas da região do Shopping Iguatemi, da 
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Rodoviária Urbana e junto ao Edifício Suarez Trade. Também foram contados os acessos dos usuários pela 
via segregada, provenientes da Madeireira Brotas (Pernambués). A contagem foi realizada durante um dia 
útil, no período das 05:00 às 22:30 horas. 
 

iv. Pesquisa de Origem/Destino – OD:  entrevistas realizadas junto aos passageiros das Estações Pirajá e 

Mussurunga e na Região do Iguatemi, objetivando identificar a Origem e o Destino dos usuários, através 

dos bairros e linhas de ônibus utilizadas, e os motivos das viagens. Foram entrevistados os usuários nas 

plataformas, durante os períodos de pico da manhã e da tarde, das 05 às 10 horas e das 16 às 20 horas, 

respectivamente, enquanto aguardavam seu ônibus de destino de viagem. Nos pontos da região do 

Iguatemi, em função das atividades que ela concentra, a pesquisa no período da tarde foi estendida até as 

22:30 horas. 
 

d. Pesquisa de Origem e Destino RMS (2012-2013) 
 
A coordenação das atividades relacionadas com a execução da Pesquisa Origem e Destino 2012 foi realizada 

pela Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia- SEINFRA. Os trabalhos de campo e de processamento 

dos dados coletados foram contratados pelo Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia – 

DERBA e executado pela empresa Oficina Engenheiros Consultores Associados Ltda. Para os trabalhos de 

campo foram mobilizados cerca de 342 (trezentos e quarenta e dois) pesquisadores no período de setembro 

de 2012 a maio de 2013. Foram visitados 20.826 (vinte mil, oitocentos e vinte e seis) domicílios, resultando 

em aproximadamente 20.394 (vinte mil, trezentos e noventa e quatro) domicílios com entrevistas 

consideradas válidas para a pesquisa. A amostragem elaborada para a Pesquisa Origem e Destino 2012 na 

RMS contou com a colaboração das empresas concessionárias de energia elétrica. Os 13 (treze) municípios 

que compõem a RMS estão definidos no Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. 
 
 
HISTÓRICO DE ESTUDOS E PLANOS 
 

1. EUST – Estudo de Uso do Solo e Transporte da RMS - (GEIPOT/CONDER) – 1975 – 1977. 
 
2. TRANSCOL – Estudo de Transportes Coletivos por Ônibus de Salvador (GEIPOT/CONDER) – 1977/1979. 
 
3. Trem Metropolitano de Salvador – Projeto de Engenharia- Atualização e Complementação 
(RFFSA/GEIPOT) – 1977/1979. 
 
4. PDTU – Plano Diretor de Transportes Urbanos (GEIPOT/CONDER) – 1977/1981. 
 
5. PST – Plano Setorial de Transportes / Horizonte 1985 (GEIPOT/CONDER) – 1978/1979. 
 
6. Estudo de Alternativas Tecnológicas para o Transporte de Massa de Salvador 
(GEIPOT/EBTU/CONDER/PMS) – 1979/1980. 
 
7. PMD – Plano Metropolitano de Desenvolvimento (CONDER) - 1982. 
 

8. Estudo de Integração Intermodal e Uso do Solo do Corredor do Trensurb (SEPLANTEC/CONDER) – 1983. 
 
9.   Estratégia de Desenvolvimento da RMS 1985/2000 (CONDER) – 1985. 
 
10. Transporte de Massa de Salvador – Estudo Básico (CONDER) – 1985. 
 
11. PDDU – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da Cidade do Salvador (PMS) – 1985. 
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12. Projeto Bondes Modernos de Salvador (EBTU/PMS) – 1987/1988. 
 
13. Um Sistema Integrado Multimodal de Transporte para a RMS (CONDER) – 1995. 
 
14. Estratégias para os Transportes Urbanos da Região Metropolitana de Salvador - Programa de 

Descentralização do Trem Metropolitano de Salvador (CBTU) – 1997. 
 

15. PIT – Plano Integrado de Transportes de Salvador (SMTU/PMS) – 1998. 
 
16. Projeto Metrô de Salvador (SEMPI/CTS/PMS) – a partir de 2000. 
 
17. Modelos Conceituais para o Transporte de Salvador: Institucional, Físico-Operacional e Econômico-
Financeiro (SMTU/TCBR) – 2002. 
 
18. Rede Integrada de Transportes de Salvador/BA (RIT) – (SETIN) – junho/2011. 
 
19. Rede Metropolitana de Transportes Integrados (RMTI) – Sistema Metroviário de Salvador/BA 
(SETIN/SEDUR) – maio/2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




