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1

APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o relatório RT14 – Relatório do Plano de Mobilidade Urbana
Sustentável de Salvador. Corresponde às atividades da Fase 80.00.00 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 Fases do Plano de Trabalho
FASES DO CONTRATO
Fase

Produto

Descrição

FASES DO PLANO DE TRABALHO DO CONSÓRCIO
Fase

Produto

Relatório

1

Relatório de mobilização

1

RT01

Relatório de mobilização

2

Panorama preliminar da
mobilidade na RMS

2

RT02

Panorama preliminar da
mobilidade na RMS

1

3
2
4
3

5
6
7

4
8
9

5

10

11
6

12
13

7

14

15

Levantamento de dados
primários e secundários
Relatório do workshop
com especialistas
Relatório do cenário
base do planejamento
de transporte
Diagnóstico da
mobilidade em Salvador
Relatório de
audiências(s) do
diagnóstico
Relatório de aspirações
da mobilidade
Relatório da metodologia
de avaliação de impacto
Relatório de diretrizes e
concepção de propostas
para as intervenções e
investimentos na
mobilidade de Salvador
Matrizes de priorização
de propostas de
intervenções
Fichas de avaliação das
propostas
Relatório de audiência(s)
sobre propostas
PlanMob Salvador,
incluindo a lista de
ações e investimentos
prioritários para a
mobilidade de
Salvador
Audiência do PlanMob

RT03
3
RT04
4

RT05
RT06

5
RT07
RT 08
6
RT09

RT10

7

RT11
RT12
RT13

8

Levantamento de dados
primários e secundários
Relatório do workshop
com especialistas
Relatório do cenário
base do planejamento de
transporte
Diagnóstico da
mobilidade em Salvador
Relatório de
audiências(s) do
diagnóstico
Relatório de aspirações
da mobilidade
Relatório da metodologia
de avaliação de impacto
Relatório de diretrizes e
concepção de propostas
para as intervenções e
investimentos na
mobilidade de Salvador
Matrizes de priorização
de propostas de
intervenções
Fichas de avaliação das
propostas
Relatório de audiência(s)
sobre propostas

RT14

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

RT15

Audiência do PlanMob

Descrição
10.00.00
Mobilização e Plano
de
Comunicação
Social
20.00.00 - Prédiagnóstico
/
Panorama
preliminar
da
mobilidade na RMS
30.00.00 - Base de
dados
40.00.00
Instrumentalização
da Modelagem
50.00.00
Diagnóstico

60.00.00 - Definição
das diretrizes

70.00.00
Desenvolvimento
de propostas do
PlanMob

80.00.00 Finalização do
PlanMob Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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2

INTRODUÇÃO

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Mobilidade – SEMOB, deu um histórico e
importante passo para a estruturação do sistema de mobilidade do município ao elaborar o
primeiro Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – PlanMob Salvador. Este
Relatório tem por objetivo apresentar os resultados das atividades desenvolvidas ao longo do
processo de sua concepção, no período de abril a dezembro de 2017.
A elaboração do PlanMob Salvador tornou-se necessária, primeiramente, do ponto de vista legal,
para atender as determinações da Lei Federal nº 12.587/12 (Lei da Mobilidade Urbana), que trata
da Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU. Em segundo lugar, do ponto de vista das
necessidades e desafios da mobilidade na capital baiana.
A cidade de Salvador, além de apresentar uma das situações mais desafiantes da mobilidade no
país, e com tendência de agravamento, vem passando por grandes transformações na área,
decorrentes de mudanças estruturais, que estão em curso ou planejadas, destacando-se, dentre
outras, a Concessão do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus – STCO e a Reestruturação
das Linhas de Ônibus visando a integração com o Sistema Metroviário recém-implantado, além
da realização do Projeto do BRT Lapa-Iguatemi, prestes a iniciar as obras do Trecho 1 (Cidade
Jardim – Iguatemi) promovido pela Administração Municipal.
O PlanMob Salvador, responde a esses desafios, na medida em que buscou desenvolver
propostas de políticas e ações para os sistemas viário e de transporte de Salvador em suas
diversas modalidades, especialmente, aquelas relacionadas aos pedestres e ciclistas,
contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do município e colocando cada modo
na função mais adequada às suas características.
O horizonte do Plano é 2049, compatível com o Plano Salvador 500 e embasado no novo Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU e na Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação
do Solo - LOUOS, ambos aprovados em 2016.
O PlanMob Salvador foi desenvolvido a partir de uma abordagem focada nas pessoas e na
melhoria da qualidade ambiental urbana, mediante uma política para a mobilidade sustentável e
contou com uma ampla participação social através de espaços de diálogo e de compromisso
recíproco, que abrangeram 27 (vinte e sete) escutas setoriais, 02 (dois) Workshops de
Especialistas, 10 (dez) Oficinas Participativas com as Comunidades nas sedes das PrefeiturasBairro da cidade, 06 (seis) debates com instituições acadêmicas e 03 (três) Audiências Públicas
de consolidação do Diagnóstico, Diretrizes, Propostas e Consolidação do Plano.
Além da ampla participação social na construção do Plano, podem ser destacadas como
contribuições relevantes do PlanMob Salvador: a atualização da base dados da mobilidade de
Salvador, através de pesquisas complementares, que atualizaram a matriz de viagens da
Pesquisa OD/2012 para o ano de 2017; a consolidação do acervo de planos, estudos e projetos
existentes de 1975 a 2017, na área de transportes de Salvador e Região; a proposta de Rede
Única Multimodal e Integrada do transporte para Salvador, através da integração dos diversos
modais rodoviários, ferroviários, hidroviários, não-motorizados e verticais da cidade.
A realização do PlanMob constitui-se num marco fundamental para a cidade e para a
administração municipal, pois significa criar as condições para o desenvolvimento articulado com
o planejamento urbano, o transporte e a circulação de pessoas e bens. Desse modo, fica definido
um caminho para a eficiência e homogeneidade da mobilidade, em consonância com a
descentralização dos empregos e com a implantação de um sistema de transporte capaz de
conformar uma rede única de conectividade, aliada à restruturação do sistema viário e integrado
aos pedestres e ciclistas.
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Finalmente, pretende-se que as estratégias, diretrizes e propostas do PlanMob Salvador
apresentadas neste documento, contribuam, significativamente, para alterar a estrutura
socioespacial existente, marcada pela desigualdade, dentro de um cenário de desenvolvimento
otimista a médio e longo prazos.

10

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

3

RESUMO EXECUTIVO

O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador, PlanMob Salvador, foi elaborado em
2017 pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Mobilidade – SEMOB.
O PlanMob Salvador foi desenvolvido atendendo às determinações da Lei Federal nº 12.587/12,
Lei da Mobilidade Urbana, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU e
elaborado à luz dos princípios, diretrizes e objetivos que orientaram a PNMU destacando-se a
integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade
das pessoas e cargas no território do Município.
Foram adotadas na sua elaboração as seguintes estratégias básicas:
- Usar como referência para o planejamento da mobilidade, todo o arcabouço municipal
vigente de planejamento do desenvolvimento urbano, de uso e ocupação do território e
de visão do futuro da cidade de Salvador.
- Estabelecer como princípio metodológico, a participação da sociedade em todas as
fases de sua elaboração.
- Organizar e atualizar a ampla base de dados e de informações sobre mobilidade
existente, decorrente dos processos históricos de planejamento da mobilidade em
Salvador.
- Utilizar instrumentos de apoio ao planejamento que configurem as melhores práticas.

3.1 As Fases do PlanMob Salvador
O plano foi elaborado adotando a metodologia clássica do planejamento que contempla as fases
de coleta e organização de bases de informação, o diagnóstico da situação atual, o prognóstico
do setor de mobilidade, a proposição e avaliação de alternativas de intervenções, seleção das
propostas a serem adotadas e explicitação do plano de intervenções.
O PlanMob foi estruturado segundo as seguintes fases de desenvolvimento:

Fase 1 - Mobilização e Plano de Comunicação Social
Fase 2 - Pré-diagnóstico
Fase 3 - Base de Dados
Fase 4 - Instrumentalização da Modelagem do Planejamento de Transporte
Fase 5 - Diagnóstico
Fase 6 - Definição das Diretrizes
Fase 7 - Desenvolvimento de Propostas
Fase 8 - Finalização do PlanMob Salvador
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3.2 Base de Referência para o Planejamento da Mobilidade Urbana
3.2.1 Arcabouço Legal
Quanto aos arcabouços de referência a elaboração do PlanMob Salvador considerou, além dos
requisitos da PNMU, as leis municipais n° 9069/2016 que trata do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador (PDDU/2016); a Lei n° 9.148/2016 de
Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (LOUOS/2016) que dispõe sobre o ordenamento
urbano do Município de Salvador, a divisão do território em zonas de uso e áreas especiais,
estabelece critérios, parâmetros de parcelamento e urbanização, uso e ocupação do solo; e o
Plano Salvador 500 1que apresenta a visão de Salvador para o ano de 2049, assim como as
estratégias propostas para efetivar tal visão.

3.2.2 Participação da Sociedade no Desenvolvimento do PlanMob Salvador
Quanto à metodologia, o PlanMob Salvador foi elaborado tendo como princípio básico a efetiva
participação da sociedade que foi determinante para a definição das diretrizes de planejamento
da mobilidade de Salvador, na discussão e validação do diagnóstico e das propostas de
mobilidade.
Para tanto, contou com um Plano de Comunicação e Participação Social com o planejamento
das atividades relativas a esses temas, incluindo a realização de Reuniões de Escutas Setoriais,
Workshops com especialistas, Audiências Públicas, Oficinas Participativas nas PrefeiturasBairro, além da elaboração de um site interativo que serviu de base para a condução do processo
de comunicação com a sociedade em geral, na elaboração do PlanMob Salvador.
O Plano de Comunicação e Participação Social estabeleceu uma metodologia de interação entre
especialistas e segmentos da sociedade com o objetivo de estabelecer as diretrizes e a
programação para a condução dos processos de divulgação e discussão pública do Plano de
Mobilidade. Tais atividades visaram coletar e sistematizar as avaliações e sugestões da
população e de segmentos organizados sobre questões da mobilidade no município. O site
interativo do PlanMob Salvador permitiu disponibilizar toda a documentação técnica produzida
ao longo do processo, além de fornecer informações sobre o desenvolvimento do PlanMob
Salvador.
Durante os meses de abril e maio de 2017 foram realizadas 26 reuniões de Escutas Setoriais,
com mais de 60 entidades representativas da sociedade soteropolitana engajadas na temática
da mobilidade para tratar da questão. Este processo teve o objetivo de compor uma “leitura” das
manifestações de partes interessadas (stakeholders) sobre os problemas, propostas de soluções
e diretrizes associadas ao setor de mobilidade urbana de Salvador, antes de promover uma
abordagem técnica que foi empreendida no curso das fases subsequentes do PlanMob Salvador.
Em 8 de junho de 2017 foi realizado o primeiro Workshop de Consolidação do Pré Diagnóstico
da Mobilidade de Salvador (no Hotel Bahia Othon Palace de Salvador) para o qual foram
convidados todos os participantes das escutas setoriais realizadas, além de técnicos municipais.
O evento visou consolidar as informações e avaliações colhidas nas reuniões de escutas, assim
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como identificar diretrizes e recomendações para o desenvolvimento do PlanMob Salvador, a
partir da sinergia decorrente da reunião de todos os participantes.
Em 16 de agosto de 2017 foi realizada a primeira Audiência Pública do PlanMob Salvador na
sede do Ministério Público do Estado da Bahia, para apresentação, discussão e análise do
diagnóstico da mobilidade urbana de Salvador.
Em 14 de setembro de 2017 foi realizado o segundo Workshop sobre as Diretrizes para a Política
de Mobilidade (no São Salvador Hotéis e Convenções) onde foram convidados todos os
participantes das “escutas setoriais” e do 1º Workshop, entre outros. O objetivo desse workshop
foi consolidar as diretrizes para a política de mobilidade de Salvador, fruto da leitura das etapas
anteriores do PlanMob Salvador (Escutas Setoriais, Workshop, Diagnóstico e Prognóstico) e da
legislação urbanística vigente na cidade.
Durante o mês de setembro de 2017 foram realizadas dez Oficinas Participativas com a
comunidade sobre o PlanMob Salvador, nas sedes das Prefeituras-Bairro.
Em 14 de novembro de 2017 foi realizada a segunda Audiência Pública do PlanMob Salvador,
no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no bairro do Stiep, com a
presença de representantes das secretárias municipais, representantes de associações,
entidades ligadas à mobilidade, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e da sociedade
civil, entre outros. Foram apresentadas as propostas para a mobilidade urbana de Salvador
embasadas no Diagnóstico já discutido e consolidado na primeira Audiência Pública.
Em 18 de dezembro de 2017 foi realizada a terceira Audiência Pública do PlanMob Salvador, na
sede do Ministério Público do Estado da Bahia, na qual foram apresentadas as propostas de
programas de ação referentes aos componentes do PlanMob Salvador (transporte ativo,
transporte coletivo e transporte individual), com os respectivos conteúdos, propostas de ação,
orçamentos preliminares, faseamentos indicativos e resultados da avaliação socioeconômica.

3.3 Diretrizes do Planejamento da Mobilidade
Como resultado do processo participativo foram definidas as principais diretrizes do PlanMob
Salvador compatibilizadas com as diretrizes da PNMU (Política Nacional de Mobilidade Urbana).
Os deslocamentos a pé (TA), com aproximadamente 1,8 milhões de viagens diárias em Salvador,
foram objeto de diretrizes de segurança, da melhoria da caminhabilidade e da requalificação de
calçadas.
O transporte cicloviário foi objeto de diretrizes de melhoria e expansão da rede cicloviária
existente, com inserção de componentes de mobiliário urbano, integração com os sistemas de
transporte coletivo e de transporte vertical, além de diretrizes associadas à segurança e
marketing do transporte cotidiano por bicicletas.
Também foram estabelecidas diretrizes, dentro do componente de transporte ativo, para
melhoria da oferta de sistemas de circulação vertical (escadarias, escadas rolantes, elevadores,
planos inclinados e teleféricos).
Com referência ao transporte coletivo, as principais diretrizes definidas recomendaram:
(i)

a criação de uma Rede Única de Transporte, multimodal, com integração física e
tarifária dos sistemas ônibus, trem, metrô e VLT;

(ii)

implantar na operação do tráfego um nível de segregação adequado ao fluxo
transportado de pessoas (faixas exclusivas, corredores, BRS, BRT) no espaço
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viário, de forma a priorizar a circulação dos veículos vinculados ao transporte
público coletivo e proporcionar maiores velocidades, regularidade no comprimento
das viagens e economia do tempo de viagem. Além dessas, fora definidas
diretrizes para melhoria da acessibilidade a essa Rede de Transporte Coletivo.
Quanto ao transporte individual foram estabelecidas diretrizes associadas à melhoria da
conectividade da rede, segurança viária, acessibilidade, fluidez, sinalização e fiscalização do
trânsito.

3.3.1 Organização e Atualização da Base de Dados
O desenvolvimento do PlanMob Salvador contou com um processo inicial de coleta e
organização de uma base de dados, composta por dados de fontes primárias e de fontes
secundárias.
As bases de informações de fontes primárias são aquelas resultantes da coleta de dados sobre
a mobilidade urbana de Salvador, com a realização de pesquisas de campo: pesquisas de
opinião sobre o transporte coletivo (2015/ 2016/ 2017); pesquisa domiciliar de origem e destino
(2012); pesquisa de preferência declarada; pesquisa de oferta e custo de estacionamento;
pesquisa de fluxos de tráfego e de ocupação dos ônibus; pesquisa de qualificação de calçadas,
estas últimas especificamente feitas no decorrer do PlanMob Salvador.
As informações de fontes secundárias foram selecionadas, catalogadas e organizadas segundo
os seguintes Grupos Temáticos de Análise: transporte coletivo; sistema viário e trânsito; outras
modalidades de transporte; regulamentação dos serviços de transporte; urbanismo; planos e
projetos de infraestrutura de transportes e outros estudos correlatos.
As matrizes de viagens derivadas da Pesquisa OD/2012 foram atualizadas para o ano de 2017,
com base nos levantamentos de campo realizados (pesquisas de fluxos de tráfego e pesquisas
de frequência e de ocupação visual dos ônibus). Os valores de monetarização dos tempos de
viagem, parâmetros de calibração do processo de divisão modal, foram atualizados a partir da
pesquisa de preferência declarada.

3.3.2 Componentes da Mobilidade Urbana
O PlanMob Salvador apresentou aspectos de diagnóstico, prognóstico, simulação de alternativas
e proposição de programas de ações e de investimentos segundo os seguintes componentes de
mobilidade urbana:
(i)

transporte ativo composto pelos deslocamento a pé, pelo transporte cicloviário e
pelo transporte vertical;

(ii)

transporte público coletivo urbano contemplando todos os modos previstos e
consolidados de Salvador: rede de ônibus urbana e metropolitana, sistemas de
alto desempenho (BRT e BRS), metrô, trem suburbano e o veículo leve sobre
trilhos (VLT);

(iii)

transporte individual contemplando a infraestrutura do sistema viário e o trânsito
veicular.
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3.3.3 Horizontes de Planejamento
O PlanMob Salvador foi desenvolvido contemplando projeções de condicionantes
socioeconômicas e de transportes para o ano horizonte de 2049 (ano do 500º aniversário de
fundação da cidade de Salvador) tendo como horizontes intermediários os anos de 2025 (prazo
de revisão do PDDU) e 2032 (período de maior população urbana de Salvador).

3.3.4 Práticas de Planejamento
Os cenários de oferta de transportes foram analisados com apoio do instrumento de modelagem
de transportes em rede - o software EMME 4 - que permite análises de carregamentos de tráfego
ao longo do sistema viário ofertado e dos sistemas multimodais de transporte coletivo, segundo
diferentes cenários de ocupação do território e de oferta de transportes.
As formulações dos cenários de ocupação e uso do solo consideraram as premissas
estabelecidas no PDDU/2016, na LOUOS/2016 e no Plano Salvador 5002.
O modelo de transportes foi calibrado de maneira a representar o padrão de mobilidade da
população, de acordo com as informações das matrizes de origem e destino de viagens,
atualizada para o ano base do PlanMob Salvador (maio/2017).
A análise do sistema viário contemplou uma avaliação dos índices de conectividade dos
componentes da rede viária com base na análise de sintaxe espacial que procurou medir a
eficiência dos espaços públicos a partir da forma urbana, avaliando o quanto uma parte da cidade
(uma rua, por exemplo) está relacionada com a cidade como um todo. As medidas resultantes
da análise quantificaram o potencial de acessibilidade espacial da capital ou de determinada
região da cidade.

3.4 Diagnóstico e Prognóstico
O diagnóstico contemplou o setor de mobilidade e o desenvolvimento urbano, com análises sobre
a dinâmica da cidade e de sua região metropolitana; análise da Pesquisa Domiciliar de Origem
e Destino (Pesquisa OD/2012), de suas associações com a mobilidade urbana e com os
aspectos socioeconômicos (renda familiar, faixa etária e escolaridade).
A pesquisa OD/2012 indicava uma participação de 39,5% de viagens usando os modos coletivos,
de 22% os individuais e 38,5% os não motorizados (pedestres e ciclistas).
Nessa mesma pesquisa constatou-se a grande predominância das viagens de características
pendulares, trabalho (43%) e escola (26%), portanto cerca de 70% dos deslocamentos em
Salvador.
Foram diagnosticados também os aspectos de morfologia urbana e de desigualdade
socioespacial.
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3.4.1 Transporte Ativo - Pedestres
A adequação das calçadas de Salvador é um enorme desafio, tanto no contexto de escala, dada
as dimensões espaciais, como também no contexto estrutural do espaço urbano consolidado,
devido ao padrão de urbanização da cidade. Considerando a extensão total da rede viária de
Salvador de 3,7 mil km, estima-se que a extensão total das calçadas da cidade de Salvador é
de, aproximadamente, 7,5 mil km.
Em função dessa escala foi feita uma amostragem delas para serem avaliadas, subdivididas
segundo três funções e tipos de usos: (i) calçadas no entorno de pontos de ônibus; (ii) calçadas
no entorno de escolas (do ensino fundamental e médio); e (iii) calçadas no entorno de
equipamentos de saúde (hospitais/clínicas médicas).
Os resultados dos levantamentos indicam que 20,8% das faces de quadra, dessa amostra, não
possuem calçada. Nesse caso a variedade de situações é ampla, podendo ocorrer a situação de
existir o espaço necessário para a construção da calçada que ainda não foi construída. As faces
de quadra que, segundo o levantamento, requerem algum tipo de readequação representam
56,3% da amostra pesquisada. Enquanto 22,9% das faces de quadra pesquisadas
apresentavam calçadas adequadas.
Quanto às correlações entre declividades e estratos sociais, o diagnóstico indicou que nas
macrorregiões da Orla e AUC há maior participação dos estratos socioeconômicos de maior
renda e rede viária (calçadas) com menores declividades. Por outro lado nas macrorregiões Miolo
e Subúrbio há maior participação dos estratos socioeconômicos de menor renda e rede viária
(calçadas) com maiores declividades longitudinais.
Para avaliar a microacessibilidade das estações do Metrô, foi realizado um levantamento em
campo para medir o tempo de percurso dos pedestres em cada estação que estava em operação,
a partir do ponto de ônibus ou terminal de ônibus mais próximo (local de integração ônibus metrô) até a linha de bloqueio da estação (linha de catracas/dispositivos de validação dos
bilhetes de cobrança da tarifa).
Essa análise indicou que existe uma dificuldade relativa para o pedestre em acessar as estações
pelas passarelas em função da distância a ser percorrida na maioria delas. Foram levantados
tempos de caminhada de até 07:35 minutos na Linha 1 e 09:56 minutos na Linha 2. As estações
que apresentam mais dificuldades para acessar o Metrô na Linha 1 são: Retiro e Acesso Norte,
por se encontrarem “distantes” dos principais geradores de usuários nessas regiões.
Complementarmente foram analisadas algumas barreiras físicas urbanas para a circulação do
pedestre na cidade de Salvador destacando-se o complexo viário da Rótula do Abacaxi; o
complexo viário Dois de Julho; o complexo viário do Imbuí; a Av. Luís Viana (Paralela); a Linha
2 do Metrô; e a Av. Juracy Magalhães Júnior.

3.4.2 Transporte Ativo – Ciclistas
Parte da infraestrutura cicloviária de Salvador está implantada junto ao canteiro central das vias
estruturantes do sistema viário da cidade, nas quais são permitidas altas velocidades para o
trânsito, tornando difícil a compatibilização da infraestrutura cicloviária de uma forma segura e
integrada ao sistema viário.
Muitas vias arteriais apresentam calçadas com larguras insuficientes ou utilizadas irregularmente
como estacionamentos dos automóveis. Isso, por falta de organização do leito viário, ou até
mesmo pela falta de espaço adequado para comportar calçadas, estacionamentos e faixas de
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tráfego. Por isso, o deslocamento nessas vias é, em geral, conflituoso para os diversos modais,
mesmo quando há infraestrutura cicloviária, pois estas acabam sendo utilizadas por pedestres e
para estacionamento de veículos.
As infraestruras cicloviárias são pouco conectadas entre si e pouco inseridas no contexto viário,
com as ciclovias e ciclofaixas começando e terminando sem indicação para a continuidade do
ciclista. Em Salvador, até maio de 2017, existiam implantadas cerca de 152 km de infraestrutura
cicloviária, sendo: 57,3 km de ciclovias, 32,3 km de ciclofaixas e 62,4 km de ciclorrotas. Além de
6,2 km de ciclofaixas esportivas e 14 km de infraestruturas de âmbito estadual no Pq.
Metropolitano do Pituaçu.
Os paraciclos localizam-se nas praças e locais de lazer da cidade e os bicicletários estão
previstos em todas as estações do Metrô de Salvador, além dos dois já existentes (Ribeira e
Itapuã). A cidade conta também com o sistema de compartilhamento de bicicleta através do
Movimento Salvador Vai de Bike, desenvolvido e coordenado pela Prefeitura de Salvador.
A falta de capilaridade da infraestrutura cicloviária e a oferta reduzida de paraciclos e bicicletários
seguros dificultam a integração da bicicleta com os demais modais de transporte. Além disso,
percebe-se a falta de equipamentos de apoio à circulação vertical.
Quanto à relação entre motoristas e ciclistas, quando há o compartilhamento da via, observa-se
o desrespeito por parte dos motoristas no que se refere ao distanciamento aos ciclistas e à
velocidade regulamentada.
Segundo a pesquisa OD/21012 em Salvador, apenas cerca de 1% do total das viagens diárias
são realizadas por bicicleta; destas, 74% estão relacionadas ao motivo trabalho e 6% das viagens
realizadas por bicicleta na RMS são por motivo educação.
Em síntese, apesar dos esforços recentes da administração municipal, na tentativa de reversão
do cenário constatado, a bicicleta como meio de transporte cotidiano em Salvador ainda carece
de ações voltadas à infraestrutura cicloviária, integração modal e mudanças na cultura de
trânsito.

3.4.3 Transporte Coletivo
As análises do sistema de transporte coletivo indicaram uma tendência histórica de redução da
demanda, desde 1995, a uma taxa média anual de queda da ordem de 1,2% ao ano, referente
ao número de passageiros transportados, e queda de 2,5% ao ano para o número de passageiros
equivalentes (demanda em passageiros pagantes abatendo as gratuidades e descontos de
tarifas, incluindo as integrações tarifárias).
No período 2005 – 2016, enquanto a demanda por transporte no Sistema de Transporte Coletivo
por ônibus - STCO reduziu 18%, a frota registrada de veículos individuais aumentou em 50 %
fato significativo a influenciar na divisão modal das viagens diárias na cidade.
Segundo a Pesquisa de Opinião de Satisfação realizada em 2015 e 2017, com relação à
qualidade dos serviços os usuários revelam que, na média, “não estão satisfeitos, nem
insatisfeitos” com a maioria dos atributos avaliados, ou seja, situam no valor médio da escala
utilizada: o tempo de espera dos ônibus, a pontualidade, a lotação dos veículos e das áreas de
espera e o conforto dos veículos. O tratamento oferecido por motoristas e cobradores e a
segurança obtiveram notas médias equivalentes ao conceito “satisfeito”. A nota geral de
satisfação é 3,4 (nem insatisfeito, nem satisfeito), apresentando uma alta em relação às
medições anteriores, porém sem mudar o nível de satisfação.
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3.4.4 Sistema Viário e Trânsito
O sistema viário de Salvador está fortemente estruturado em quatro vias: duas com um trânsito
expresso (BR-324 e Av. Luís Viana); e em duas outras vias, arteriais e lindeiras a suas orlas
marítimas (a Av. Afrânio Peixoto/ Suburbana na Orla da Baía de Todos-os-Santos; e a Av.
Octávio Mangabeira, na Orla Atlântica).
Estas, articulam-se com um conjunto de vias da região da Área Urbana Consolidada de Salvador:
Av. Bonocô, Av. Centenário, Av. ACM, Av. Vasco da Gama, Av. Calmon Viana, Av. Juracy
Magalhães Júnior, Av. Anita Garibaldi e também às Rua Cônego Pereira (Largo Dois Leões), Av.
Heitor Dias e Av. Barros Reis.
A essas avenidas se complementam as chamadas “vias de cumeada”, em geral posicionadas
nas cumeadas dos morros e interligando o centro antigo de Salvador com as localidades mais
periféricas da cidade – Cabula, Pau da Lima, Cajuzeiros, S. Caetano, S. Cristóvão, Itapuã, Boca
do Rio, Paripe, etc.
A estrutura viária de Salvador, por ser oriunda de diversas implementações feitas em épocas
distintas e com enfoques urbanísticos dissociados, condicionou às suas principais vias uma
grande dificuldade para se articularem entre si e, com isso, permitir uma conveniente troca e/ou
apoio entre as mesmas, no atendimento dos principais fluxos de tráfego.
As regiões produtoras de viagem, apesar de se concentrarem em determinadas áreas, tem
significativa participação de todas as zonas da cidade. A atração de viagens do município de
Salvador tem como característica a concentração em algumas áreas que oferecem
principalmente empregos e estudo (Iguatemi, Barra, Ondina, Pituba, Itaigara, Comércio, Centro
Antigo e centro Administrativo), mas com esparsa participação do restante do município.
Esse comportamento de confluência no destino das viagens (atração) ocorre porque os principais
motivos para a realização dos deslocamentos são: Trabalho (aprox. 43%) e Educação (aprox.
26%).
Dos 950 km de pistas de rolamento, componentes do Sistema Viário Principal de Salvador, 78
km apresentam-se atualmente (maio/2017) com situação típica de congestionamento do tráfego
na Hora Pico da Manhã (ou 8,2%); enquanto outros 175 km estão próximos à saturação.
Foram identificados 33 locais/regiões caracterizadas como pontos de “gargalos de trânsito”,
sendo que 13 necessitam de intervenções de adequação viária e/ou Obras de Arte Especial
(pontilhões, viadutos, trincheiras, etc.) e 20 locais com revisão no esquema de circulação,
sinalização de tráfego e/ou coordenação semafórica, complementadas com pequenas obras
viárias (ver Figura 1).
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Figura 1 - Pontos Críticos da Fluidez do Trânsito (2017)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Houve uma sensível redução nos indicadores globais de acidentalidade (54% nos últimos três
anos), especialmente quanto às fatalidades dos acidentes de trânsito, mas que, ainda se
mostram preocupantes (138 mortes no ano de 2016).
Observou-se uma deficiência no cadastro de registro de acidentes, especialmente, na precisa
localização e identificação de suas causas, de forma a facilitar a busca de soluções.
A AUC conta parcialmente com um adequado regramento para uso do sistema viário, em
especial a distribuição de mercadorias (carga/descarga e restrições temporais para circulação
de caminhões de grande porte). As diferentes centralidades de Salvador, necessitam de
abordagens específicas, principalmente quanto à distribuição de mercadorias.
A AUC conta com um adequado regramento de distribuição de mercadorias (carga/descarga e
restrições temporais para a circulação de caminhões de grande porte). Contudo, ainda são
necessarioas abordagens específicas para as diferentes centralidades de Salvador.
Salienta-se a necessidade da revisão, homogeneização e adequação de uma política pública de
estacionamento, para regularizar o fluxo de veículos no sistema viário municipal.
Quanto à sinalização de orientação do tráfego verifica-se a insuficiência, despadronização na
confecção das placas indicativas e, principalmente, no sequenciamento das mensagens,
referentes a uma boa sinalização de orientação do tráfego, ao longo do sistema viário principal.
Observou-se ainda a constância de significativos fluxos de tráfego usando distantes “retornos”
com a criação de longos percursos negativos nas principais avenidas, ampliando o Índice de
Permanência (temporal) e de Utilização (espacial) do Sistema Viário Principal, prejudicando a
eficácia na operação do trânsito.
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3.5

Programas de Ações

3.5.1 Transporte Ativo:
As propostas referentes ao transporte ativo englobam a mobilidade para pedestres e ciclistas,
além de incorporar também ações para melhoria da microacessibilidade vertical.
 Programa de Requalificação de Calçadas
O Programa em pauta visa atender à diretriz “qualificar a microacessibilidade à rede estrutural
de transporte com o tratamento dos passeios priorizando o entorno dos acessos ao transporte
coletivo”.
Conforme determinado pelas diretrizes consolidadas do PlanMob Salvador, a melhoria da
qualificação de calçadas deverá ser direcionada para aquelas localizadas no entorno dos
acessos ao sistema de transporte coletivo (pontos de ônibus e terminais de ônibus).
As calçadas e os dispositivos de microacessibilidade às estações do metrô (passarelas) já foram
implantados e estão sendo aprimorados pelo metrô, com previsão de instalação de escadas
rolantes junto às suas estações. Entretanto, deve-se ampliar a abrangência dessa atuação e o
programa definido no PlanMob Salvador, envolvendo ações de melhorias na infraestrutura
urbana através de obras de requalificação de calçadas no entorno dos acessos ao sistema de
transporte coletivo por ônibus.
 Programa de Melhoria da Microacessibilidade Vertical e entre Cumeadas
Este Programa também está associado à microacessibilidade ao sistema de transporte coletivo.
Neste Programa são propostos dispositivos para facilitar a microacessibilidade vertical, em locais
com ocupação urbana e existência de fortes impedâncias para o acesso direto ao transporte
coletivo, por conta da topografia urbana (declividades e diferenças de cotas relevantes).
O Programa é composto pelos seguintes sub programas: (i) de requalificação de escadarias; (ii)
de implantação de novas escadarias; (iii) de implantação escadas rolantes; (iv) de implantação
de planos inclinados; (v) de implantação de elevadores; e (vi) de implantação de teleféricos.
 Programa de Oferta da Infraestrutura Cicloviário e da Intermodalidade
O Programa de Oferta de Infraestrutura Cicloviária e intermodalidade está associado à
complementação da malha de infraestruturas cicláveis e equipamentos de apoio, com o objetivo
de estruturar e consolidar uma rede, conectando-a principalmente ao Transporte Coletivo.
Para isto, o Programa prevê a complementação da infraestrutura existente, sobretudo através
de ciclofaixas, ciclovias, paraciclos e bicicletários; melhorias na qualidade ambiental, orientando
a implantação de mobiliários urbanos, de arborização nas vias públicas e de iluminação pública
(medidas que também impactam positivamente na circulação de pedestres e na segurança
pública); e na gestão pública para fomentar o uso do modal bicicleta.
Nos aspectos mais específicos da intermodalidade, estão previstas medidas de treinamento e
educação dos agentes da mobilidade (gestores, motoristas, funcionários do transporte público e
agentes de trânsito); além do porte da bicicleta no sistema de mobilidade.
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3.5.2 Transporte Coletivo
Para o ano de 2025 são estimados 4.456.200 embarques diários no sistema de transporte
coletivo englobando os sistemas de ônibus municipais de Salvador, ônibus metropolitanos; Metrô
(Linhas 1 e 2); VLT; lanchas/barcas; elevador/planos inclinado; teleférico; ferry; e linhas de
transporte coletivo interno aos outros municípios da RMS.
As intervenções propostas para o componente de Transporte Coletivo estabelecem a
configuração de uma rede estrutural com eixos longitudinais/radiais, e eixos transversais
formando uma grade estrutural composta por sistemas modais integrados (VLT, metrô, ônibus
BRT, ônibus BRS, e a rede básica de alimentação) além de equipamentos de transferências e
integrações inter e intramodais (terminais e estações), conforme Figura 2.

Figura 2 - Principais Eixos de Transporte Coletivo

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

A partir da base conceitual mostrada acima foi estabelecida uma Rede Viária de Transportes,
Multimodal e Integrada, estruturada por sistemas de alto desempenho e capacidade (Metrô, VLT,
BRT e BRS). As linhas de Metrô (Linhas 1 e 2) e a linha de VLT utilizam eixos estruturantes
radiais/longitudinais (Norte-Sul), enquanto que os sistemas BRT e BRS complementam a rede
integrada, na direção transversal (Leste-Oeste).


Sistema por Ônibus

A proposta para o mapa estrutural do sistema de linhas de ônibus municipais de Salvador (STCO)
é composta por 185 linhas, divididas em três subsistemas, assim descritos: (i) linhas estruturais
BRT (7 linhas); (ii) linhas estruturais BRS (6 linhas); (iii) linhas convencionais (162 linhas).
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As linhas BRT e BRS configuram o sistema estrutural mencionado anteriormente. A previsão de
implantação do sistema é o período 2018 – 2025. São propostas sete linhas de BRT, incluindo
duas linhas de reforço que circulam na Av. 29 de Março e na Av. Gal Costa. Os trechos desse
sistema estrutural (BRT e BRS) devem operar com alto desempenho e se integram com a rede
de linhas convencionais de ônibus municipais de Salvador assim como com os demais sistemas
estruturais sobre trilhos.
As linhas propostas são as seguintes:
(i)

BRT Lapa-LIP (via Av. Vasco da Gama e Av. Antônio Carlos Magalhães);

(ii)

BRT Paripe-Corsário (via Av. 29 de Março);

(iii)

BRT Lobato-Paripe-Pituaçu-Corsário-Calçada-Lobato (Bi-Circular, via Av. Gal Costa);

(iv)

BRT Metrô Aeroporto-Praça da Sé (via Av. Octávio Mangabeira);

(v)

BRT Corsário-Retiro (via Av. Magalhães Neto e Av. Luis Eduardo Magalhães);

(vi)

BRT Águas Claras-Bairro da Paz (reforço do BRT 29 de Março);

(vii)

BRT Corsário-Pituaçu-Pirajá (reforço do BRT Gal Costa).

No caso do sistema BRS, como existem muitas linhas que operam sobre essa infraestrutura,
segue especificados os trechos viários que receberam esse tratamento:
(i)

Av. Afrânio Peixo;

(ii)

Rod. BA-099;

(iii)

R. Carimbamba;

(iv)

Av. Dorival Caymmi; (v) Av. Orlando Gomes;

(v)

Av. Octávio Mangabeira;

(vi)

Av. Prof. Pinto de Aguiar.



Sistema Metroviário

A proposta de expansão do sistema metroviário de Salvador contempla a implantação de três
prolongamentos com novas implantações: (i) Linha 1: extensão entre a Estação Pirajá e a
Estação Águas Claras que deverá ser implantada entre 2018 e 2025; (ii) Linha 2: entre a Estação
Aeroporto e a Estação Lauro de Freitas que deverá ser implantada entre 2025 e 2032; e (iii)
Linha 3: entre a Estação Acesso Norte e a Estação Baixa do Fiscal, que deverá ser implantada
entre 2025 e 2032.


Sistema VLT

A proposta para o sistema VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) considera três serviços operando
sobre o mesmo leito ferroviário, contemplando a previsão de uma extensão entre Comércio até
Lapa passando por Barroquinha : (i) a Linha 1 VLT que atende o trecho entre São Luiz e
Comércio e que deverá ser implantado no período 2018-2025; (ii) a Linha 2 VLT que atende o
trecho entre Peri-Peri e Comércio e que deverá ser implantado no período 2018-2025; e (iii) a
Linha 3 VLT possui duas configurações, sendo que a primeira atende o trecho entre Plataforma
e Comércio, deverá ser implantado no período 2018-2025; e a segunda atende o trecho entre
Plataforma e Lapa, a partir da implantação da extensão entre Comércio e Lapa, que deverá ser
implantado entre 2025 e 2032.
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Terminais de Integração

São propostos 23 terminais de integração para o município de Salvador, sendo que 9 são
terminais existentes, 1 terminal em construção (Terminal Metrô Aeroporto) e 13 terminais novos
propostos.
Os terminais de integração são os seguintes: Acesso Norte; Águas Claras; Aquidabã;
Barroquinha; Calçada; Castelo Branco; Corsário; Iguatemi; Imbuí; Itapuã; Lapa; Lobato; Metrô
Aeroporto; Mussurunga; Paripe; Pirajá; Pituaçu; Plataforma; Praias do Flamengo; Retiro;
Rodoviária; e São Marcos.
Na Figura 3 estão representadas as propostas de infraestrutura do Transporte Coletivo,
explicadas anteriormente e incorporadas no PlanMob Salvador.

Figura 3 - Propostas de Infraestrutura do Transporte Coletivo

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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3.5.3 Sistema Viário e Trânsito
O Sistema Viário é um componente fundamental da mobilidade urbana, uma vez que, o espaço
viário contempla todo o logradouro público, ou seja, calçadas, ciclovias e as pistas de rolamento.
Assim, é no espaço viário que ocorrem os deslocamentos, sejam estes através do Transporte
Ativo, do Transporte Coletivo ou dos modos individuais.
Com base nesta concepção, a maior democratização do espaço público e a estimativa do
crescimento da utilização das pistas de rolamento de, aproximadamente, 16%, no cenário de
curto prazo (2025), demandam uma série de intervenções para atender às demandas sobre os
logradores públicos.
Em vista das deficiências do sistema viário, identificadas no diagnóstico, da democratização do
espaço e da crescente demanda, além das diretrizes consolidados no PlanMob Salvador com a
participação da sociedade, foram propostas uma série de programas, entre eles os de maior
prioridade são: (i) Programa de Obras Viárias e Trânsito; e o (ii) Programa de Segurança Viária.
 Programa de Obras Viárias e Trânsito
Uma importante contribuição do PlanMob Salvador, foi um conjunto de propostas referentes à
necessidade de intervenções na (i) infraestrutura viária da cidade; e (ii) melhorias na gestão do
trânsito.
Relacionados à infraestrutura viária, as propostas de intervenção física têm os objetivos de
solucionar os atuais problemas de circulação e de ampliar a conectividade da malha de vias
existente.
O conjunto de propostas tiveram como principal referência as diretrizes apresentadas e
aprovadas pelo PDDU 2016. A partir desta informação, as propostas foram complementadas e
classificadas de acordo com a tipologia das intervenções identificadas da seguinte forma:
Requalificação Viária; Ampliação Viária; Duplicação Viária; Criação de Novas Vias; Obras de
Artes (Pontes, Viadutos, Trincheiras e Túneis); conforme apresentado na Figura 4
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Figura 4 - Faseamento das Intervenções Propostas (2025/2032/2049)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Além do avanço conceitual das diretrizes das propostas, as intervenções foram faseadas em três
momentos (2025, 2032 e 2049), de forma a viabilizar o potencial de investimento financeiro da
Prefeitura e com objetivos específicos em cada uma das fases.
Na Fase 2025 os objetivos são a complementação dos projetos da Rede Mínima (como as Vias
Transversais), melhorar os mais significativos pontos críticos da AUC, ampliar a conectividade
da malha viária do Miolo e ainda com intervenções localizadas em Itapuã e no Subúrbio
Ferroviário.
A Fase 2032 tem como objetivos, melhorar a conectividade da morfologia urbana de Cajazeiras,
aumentar a integração espacial do Subúrbio Ferroviário com a BR-324 e estruturar os fluxos da
região de Itapuã. No âmbito metropolitano, as propostas têm como função criar alternativas de
conexão e solucionar os congestionamentos nos eixos metropolitanos (BR-324, Av. Luís Viana,
BA-099 e BA-526).
Na Fase 2049 os objetivos são, integrar todo o sistema viário e ampliar a capacidade de suporte
dos eixos radiais de Salvador. Assim, integrando a Região Metropolitana, melhorando e
fortificando as condições urbanas das novas Centralidades Municipais.
Referente à gestão do trânsito, as propostas de rotinas de procedimentos operacionais e
equipamentos de apoio têm os objetivos de garantir as condições de segurança e fluidez do
trânsito, procurando entender e harmonizar interesses específicos dos usuários, favorecendo os
modais coletivo e do transporte ativo.
Nos aspectos ligados a gestão do trânsito, estão apresentadas diretrizes para o desenvolvimento
de programas, definindo uma sucinta descrição e o principal objetivo de cada medida.
 Programa de Segurança Viária
A década de 2010 – 2020 foi fixada pela Organização das Nações Unidas (ONU) como a “Década
de Ações para a Segurança no Trânsito”, tendo estabelecido que seus Estados Membro
desenvolvessem um Plano Diretor para guiar ações que atingissem a meta de reduzir em 50%
os acidentes de trânsito em todo o mundo.
O conjunto de ações desenvolvidas pela Transalvador nos últimos anos, promoveu entre os anos
de 2011 e 2016 uma redução de 53% no número de acidentes. Já atendendo a meta inicial
proposta pela ONU. No entanto, o PlanMob Salvador entende que nenhum acidente fatal deve
ser considerado aceitável; dessa forma propõe um conjunto de programas para reduzir ainda
mais os índices de acidentes na capital baiana.
Os programas estão apresentados de forma orientativa, contendo descrição, objetivo e
justificativa, para posterior desenvolvimento. Como principais medidas de Segurança Viária o
plano indica a revisão na regulamentação de velocidade, o aumento da fiscalização, a criação
de áreas com o Trafego Acalmado (Traffic Calm) e uma série de ações para propiciar o melhor
convívio dos diversos modais no sistema viário.

3.5.4 Programas de Ação
Além desses programas acima destacados, entendidos como prioritários, o PlanMob Salvador
apresenta uma vasta lista de programas e medidas recomendadas para a cidade, nas diversas
modalidades de transporte e nas questões ligadas ao desenvolvimento urbano.
Assim, no quadro abaixo estão listados todos os programas recomendados pelo PlanMob
Salvador, que encontram-se melhor explicitados no Cap. 8 deste relatório.
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Tabela 2 – Síntese dos Programas para Implementação do PlanMob Salvador
EIXO DO PROGRAMA

PROGRAMA

Transporte Ativo

Medidas associadas à gestão pública do setor de mobilidade a pé
Pedestres

Requalificação de calçadas em eixos viários de acesso ao transporte coletivo
Melhoria da microacessibilidade vertical e entre cumeadas
Sinalização e semaforização específica para pedestres
Articulação dos agentes promotores da mobilidade por bicicleta
Gestão da oferta de infraestrutura viária

Bicicleta

Indução da mobilidade cicloviária
Promoção de intermodalidade
Dimensionamento da demanda e mensuração dos impactos

Transporte Coletivo

Implantação da Rede Integrada Multimodal de Transporte Coletivo
Políticas de
Infraestrutura

Projeto, construção, implantação e operação de dispositivos de transferência (Terminais
de Transferência)
Projeto, construção e manutenção dos dispositivos viários de tratamento do sistema de
transporte coletivo (BRT, BRS e Faixas Exclusivas)
Planejamento de adequação das linhas metropolitanas de transporte coletivo

Políticas de
Gestão

Implantação, administração, supervisão e operação do sistema de bilhetagem eletrônica
com integração tarifária em âmbito multimodal
Gestão integrada, monitoramento e fiscalização dos serviços de transporte coletivo em
conformidade com as melhores práticas
Planejamento e melhoria contínua dos componentes da rede
Obras Viárias
Trânsito

Sistema Viário

Otimização do Espaço Utilizado para Estacionamento
Infraestrutura do
Espaço Público

Ação Imediata para a Regulamentação de Estacionamento
Sinalização de Tráfego
Circulação de Cargas
Segurança Viária
Acessibilidade Urbana
Controle de Estacionamento

Operação do
Espaço Público

Fiscalização e Controle de Circulação
Gestão de Demanda

Uso do Solo

Educação de Trânsito
Adensamento,
Polos Geradores
de Viagens e
Habitação de
Interesse Social

Programa de Ordenamento Territorial e Mobilidade
TUL - Transformação Urbana Localizada
Centralidades de Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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3.6 Investimentos
O conjunto de intervenções físicas propostas pelo PlanMob Salvador passaram por um processo
de estimativa de valores, através de custos parametrizados, com o objetivo de produzir uma
ordem de grandeza da necessidade de recursos financeiros para a implantação do plano.
O PlanMob Salavador apresentou um investimento financeiro na ordem de grandeza de
aproximadamente R$ 18,2 bilhões ao longo dos 32 anos (2018 - 2049), no entanto, grande parte
deste valor (cerca de 50%) não corresponde à Prefeitura de Salvador, como os investimentos
nos sistemas sobre trilhos e nos materiais rodantes junto às rodovias estaduais e federais
(concessionadas).
Assim, considerando apenas os custos internos à Prefeitura, os investimentos são reduzidos
para aproximadamente R$ 8,8 bilhões ao longo dos 32 anos.
Tabela 3 – Síntese dos Programas do PlanMob Salvador
RECURSOS FINANCEIROS (Milhões R$ / Ano Meta)

EXTERNOS
à PMS

INTERNOS
à PMS

CUSTOS

Total

Descrição

2025

2032

2049

Total Geral
Acumulado
Anual

Período

Anual

Período

Anual

Período

Anual

657.6

82.2

1,333.3

190.5

3,765.8

221.5

5,756.7

179.9

31.6%

1,004.2

125.5

92.6

13.2

0.0

0.0

1,096.9

34.3

6.0%

102.6
583.3
71.4
2,419.1

12.8
72.9
8.9
302.4

82.5
523.0
9.3
2,040.7

11.8
74.7
1.3
291.5

0.0
527.0
23.6
4,316.4

0.0
31.0
1.4
253.9

185.1
1,633.2
104.3
8,776.2

5.8
51.0
3.3
274.3

1.0%
9.0%
0.6%
48.1%

Sistema Viário

1,474.1

184.3

0.0

0.0

0.0

0.0

1,474.1

46.1

8.1%

Sistema de Trilhos
Material Rodante (Ônibus)
Subtotal

5,760.0
683.6
7,917.7

720.0
85.4
989.7

1,550.0
0.0
1,550.0

221.4
0.0
221.4

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

7,310.0
683.6
9,467.7

228.4
21.4
295.9

40.1%
3.7%
51.9%

10,336.8

1,292.1

3,590.7

513.0

4,316.4

253.9

18,243.9

570.1

100.0%

Sistema Viário
Transporte Coletivo
(c/ Lapa - LIP)
TA - Pedestre
TA - Equipamentos Verticais
TA - Bicicleta
Subtotal

%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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3.7 Conclusões e Recomendações
Em consonância com as recomendações de Requalificação de Calçadas, nos eixos de maior
frequência de passagem de linhas de ônibus, também foram apresentadas propostas de
instalação de equipamentos de microacessibilidade vertical.
A rede cicloviária proposta, além de complementar os tramos que estão carentes na articulação
entre os trechos existentes, indicou os locais com necessidade de requalificação e escolha
adequada da tipologia de tratamento da infraestrutura e dos locais que merecem ter um local
para possibilitar a intermodalidade.
A nova configuração da rede estrutural de transporte coletivo, apresenta eixos longitudinais e
eixos transversais. Os benefícios advindos da nova rede proposta são percebidos pela redução
dos custos generalizados de transporte para os usuários do transporte coletivo.
Destacam-se as inserções de novos sistemas de transporte baseados em ônibus (BRT e BRS)
que proporcionam melhores desempenhos na composição da rede estrutural e as inserções do
Metrô e do sistema VLT que promovem um novo patamar tecnológico para o setor de transporte
coletivo na cidade. Os novos terminais de ônibus e estações de integração propostos configuram
importantes equipamentos urbanos de apoio operacional ao sistema de transporte coletivo e
oferecem maior conforto aos usuários, devendo ser implantados em consonância com outras
medidas de sua inserção urbana.
Quanto às soluções propostas para o sistema viário, enfatizam-se intervenções pontuais na AUC
e lineares no restante da cidade, contendo várias tipologias de tratamento viário, muitas com
grandes extensões de requalificação de vias já existentes - impossibilitadas de outras soluções
pelos impactos que proporcionariam com desapropriações de imóveis já edificados e a
realocação de atividades decorrente.
Deve-se considerar a necessária articulação entre os inúmeros vales da cidade e a conectividade
entre eles, que foi uma preocupação constante deste PlanMob Salvador, impondo soluções com
túneis para vencer os altos desníveis e garantir suas conexões recíprocas.
 Novas Tecnologias
A ampla comunicação entre os dispositivos eletrônicos – possibilitada pela conexão entre eles
via rede informatizada – vivenciados atualmente pela sociedade oferece ampla gama de opções:


o conceito de crowdsourcing (inteligência coletiva): compartilhamento de veículos,
determinação de rotas, que permitem a troca e o armazenamento de informações sobre
trânsito; obtenção de motoristas por aplicativo e informações sobre as condições do
trânsito;



a aplicação da geolocalização – uso de GPS (Global Positioning System) para
rastreamento em tempo real;



os carros autônomos, sob a justificativa de transformar o tempo das pessoas no
deslocamento por modo motorizado individual, em tempo útil;



o desenvolvimento de veículos com fontes de combustíveis alternativos e renováveis,
como os veículos elétricos ou veículos movidos com base no biodiesel ou etanol.

Neste momento, o uso dessas tecnologias não está totalmente equacionada pelas metodologias
de planejamento de transporte, mas deverá ser considerada num futuro aprimoramento da
revisão do PlanMob Salvador.
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 Avenida Atlântica
O traçado da Av. Atlântica, apresentado no PDDU/ 2016, proporciona uma ligação transversal
às avenidas Jorge Amado, Pinto de Aguiar e Orlando Gomes. Essa ligação promovida pela
mesma foi considerada, no faseamento sugerido para a implantação do PlanMob Salvador, como
uma proposta para ocorrer na 3ª. Fase (entre 2032 e 2049) e mantendo uma diretriz semelhante
à presente no PDDU vigente.
Porém, no desenvolvimento deste estudo, concluiu-se que o benefício desse traçado viário, para
atendimento à demanda local, não era expressivo. Assim, não ficou evidente para o PlanMob
Salvador a função imprescindível da Av. Atlântica como apoio ao sul da Av. Luís Viana e, dessa
forma, ela não está recomendada neste Plano.
Entretanto, o PlanMob Salvador salienta que se deve analisar uma alternativa viária para suprir
a integração urbana e a conectividade dessa extensa área da cidade, com característica não
necessariamente idêntica àquela originalmente planejada para a via (dimensões, traçado e
funcionalidade do tráfego) no horizonte temporal considerado neste Plano, desde que
respeitando-se as condicionantes urbanísticas e ambientais do local e, também, as restrições
impostas pela interferência com importante adutora para abastecimento da cidade de Salvador.
 Planejamento do Centro Histórico de Salvador
A Prefeitura de Salvador está implementando o programa Salvador 360, no qual uma das
diretrizes é a revitalização do Centro Histórico, de forma a reverter o processo de deterioração e
fortalecer a centralidade da região.
Porém, o Salvador 360 estava em elaboração no período do desenvolvimento do PlanMob
Salvador, sendo assim, as medidas contidas no programa não puderam ser absorvidas nas
propostas para o Centro Histórico neste PlanMob.
 Planos de Mobilidade de Bairro
Cabe recomendar, ainda no âmbito do PlanMob Salvador a efetivação de um processo de
planejamento que tenha como foco de abrangência geográfica a localidade, ou o bairro, aqui
identificados por Planos de Mobilidade de Bairro, conforme já preconizava o PDDU / 2016 e que
se baseiem nas sugestões apresentadas neste Plano.
 Considerações Finais
A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Mobilidade – SEMOB, deu um passo histórico
ao elaborar o PlanMob Salvador que tornou-se necessário, do ponto de vista legal, para atender
às determinações da Lei Federal nº 12.587/12, Lei da Mobilidade Urbana.
Considerando o Plano Salvador 500, propõe uma série de intervenções na Infraestrutura de
Mobilidade da cidade, tendo como horizonte o ano de 2049, e está embasado no Plano Diretor
de Desenvolvimento Urbano – PDDU e na Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo
– LOUOS do município de Salvador, ambos aprovados em 2016.
O PlanMob Salvador buscou desenvolver propostas de políticas e ações para os sistemas viário
e de transporte coletivo de Salvador em suas diversas modalidades, além daquelas relacionadas
aos pedestres e ciclistas, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do município
e colocando cada modal na função mais adequada às suas características.
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A realização do PlanMob Salvador constitui-se num marco fundamental para a cidade e para a
administração municipal, pois significa criar as condições para o desenvolvimento articulado com
o planejamento urbano, o transporte e a circulação de pessoas e bens.
Finalmente, pretende-se que as estratégias, diretrizes e propostas do PlanMob Salvador
apresentadas neste documento, contribuam, significativamente, para alterar a estrutura
socioespacial existente, marcada pela desigualdade, dentro de um cenário de desenvolvimento
otimista a médio e longo prazos.
Para que esses objetivos sejam alcançados e para a implementação do PlanMob Salvador, são
necessários instrumentos de gerenciamento e de acompanhamento do retrato da mobilidade
urbana que seriam os “próximos passos”.

3.8

Próximos Passos

Apesar do PlanMob Salvador constituir a conclusão do Plano de Mobilidade Sustentável de
Salvador, não deve configurar o final de um processo de planejamento da mobilidade urbana da
capital baiana. Ao contrário, deve ser a base para introduzir um processo permanente de atuação
e melhoria contínua, instrumentado em termos institucionais a partir da criação de uma estrutura
específica voltada para o Monitoramento da Implantação deste Plano de Mobilidade.
Na abordagem do PlanMob Salvador, foram estabelecidos programas, ações, intervenções
físicas e operacionais em nível geográfico de abrangência municipal, inclusive contemplando a
articulação metropolitana, quando necessário.
Entretanto, cabe recomendar, ainda no âmbito do PlanMob Salvador, a criação de um processo
de planejamento que tenha como foco de abrangência geográfica a localidade, os chamados
Planos de Mobilidade de Bairro. Além, do desenvolvimento dos programas orientados e
recomendados pelo PlanMob Salvador.
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4

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

 Aspectos de concepção do PlanMob Salvador
O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador (PlanMob Salvador) é o instrumento de
planejamento estrtratégico da mobilidade urbana de Salvador elaborado a partir de diretrizes
definidas por um processo participativo promovido pela SEMOB durante o ano de 2017; das
diretrizes decorrentes da política nacional de mobilidade urbana definida pela Lei da Mobilidade
Urbana (Lei nº 12.587/2012); e das diretrizes dos instrumentos de ordenamento e de
desenvolvimento urbano de Salvador (PDDU/2016, Lei Nº 9.069/2016; Plano Salvador 500, Vol.
1 e 2; e Lei de Uso e de Ocupação do Solo – LOUOS, Lei 9.148/2016).
O Plano estabelece propostas de intervenções nos sistemas de mobilidade urbana da cidade
faseadas segundo os horizontes de planejamento de curto, médio e longo prazos segundo os
períodos 2018 – 2025, 2025-2032, 2032-2049. Propõe ações nos componentes de transporte
ativo (pedestres e ciclistas), transporte coletivo e transporte individual (sistema de trânsito e
sistema viário).
O produto do Plano define o “programa de necessidades” o qual é materializado no PlanMob na
forma de propostas de programas de obras e de ações associadas à mobilidade urbana e que
são descritas no presente relatório juntamente com as “fichas de projetos” do RT-12.
Complementarmente é feita a avaliação socioeconômica do PlanMob a partir de custos
parametrizados e alocados em forma de “fluxo de caixa” no horizonte de planejamento (20182049), de forma a demonstrar a viabilidade socioeconômica do plano, ou seja, sua viabilidade
sob o enfoque de empreendimento público gerando benefícios à sociedade. Tais benefícios
envolvem os aspectos clássicos de avaliação socioeconômica contemplando os ganhos de
tempo, reduções de emissões de gases do efeito estufa e de poluentes locais, redução dos riscos
de acidentes, e redução de custos operacionais econômicos. Tais custos e benefício são
quantificados e monetarizados segundo critérios consagrados internacionalmente pelos órgãos
de fomento financeiro ao setor público.
Cabe destacar que cada ação e projeto decorrentes do PlanMob deverá ser objeto de avaliação
técnica, econômica e ambiental de acordo com a legislação vigente, para a conformidade legal
e normativa dos respectivos processos de implantação. Conforme a tipologia de ação sugerida,
a implantação deverá requerer detalhamento de programas de ações e os respectivos projetos
funcionais, econômicos e ambientais.
Os mapas e figuras apresentados no presente relatório são meramente ilustrativos em termos
de traçados e diretrizes para atender aos objetivos de planejamento estratégico e não configuram
componentes de projeto.
As propostas ora apresentadas foram elaboradas levando em conta requisitos ambientais,
todavia não configuram ainda a viabilidade sócioambiental dos empreendimentos a qual será
objeto das análises de impactos e custos ambientais decorrentes de cada empreendimento de
acordo com as exigências da legislação vigente.
Cabe destacar dois aspectos fundamentais de continuidade das atividades associadas ao
PlanMob Salvador:
a) a proposição a ser apresentada na minuta do projeto de lei do PlanMob Salvador de
instalação da Unidade de Monitoramento da Implantação do Plano de Mobilidade que
terá o objetivo de sistematizar um conjunto de informações sobre demandas,
comportamentos, oferta de serviços, indicadores de desempenho e demais dados
importantes para a compreensão das dinâmicas associadas com a mobilidade e
32

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

acessibilidade urbana, bem como o acompanhamento dos programas e ações que
concretizem o Plano; e
b) A proposição do desenvolvimento de Planos de Mobilidade de Bairro3, nos quais serão
detalhadas ações de interesse específico para atendimento de necessidades
regionalizadas em Salvador, estes plano devem ser elaborados por conjunto de bairros
que atendam a necessidade da escala e respeitem as especificidades dessas áreas
(conjunto de bairros). Os Planos de Mobilidade de Bairro configuram a continuidade do
processo de planejamento da mobilidade em Salvador.
 Fases do PlanMob Salvador
Nas fases anteriores de desenvolvimento do PlanMob Salvador foram realizadas as atividades
de:
(i)

preparação da base de informações;

(ii)

análise da mobilidade urbana (diagnóstico e prognóstico);

(iii)

a base instrumental de planejamento (calibração de modelos de transporte);

(iv)

a definição dos cenários de planejamento (padrões futuros de uso e de ocupação do
território com base no PDDU/2016);

(v)

a identificação das diretrizes do Plano com base em consultas (escutas setoriais,
workshops e audiências) conforme documentado no relatório;

(vi)

definição e análise de propostas de ação do PlanMob Salvador;

(vii)

avaliação multicritério de alternativas de políticas de ação; e,

(viii)

propostas de intervenções.

Na sequência de fases do PlanMob Salvador, primeiramente foi definido o arcabouço de
planejamento (Relatórios RT01 a 09), posteriormente foram desenvolvidas as fases de
modelagem e de definição e análise de propostas de ação do PlanMob Salvador (RT10 a 12).
A política de mobilidade incorporada na elaboração do PlanMob Salvador foi a de procurar
atender prioritariamente as diretrizes de planejamento discriminadas no relatório RT08 e que são
resultantes das Consultas realizadas em Escutas Setoriais, Workshops, Audiências e Oficinas
Participativas nas Comunidades nas Sedes das Prefeituras Bairro. Foram contempladas também
nas propostas de intervenções, as diretrizes e projetos propostos no PDDU/2016.

 Síntese das Concepções de Diretrizes e Intervenções Propostas
A formulação dos cenários de intervenções do PlanMob Salvador considerou o universo de
“setores de intervenção” que contemplam o transporte ativo, o transporte coletivo e o transporte
individual. Assim, as intervenções a serem propostas no âmbito do PlanMob Salvador
contemplam os seguintes setores.

3

De acordo com o Art. 352 em seu parágrafo único e também Art. 5º/Inciso III do PDDU/2016
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Transporte Ativo:
o Pedestres;
o Ciclistas.
Transporte Coletivo:
o Rede estrutural multimodal integrada;
o Rede básica de alimentação;
o Equipamentos de integração.
Transporte Individual:
o Circulação veicular;
o Sistema viário;
o Segurança viária.

Para cada um desses setores e respectivas subdivisões foram elaboradas propostas de
intervenções que compõem o PlanMob de Salvador em consonância com a política nacional de
mobilidade urbana. Além dessas propostas de intervenções que contemplam ações de obras
físicas de infraestrutura de transporte, configurações operacionais de sistemas de transportes,
requalificação de infraestruturas existentes, e medidas de gestão de demanda, são identificadas
ações de âmbito meramente gerencial decorrentes das diretrizes definidas para o PlanMob
Salvador.
 Cenários de Análise:
Os cenários de análise do PlanMob Salvador consideram dois aspectos:
(i)

o horizonte temporal de planejamento; e

(ii)

as alternativas de infraestrutura e gestão de transportes:
-

alternativa básica (de referência); e

-

alternativa de investimentos em infraestrutura e gestão.

Quanto aos horizontes temporais de planejamento foram considerados quatro marcos: o ano
base 2017, dois anos intermediários (2025 e 2032) e o ano horizonte do Plano (2049).
Quanto às alternativas de infraestrutura e gestão foram considerados dois cenários para cada
ano mencionado acima:
(i)

o cenário base (igual ao de 2017) que no contexto do Plano é chamado de “Cenário
Nada a Fazer”; e

(ii)

o cenário com intervenções na infraestrutura, na operação e na gestão da mobilidade
urbana que no contexto do Plano é chamado de “Rede de Máxima Oferta”.



O “Cenário Nada a Fazer” corresponde àquele no qual não há investimentos no setor
(na infraestrutura, na operação, e na gestão da mobilidade) e que em síntese,
corresponde ao cenário de infraestrutura de mobilidade atual, de 2017.



“Cenário de Rede Mínima” (Projetos Comprometidos): A Rede Mínima é composta
pelos projetos comprometidos em Salvador e Região Metropolitana, ou seja, que estão
em condições de serem implementados até 2025 e, portanto, exercendo grande
influência sobre os cenários futuros da cidade. Estas intervenções estão relacionadas
principalmente com obras viárias para melhorar a infraestrutura interna do Miolo, por meio
das chamadas “vias transversais”, que são fundamentais para articular o fluxo de tráfego
desta porção da cidade, com as vias estruturais BR-324 e Av. Luís Viana (Paralela) e
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criar uma boa alternativa de trânsito entre elas, independente de utilizar trechos viários
próximos à AUC.
Desta forma, o objetivo é compreender os impactos destas intervenções viárias nas
localidades onde estão inseridas, por meio de uma análise estruturada no entendimento
de três eixos fundamentais: (i) inicialmente uma contextualização da porção afetada, por
meio de uma caracterização que permita conhecer suas carências e/ou potencialidades;
(ii) seguida por uma apresentação do projeto contendo uma síntese de seus objetivos e
relatando os principais impactos identificados; e, (iii) entendimento desses impactos.
A Rede Mínima é apresentada detalhadamente no RT 05 - Modelagem para o
Planejamento de Transporte e as análises e resultados de simulação no RT 06 –
Diagnóstico da Mobilidade em Salvador.


A Rede de Máxima Oferta corresponde à situação com os investimentos decorrentes
das intervenções propostas e apresentadas com suas respectivas programações
temporais no Relatório RT12. A Rede de Máxima Oferta tem como base as intervenções
no sistema de mobilidade urbana (componentes de transporte coletivo, transporte
individual e transporte ativo) incluindo aquelas definidas no PDDU/2016, as intervenções
dos projetos consolidados e já em fase de implantação ou de concepção (compilados no
RT03 – Levantamento de Dados Primários e Secundários) e as intervenções no sistema
de mobilidade urbana propostas e desenvolvidas no âmbito do PlanMob Salvador. Tais
intervenções contemplam infraestrutura de transportes, medidas operacionais e de
gestão da mobilidade urbana. Incorpora também, a aplicação de medidas de gestão da
demanda visando reduzir a participação modal do transporte individual e aumentar a do
transporte coletivo.

 Horizontes temporais:
As simulações de transportes (modelagens de transportes) com seus respectivos resultados de
demandas e de indicadores de desempenho, e as avaliações socioeconômicas foram realizadas
de acordo com as temporalidades dos investimentos previstos para os componentes de
transporte coletivo e individual tendo como marco os anos de 2017, 2025, 2032 e 2049. Os
componentes de transporte ativo (pedestres e ciclistas) não foram objeto de modelagem
matemática e assim não contam com recursos de alocação de viagens à rede viária – uma vez
que a Pesquisa OD/2012 não possui universo amostral que consolide validade estatísca para
modelar as viagens realizadas exclusivamente por transporte ativo.
 Cenários Socioeconômicos:
Para cada ano horizonte de planejamento, as modelagens consideraram os cenários
socioeconômicos projetados dos condicionantes de demanda de transportes (população,
empregos, renda, matrículas escolares). Tais cenários contemplam os quantitativos e também a
localização em âmbito zonal (zonas de tráfego) e foram baseados em estimativas do
PDDU/2016. Assim, os padrões de uso e de ocupação do território nos anos horizonte do Plano
foram representados nas modelagens de transportes realizadas e determinam condicionantes
quantitativos e espaciais da demanda (distribuição de viagens).
A avaliação socioeconômica considera a comparação dos custos e benefícios socioeconômicos
entre o “Cenário Nada a Fazer” e a “Rede de Máxima Oferta”,, para todo o período de análise
(de 2017 a 2049).
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A Tabela a seguir apresenta uma síntese das bases de planejamento: cenários de oferta,
socioeconomia e temporalidade.
Tabela 4 – Quadro síntese de cenários de inrutura, socioeconomia e temporalidade das
alternativas analisadas no PlanMob Salvador

Cenário Nada a
Fazer

Cenário de Oferta de Transportes
Cenário Rede
Rede de Máxima Oferta
Mínima
 Rede Mínima (atual) com projetos já
consolidados: Metrô, VLT, vias transversais
(Av. Gal Costa e Av. 29 de Março), entre
outras (a mesma do Cenário Nada a Fazer);

Componentes dos
Cenários de
Infraestrutura,
operação e gestão
da mobilidade
urbana.

Rede Existente –
Maio /2017

Rede Mínima (atual)
com projetos já
consolidados: metrô,
VLT, vias transversais
(Av. Gal Costa e Av. 29
de Março), entre outras

 Propostas de intervenções no sistema de
mobilidade urbana do PDDU/2016;

 Propostas de intervenções no sistema de
mobilidade urbana do PlanMob Salvador; e

 Medidas de gestão visando a redução da
participação modal do Transporte Individual.
Os padrões de uso e de ocupação do território nos anos horizonte do Plano foram representados
nas modelagens de transportes realizadas para os componentes Transporte Coletivo e Transporte
Individual a partir de localização zonal (zonas de tráfego) e dos respectivos quantitativos:
Cenários
socioeconômicos



Condicionantes de demanda de transportes: população, empregos, renda, matrículas
escolares.



Quantitativos e distribuição espacial em âmbito zonal (zonas de tráfego) baseados em
estimativas do PDDU/2016.

Temporalidade
(Anos da análise)

2017, 2025, 2032 e 2049

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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5

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

5.1

Cenário Urbano Atual

Estão descritos neste item, ou melhor, transcritos do RT06 Diagnóstico da Mobilidade em
Salvador, a caracterização do cenário urbano da cidade de Salvador, quanto à:
(i)

ocupação urbana;

(ii)

aspectos socioecinômicos;

(iii)

aspectos da morfologia urbana e desigualdade socioespacial.

5.1.1 Ocupação Urbana
Com base nos estudos de Milton Santos e Élio Santana Fontes4 foi elaborada esta seção de
caracterização da ocupação urbana de Salvador.
Originando-se em um território rico em contrastes geomorfológicos, Salvador concentra também
outros aspectos carregados de disparidades, sejam eles sociais, da própria ocupação e das
infraestruturas urbanas, entre outras particularidades. Também, a cidade de Salvador é marcada
por elementos de sua evolução histórica, que a transformaram em um espaço recipiente de
desigualdade socioespacial.
A primeira cidade brasileira foi concebida com características de uma cidade-fortaleza, com sua
fundação datada no ano de 1549, articulada com ruas ortogonais que se adaptavam ao relevo.
Com o tempo este padrão foi se diluindo pelas pressões por expansão, quando o processo de
evolução espacial da cidade se deu de forma bastante lenta até meados do século XIX,
apresentando expansões mais significativas em dissonância com a implantação de serviços de
transporte.
O crescimento populacional da cidade de Salvador nos anos 1940 era iminente, e havia pressões
sobre a expansão urbana como um produto do advento industrial, evento esse que é amplo em
significado, abrangendo um processo social complexo que incluiu a formação de um mercado
nacional, ênfase nos equipamentos do território para torná-lo integrado, expansão do consumo
impulsionando e ativando o próprio processo de urbanização, cada vez mais envolvente e mais
presente por meio do crescimento demográfico.
Especificamente no cenário baiano, devido ao estabelecimento da indústria da cadeia petrolífera
e do cenário econômico estadual, conforme citado anteriormente, a cidade foi ampla e
rapidamente ocupada no período de 1950-1980, no qual, o caráter de sua ocupação se deu,
principalmente, devido a grandes migrações regionais, ocupando principalmente, a porção
chamada Área Urbana Consolidada (AUC), que compreende seu centro histórico, a região que
engloba o Subúrbio Ferroviário e com o início de sua expansão também para a Orla Atlântica
(ver Figura 5).

Milton Santos, “A Urbanização Brasileira”, 1993; Élio Santana Fontes, “Transporte Urbano em Salvador: Uma Anállise Crítica dos
Planos Diretores da Cidade”, 2012.
4
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Por sua vez, a ocupação da área interna da cidade, conhecida como Miolo se deu em parte por
meio de loteamentos que deram origem a conjuntos habitacionais, como parte de políticas
públicas habitacionais e, também, diversas invasões às áreas não edificáveis, caracterizadas por
terrenos mais acidentados e com pouca articulação com o viário do entorno, dando lugar a
ocupações bastante precárias.

Figura 5 - Evolução da mancha urbana de Salvador (1940-2006)

1940/50

1980

1960

1990

1970

2006

Fonte: SOARES, Antonio Mateus de C. & ALMEIDA, Ricardo A. (2008)
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Orientada por políticas de desenvolvimento, pela implantação de linhas férreas, de
infraestruturas viárias de abrangência regional ou por políticas de caráter habitacional, a
ocupação da cidade ocorreu de maneira intensa, sobretudo no período já mencionado, de 1950
a 1980.
As quatro diferentes Regiões da cidade (Área Urbana Consolidada, Miolo, Orla Atlântica e
Subúrbio Ferroviário) carregam em si aspectos muito específicos da ocupação da península que
contém Salvador, contribuindo para a conjuntura atual da cidade, na qual estas áreas apesar de
conter alguns traços de semelhança entre si, num panorama geral, são elementos distintos de
um sistema urbano pouco integrado. Seja do ponto de vista do próprio sistema viário
estruturador, ou até mesmo quando levadas em considerações questões socioeconômicas, que
revelam haver um padrão de distribuição espacial que será avaliado neste relatório.
Na sequência estão caracterizadas estas regiões da cidade (ver Figura 6), de maneira a entender
seus principais elementos indutores para a realidade recente destas quatro áreas.
Figura 6 – Regiões de Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Vale ressaltar que o Mapa das Regiões de Salvador, teve origem nos setores censitários do
IBGE que, agrupadas, geraram as Zonas de Tráfego (ZT) utilizadas na Pesquisa OD/19955.
Estas ZT por sua vez também foram agrupadas em Macrozonas, sub regiões, e finalmente,
surgiram as regiões de Salvador, conforme Figura 7.

5

A utilização das Regiões como ferramenta de estudo teve origem na Pesqusa OD/1995.
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Figura 7 – Macrozonas e Zonas de Tráfego (ZT) – Pesquisa OD/1995

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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a) Regiões de Salvador
Dentre as regiões urbanizadas do município, destacam-se: a região da ponta peninsular,
abrangendo o centro histórico, e conhecida como a Área Urbana Consolidada (AUC); o Subúrbio
Ferroviário, que já nos anos da década de 1980 apresentava alto grau de consolidação; e a Orla
Atlântica em sua parte extrema da península e o Miolo, compreendido entre a BR-324 e a Av.
Luis Viana.
Contendo elevado grau de diversidade, a AUC abriga de maneira predominante o uso
residencial, expresso por meio de uma gama variada de tipologias construtivas, abrangendo
habitações unifamiliares de alto-médio padrão, condomínios horizontais e verticais de alto-médio
padrão, principalmente nas parcelas de terreno menos acidentado, valorizadas para o mercado
de terras. Há a presença de algumas “ilhas” contendo habitações populares e precárias nas
cumeadas, e grande presença de equipamentos de comércio e serviços, distribuídos ao longo
da área, mas que se localizam principalmente na área contemplada pelo Centro Histórico.
A construção da Estrada de Ferro Bahia ao São Francisco, foi um evento de suporte ao serviço
de transporte que atuou como um indutor do desenvolvimento urbano para a porção litorânea
voltada para a Baía de Todos-os-Santos, singularmente para a porção referente ao Subúrbio
Ferroviário que, se expandiu a partir do centro histórico, no sentido norte da cidade. Sua
expansão se deu devido ao loteamento para habitações populares, bastante marcado por
inúmeras invasões. Por sua vez, parcela significativa de seu território compreende habitações
precárias e, atualmente, concentra baixos indicadores sociais.
Por fim, a Orla Atlântica, uma área privilegiada da cidade, caracteriza-se pela presença de uso
residencial, combinado com uso comercial e serviços, assim como atividades turísticas. Observase também a presença intensa de extensos condomínios residenciais, conformando grandes
barreiras ao longo da orla, em áreas de elevado valor da terra. O desenvolvimento e consolidação
desta área da cidade está bastante atrelado à ligação entre os bairros Amaralina e Itapuã, assim
como a transferência de terras por meio da Lei de Reforma Urbana de 19686, que viriam a se
valer do benefício da abertura da Av. Paralela na década de 1970. Essa via recebeu a realocação
do Centro Administrativo da Bahia (CAB) e catalisou a nova centralidade (o Iguatemi), um produto
da instalação do atual Shopping da Bahia atrelado às transformações proporcionadas para a
região, em proveito de outros investimentos realizados na região.
Com base em pesquisas de Gilberto Corso Pereira7, elaborou-se a caracterização da ocupação
do Miolo, resgatando aspectos de seu surgimento. A ocupação desta região da cidade,
compreendida entre a BR-324 e a Av. Luís Viana (Paralela) se deu por meio de três processos:
inicialmente com o loteamento de porções edificáveis para construção de conjuntos habitacionais
financiados pelo BNH tendo como público alvo, a população da classe média-baixa. Houveram
também loteamentos destinados a habitações populares da classe baixa e, por fim, uma série
de invasões em áreas de encostas, não edificáveis, ocupando terrenos de intensa declividade e
de difícil ocupação, originando áreas de habitação precária, carente de equipamentos públicos e
com problemas de acesso aos serviços urbanos.

6

Lei Municipal 2130 de 1968, estabelece os princípios gerais de administração e dispõe sobre a reforma da organização, da estrutura
e dos sistemas da Administração Municipal.
7

Gilberto Corso Pereira, “Organização Social do Território e Formas de Moradia, 2014
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Dessa forma, junto à ocupação urbana do Subúrbio Ferroviário, estas duas porções da cidade
conformam duas regiões altamente concentradores de pobreza e carência no acesso a serviços
e equipamentos públicos, altamente segregados social e espacialmente, com sérios problemas
de acesso ao sistema viário e de transportes.

b) Municípios Conurbados
O surgimento de polos industriais nos municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS),
marcaram o efetivo início da metropolização nos anos 1970, impactando o crescimento da região
tanto em termos populacionais, quanto em representatividade econômica dentro do estado
baiano e também no cenário nacional.
Este momento foi favorável para suscitar novas atividades e modernização de outros setores,
ainda que não relacionados diretamente com o setor petrolífero. Essas atividades tornaram a
região atrativa também para fluxos migratórios de populações sobretudo oriundas do interior do
Estado, dada a crise na agricultura, que resultaram na ocupação intensa das áreas mais
dinamizadas da RMS, formando um significativo contingente populacional (ver Figura 8).
Este fenômeno ocorreu de maneira diversa nos municípios da RMS, como em Lauro de Freitas,
que na passagem de 1970 para 1980 apresentou crescimento de 10.007 habitantes para 35.431,
uma grande variação de incremento maior que 254%, sendo o município com crescimento mais
expressivo da RMS no período, seguido por Camaçari (+62%), Simões Filho (+49%) e Candeias
(+36%).
Estes fatores, atrelados à transformação da infraestrutura viária de Salvador a nível regional,
caracterizaram áreas específicas do território com grande potencial para receber este
contingente populacional, como no vetor de expansão da Orla Atlântica, originando a conurbação
com o município de Lauro de Freitas, em razão da rodovia estadual BA-099 (Estrada do Coco).
Outra via que propiciou o processo de conurbação com Salvador, foi a rodovia federal BR-324
na ligação com o município de Simões Filho, que abriga o Centro Industrial de Aratu, recebendo
viagens pendulares, com a capital Salvador, assim como realiza a ligação da metrópole com
outra importante região baiana, Feira de Santana.
Quanto à rodovia estadual BA-535, permite a ligação de Salvador com Camaçari, uma ligação
de relevância, considerando o Polo Petroquímico existente nessa cidade.
Destaca-se ainda a BA-528 no acesso ao Porto de Aratu, localizado em conurbação com os
Municípios de Simões Filho e Candeias, ao Norte de Salvador, com seu potencial agregador para
conexão com o transporte marítimo.
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Figura 8 – Mancha Urbana da RMS

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

5.1.2 Aspectos Socioeconômicos
Neste item são apresentadas análises dos resultados da Pesquisa OD/2012 e que servirão de
referência básica para as projeções das matrizes de demanda de transportes do PlanMob
Salvador juntamente com bases de dados de fontes primárias e secundárias levantados para
essa finalidade.
As análises apresentam as correlações identificadas entre a mobilidade urbana e aspectos
socioeconômicos de renda, escolaridade, gênero e faixa etária. Com relação à caracterização
das viagens são apresentadas as sínteses das análises da Pesquisa OD/2012 relativas à
variação horária da demanda, os motivos das viagens, a distribuição modal e as interações
intermunicipais.
Para cada um dos aspectos analisados (renda, escolaridade, gênero e faixa etária) são
apresentados separadamente análises referentes à RMS e à cidade de Salvador. Em síntese o
perfil da mobilidade e sua associação com os aspectos socioeconômicos é semelhante nos dois
enfoques territoriais: o metropolitano e o municipal.
Os resultados da Pesquisa OD/2012 confirmam as correlações entre a mobilidade urbana e o
estrato socioeconômico com destaque para o aspecto da renda: estratos socioeconômicos de
renda mais baixa apresentam índices de mobilidade urbana menores. Esse aspecto é relevante
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no caso de Salvador em função do perfil de desigualdade socioeconômica da população. Na
cidade de Salvador 77% da população se enquadra nos estratos socioeconômicos de menor
renda (Classes C, D e E). Esse contingente realiza 74% das viagens diárias na RMS.
O modo de transporte também apresenta forte correlação com os estratos de renda. A mobilidade
pelo transporte individual é diretamente proporcional aos níveis de renda (quanto maior a renda
maior é a mobilidade pelo modo individual), enquanto que para a mobilidade pelo transporte ativo
(não motorizado) ocorre o contrário (quanto menor a renda maior é a mobilidade pelo modo
ativo).
Quanto à relação entre mobilidade e escolaridade os resultados indicaram que a população com
escolaridade de ensino médio é a maior, representando 44,5% das viagens diárias na cidade. A
população de Salvador com nível de instrução menor, até o ensino médio, corresponde a 81,9%
da população de Salvador e realiza 79% das viagens diárias da cidade.
Quanto à distribuição horária da demanda, a pesquisa indica que a RMS segue um padrão
semelhante ao da maioria das cidades brasileiras com três períodos de pico distintos (manhã,
almoço e tarde) e bem definidos, por conta da relevância das viagens. De fato a análise dos
motivos de viagens indicou que 69% das viagens na RMS são realizadas pelos motivos trabalho
e estudo.
Quanto à divisão modal os resultados da pesquisa indicam a alta participação de viagens a pé e
em transporte coletivo em Salvador sendo 38% pelo modo a pé e e 35,9% por transporte coletivo.
Por último, são apresentados os resultados referentes a um conceito teórico que visa quantificar
o nível de dependência entre as cidades da RMS a partir das viagens intermunicipais, ou seja, o
índice de dependência de cada município em relação aos demais municípios da RMS. O índice
é expresso pelo percentual das viagens geradas por esse município, e que têm destino nos
demais municípios da RMS. Complementarmente foi realizada a análise de dependência entre
os municípios da RMS e a cidade de Salvador.

5.1.3 Aspectos da Morfologia Urbana e Desigualdade Socioespacial
Neste item a temática da desigualdade socioespacial existente em Salvador é abordada a partir
do entendimento dos elementos, destacados a seguir, que condicionam e contribuem para a
segregação socioespacial: a morfologia geográfica; a conectividade da malha viária; a forma
urbana (avaliação da sintaxe espacial); e as condições socioeconômicas e sua distribuição no
território. Esta avaliação possui como objetivo destacar quais são os campos de ação para a
mobilidade em Salvador, considerando as políticas de transporte como aspecto facilitador de
alcance às oportunidades e de democratização de acesso ao território.

a) Morfologia Geográfica de Salvador
Com base no Relatório Diagnóstico do Plano Salvador 500 e do trabalho de Simões Jr 8. sobre
o processo de ocupação de Salvador, os aspectos morfológicos de Salvador foram descritos.
O relevo do município de Salvador é caracterizado por escarpas de orientação linear, de nordeste
a sudeste, distribuídos sobre rochas de embasamento cristalino. As estruturas geológicas

8

Salvador Simões Jr, “Antecedentes Urbanísticos e o Processo de Ocupação da Colina”, 2012
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constituintes da região determinam uma morfologia assimétrica que está inserida em planalto
litorâneo, sendo seu terreno apresentado em formas de colina, morro e superfície aplanada.
A topografia de Salvador, é comumente conhecida pela divisão entre “Cidade Alta” e “Cidade
Baixa”, indicado na Figura 9. O núcleo original da Cidade de Salvador teve início sobre a área
de altitude média em relevo ondulado com declividades de 8% a 20%. Inicialmente, a “Cidade
Alta” fora ocupada somente por funções administrativas da Coroa Portuguesa, enquanto, a
movimentação comercial e outras atividades econômicas ocorriam na Cidade Baixa.
Devido à geomorfologia irregular, a expansão urbana dependeu da transposição das diversas
pequenas bacias que eram formadas por riachos com vales de vertentes bastante inclinadas.
Portanto, a característica acidentada do relevo constituiu primeiramente uma malha viária
baseada em cumeadas em formas mais orgânicas, sendo expressão de modelos de origem
medieval. No processo de consolidação do município, a malha se constituiu de modo ortogonal,
representando uma concepção moderna do espaço urbano.
O uso de ladeiras, escadarias e planos inclinados como modo para superação da falha geológica
e diferença de altitude, consiste em solução antiga, a partir de 1870 quando foram construídos
os elevadores (Lacerda e Taboão) e os planos inclinados (Gonçalves e Pilar).
Com o forte crescimento populacional após 1900, a cidade passou a sofrer alterações físicas
profundas. Obras de retificação viária, de saneamento, de implantação de infraestrutura de
transporte e iluminação, de embelezamento urbano, de organização e expansão da “cidade
baixa” foram focos das políticas de intervenção dessa época.
Posteriormente, devido à Reforma Urbana de 1968, os fundos de vale de Salvador foram
ocupados por avenidas, o que propiciou os três vetores de expansão a partir do centro tradicional
– Subúrbio Ferroviário, Miolo e Orla Atlântica – e ocasionou a mudança na lógica dos
deslocamentos intraurbano.
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Figura 9 - Mapa Hipsométrico de Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Base Sicar/1995.
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Conforme mostra a Figura 10, o município de Salvador apresenta predominância de relevo com
declividade entre 20 a 45%, caracterizado como forte ondulado, e concentra maiores
declividades na região do Miolo, com presença de relevo montanhoso e escarpado (45 a 75% e
maior que 75%).
De modo geral, a Orla Atlântica, devido às características de relevo com maior oferta de áreas
planas e suave ondulado, foi concebida como vetor importante de desenvolvimento urbano,
constituindo-se em setor de interesse do mercado imobiliário. Diferente da região do Miolo, cujo
relevo é mais restritivo e, portanto, foi uma área menos desejada pelo mercado imobiliário que
teve grande parte de sua ocupação destinada a programas habitacionais e destinados a abrigar
uma população de baixa renda.

Figura 10 - Mapa de Declividade de Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Base Sicar/1995.
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Devido às características geomorfológicas, aos eventos naturais de chuva e a intensa ocupação
urbana, Salvador apresenta elevados riscos associados a deslizamentos e desmoronamentos.
A água oriunda das chuvas associada ao escoamento superficial e aos problemas de drenagem
em algumas zonas do município, também contribuem para intensificar os desastres de
deslizamentos.
Conforme mostra a Figura 11, os registros de deslizamentos em Salvador estão concentrados
nas áreas com população de menor renda, que ao longo da história do município ocupou as
áreas mais íngremes e com maiores riscos de deslizamento associados.

Figura 11 - Registros de deslizamentos em Salvador x Distribuição das rendas familiares

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Plano Diretor de Encostas (PMS-2004).
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b) Conectividade da Malha Viária
A expansão urbana da cidade de Salvador, ocorrida no início da década de 1970, resultou em
significativa alteração na conformação física do município e acentuou as questões relativas à
desigualdade socioespacial percebidas na cidade.
Esta expansão deu-se, entre outros fatores, pela implantação dos quatro eixos viários
estruturantes da cidade: Av. Afrânio Peixoto (Av. Suburbana), BR-324, Av. Luís Viana (Av.
Paralela) e Av. Octávio Mangabeira (na Orla Atlântica).
Além da expansão urbana, estes eixos viários permitiram também o surgimento de novas
centralidades, até então muito concentradas na região ao sul da península. Esta expansão,
apoiada nesses quatro eixos viários, acentuou um desenvolvimento urbano no município,
segregado por classes de renda da população, caracterizando quatro grandes regiões da cidade:
a AUC – Área Urbana Consolidada, o Subúrbio Ferroviário, o Miolo de Salvador e a Orla Atlântica
(ver Figura 12).
Figura 12 - Macrorregiões de Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

A partir destas quatro grandes regiões e suas centralidades, a cidade de Salvador conta com
uma malha viária fortemente vinculada às condições impostas pelo seu acidentado relevo,
resultando numa rede viária formada principalmente, por vias de “fundo de vale” e vias de
“cumeada”. Assim, a macroestrutura viária da cidade apoia-se nas duas vias expressas, Av.
Luís Viana (Paralela) e BR-324, e nas duas vias de orla, Av. Suburbana e Av. Octávio
Mangabeira.
Esses quatro grandes eixos estruturantes interligam-se através de um conjunto de vias
formadoras do sistema viário principal Sistema Viário Principal (SVP) da cidade de Salvador.
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 Interligando o eixo da Av. Luís Viana (Paralela) ao eixo da Orla Atlântica (Av. Octávio
Mangabeira) atualmente tem-se:
(i)

Av. Magalhães Neto;

(ii)

Av. Jorge Amado;

(iii)

Av. Pinto de Aguiar;

(iv)

Av. Orlando Gomes;

(v)

Av. Dorival Caymmi.

 Interligando o eixo da Av. Paralela ao eixo da BR-324 tem-se:
(i)

R. Thomaz Gonzaga / R. dos Rodoviários

(ii)

Av. Luis Eduardo Magalhães;

(iii)

Av. Gal Costa / R. do Porto Rico / R. da Indonésia

(iv)

Av. São Rafael / Via Regional;

 Interligando o eixo da BR-324 ao eixo da Av. Afrânio Peixoto tem-se:
(i)

Av. San Martin;

(ii)

BA-528.

Nota-se que na região de relevo menos acidentado da cidade – a Orla Atlântica – existem mais
interligação entre os eixos estruturantes.
Essa rede viária, baseada nas vias de “fundo de vale” e “de cumeada” acarretou ao longo do
desenvolvimento dessa rede, carências de ligações entre estes dois conjuntos de vias.
Esta situação é percebida, por exemplo, na Av. Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô) - citando uma
via implantada na década de 1970, ligando a BR-324 ao bairro de Nazaré e ao Centro Histórico.
Lindeiros à Av. Bonocô estão os bairros de Cosme de Farias, Campinas de Brotas e Daniel
Lisboa. No bairro de Cosme de Farias, a via de cumeada é identificada por R. Cosme de Farias
e está conectada à Av. Bonocô por vias que apresentam acentuada declividade, seção viária
mínima que não permitem duplo sentido de circulação e dificultam o trânsito e, em muitos casos
não apresentam passeio, oferecendo situações de risco aos pedestres, ou seja, são ligações
viárias precárias que dificultam a conexão entre o “vale” e a “cumeada”.
Ao longo dos anos, desde a implantação dessa via de fundo de vale, esta situação persiste
afetando um crescente número de pessoas que habitam estes locais. O mesmo ocorre com os
outros bairros citados e em muitos outros locais da cidade.
Em vias que atualmente (maio de 2017) estão sendo requalificadas/duplicadas, ou mesmo
totalmente implantadas, observa-se o mesmo tipo de carência:

 A atual Av. Gal Costa (via de “fundo de vale”), está sendo duplicada e irá compor a conexão
entre a Av. Suburbana (em Lobato) e a Av. Octávio Mangabeira (na Orla Atlântica) através
da implantação da ligação Lobato / Pirajá (a oeste) e da Av. Pinto de Aguiar (a leste). No
entanto é absolutamente carente de conexão com os bairros de São Marcos, Pau da Lima
(ao norte) e Sussuarana (ao sul) e, da forma como está projetada, continuará a sê-la.

 A Av. 29 de Março, também em implantação no “fundo de vale”, cumprirá a função de
conexão entre a BR-324 e a Av. Luís Viana (Paralela). Irá compor o eixo de conexão entre
a Orla da Baía de Todos-os-Santos (através da BA-528) e a Orla Atlântica (através da Av.
Orlando Gomes). Esta ligação transversal ao Miolo supre uma antiga necessidade da cidade;
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porém, os reduzidos pontos de ligação desta com seus bairros lindeiros, localizados nos
morros, vão acentuar a característica do sistema viário de Salvador.
Nesse locais, citados como exemplos de ocorrências na cidade, a população afetada diretamente
pela falta de conexões do sistema viário, habita os morros e suas encostas e tem a sua
acessibilidade aos meios de transporte absolutamente prejudicada se estiverem estruturadas e
apoiadas nas avenidas de Fundo de Vale. Esta população participa da porção menos favorecida
em termos de renda familiar, empregos, estudo, infraestrutura básica, etc.
Assim, para que diferentes tipos de pessoas desenvolvam suas atividades é fundamental a
disponibilidade e o acesso ao sistema de transportes e às atividades dispersas pelo uso do solo
da cidade, representada pela microacessibilidade adequada a essas regiões.

c) Sintaxe Espacial
A teoria da sintaxe espacial, desenvolvida por Bill Hillier e seus colaboradores da universidade
UCL, de Londres, na década de oitenta, é formada por um conjunto de métodos que tem por
finalidade medir a eficiência dos espaços públicos a partir da forma urbana, avaliando o quanto
uma parte da cidade (uma rua, por exemplo) está relacionada com a cidade como um todo. As
medidas resultantes da análise quantificam o potencial de acessibilidade espacial da cidade
ou de determinada localidade.
Dentre os indicadores mais comuns neste tipo de análise, será utilizado o conceito da
“Integração Espacial”, que indica o quanto um segmento está integrado a toda malha urbana
da cidade ou a algum raio de atuação específico, medindo a facilidade de se ir de um ponto a
outro. A medida resultante indica o NÍVEL DE ACESSIBILIDADE de um local ou o quão distante
um segmento está de todos os outros segmentos do sistema. (HILLIER et al, 1993)9
O conceito leva em consideração a distância topológica e angular entre os segmentos (de uma
rede viária neste caso), chamada de profundidade; e não a distância métrica entre eles.
A distância topológica é definida pelo número de mudanças de direção ocorridas de um ponto
a outro. Cada segmento diretamente conectado a um segmento de referência está a um passo
topológico deste. Um segmento qualquer conectado a um segmento diretamente conectado ao
segmento de referência está a dois passos topológicos deste e assim por diante.
Está apresentado a seguir, um esquema ilustrando um exemplo de distância topológica, onde os
números representam o número de passos topológicos em relação ao segmento de referência.

9

Bill Hillier, A. Penn, T. Grajewski, J. Xu; “Natural Movement: or Configuration and Attraction in Urban Pedestrian Movement”, 1993.
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

A relação angular é proporcional ao ângulo “α” formado entre dois segmentos, como ilustrado a
seguir. Segmentos conectados formando ângulos agudos resultarão em maior profundidade do
segmento.

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

A distância topológica é multiplicada pelo ângulo “α”, obtendo-se o resultado identificado como
profundidade. Tal ponderação entre o ângulo e o segmento foi proposta por Turner, 200110.
Assim, a medida de “Integração Espacial” final de um segmento é inversamente proporcional à
sua “profundidade”. Portanto, quanto mais retilíneo o caminho entre um ponto e outro, menor é
a medida de profundidade do segmento e maior é a medida de “Integração Espacial” deste.
Assim, aplicando este conceito descrito à rede viária da cidade de Salvador, através da
ferramenta “DepthmapX” desenvolvida por Tasos Varoudis em continuidade ao trabalho de
Alasdair Turner, ambos da universidade UCL11, de Londres, tem-se como resultado deste
indicador da Sintaxe – “Integração Espacial” - o mapa da Figura 13.

Alasdair Turner, “From Isovists to Visibility Graphs: a Methodology for the Analysis of Architectural
Space”, 2001.
10

11

UCL: University College London.
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Assim, aplicando este conceito descrito à rede viária da cidade de Salvador, tem-se como
resultado deste indicador da Sintaxe – “Integração Espacial” - o mapa da Figura 13.
A “leitura deste mapa” é feita considerando a integração da malha urbana através de uma
escala de cores. As cores mais quentes (matizes do amarelo ao vermelho) representam vias com
maior grau de integração; e as cores frias (matizes do violeta ao azul) representam o conjunto
de vias com menor grau de integração, ou seja, as vias ilustradas com cores quentes são as
que oferecem maior facilidade para os deslocamentos na cidade; e as ilustradas com cores
frias são as que apresentam maior limitação de integração com o sistema viário da cidade.
O menor grau de integração das vias com a malha viária está relacionado com as condições
topográficas da cidade, conforme já comentado e, também, com a condição geográfica do
município (península). Salientando o conceito da “Integração Espacial”, aplicado a Salvador, a
sinuosidade das vias resulta em constantes mudanças de direção e ângulos (bastante agudos)
entre os segmentos de vias, gerando conjuntos viários menos conectados à malha viária da
cidade.
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Figura 13 – Integração da Malha Urbana de Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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O mapa a seguir apresenta o nível de integração das vias, sobreposto ao mapa do relevo de Salvador, que destaca cinco exemplos de regiões da
cidade em que observa-se a maior incidência de vias com menor grau de integração e os comentários pertinentes a essas regiões exemplificadas.

Figura 14 - Integração Espacial da Malha Urbana de Salvador x Relevo (com destaques)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Barra

A limitação do grau de integração das vias, quanto às condições geográficas é percebido no
extremo sul de Salvador, na região da Barra.
Esta região está inserida na AUC, abriga principalmente as classes de média-alta renda da
cidade, é provida de todo tipo de infraestrutura, equipamentos de saúde, ensino, comércio,
serviços, cultura, tem alta concentração de empregos e alto IDH-m (Índice de Desenvolvimento
Humano do município).
O menor grau de integração das vias, neste caso, é função da localização desta região, no
extremo da península (ver Figura 15), limitando as possibilidades de conexão com a malha viária
(estas conexões só existem voltadas aos vetores ao norte e a leste dessa região).
Figura 15 – Região da Barra

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Península de Itapagipe

Esta região ocupada pelas classes de renda média e baixa da cidade, é provida de infraestrutura,
equipamentos de saúde, ensino, comércio, serviços, cultura, oferece empregos e o IDH-m varia
entre baixo e alto.
Na Península de Itapagipe o menor grau de integração das vias também é função das suas
condições geográficas. Observa-se que estas vias estão localizadas nos extremos da península
itagipana e a integração destas com o sistema viário da cidade é bastante restrito e apoia-se
principalmente nas vias da região da Calçada para integrar-se às demais regiões da cidade (ver
Figura 16).
Figura 16 – Região da Península de Itapagipe

Península de
Itapagipe

Calçada
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

57

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I



Subúrbio Ferroviário

No Subúrbio Ferroviário concentra-se a população de baixa renda, com problemas de
infraestrutura, baixa concentração de empregos e também baixo IDH-m.
O menor grau de integração das vias, neste caso é função, principalmente, das condições do
relevo, onde ocorrem as maiores altitudes do município. O sistema viário existente é
absolutamente sinuoso em função da topografia local. Além disso, existe a falta de conexão entre
os bairros do Subúrbio Ferroviário e destes com o sistema viário estruturador da cidade, que
nesta região apoia-se principalmente na Av. Suburbana (ver Figura 17).
Figura 17 – Região do Subúrbio Ferroviário

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Miolo de Salvador

Neste exemplo da região do Miolo de Salvador (bairro de Fazenda Grande), com concentração
de vias de menor grau de integração espacial da sua malha viária, observa-se características
semelhantes às descritas para o Subúrbio Ferroviário, pois concentra uma população de baixa
renda, apresenta problemas de infraestrutura, muito baixa concentração de empregos e também
baixo IDH-m.
Neste caso as ocorrências de vias com menor grau de integração espacial é função,
principalmente, das condições do relevo muito acidentado resultando em um sistema viário muito
sinuoso e praticamente desprovido de conexão com o sistema viário estruturador da cidade, que
neste exemplo apoia-se na Av. Aliomar Baleeiro e Estr. do Coqueiro Grande (ver Figura 18).
Figura 18 – Região do Miolo de Salvador

Av. Aliomar
Baleeiro

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Bairro da Paz

O Bairro da Paz é um tipo de localidade semelhante a várias outras áreas da cidade, ou seja,
são “ilhas” com características de tipo de ocupação, faixa de renda da população, oferta de
infraestrutura, oferta de empregos, etc. que diferem do contexto predominante na região em que
estão inseridas.
Não necessariamente, estas “ilhas”, estão alocadas em morros, as quais geram as dificuldades
de integração espacial já comentadas.
Estas “ilhas” são muitas vezes, resultantes de “ocupações” de espaços da cidade, pela
população carente por habitação. Assim, nestas “ocupações” a estrutura viária é bastante
precária e pouco integrada à rede viária da cidade.(ver Figura 19).
Figura 19 – Região do Bairro da Paz

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Tem-se assim, com base na ferramenta da Sintaxe Espacial (Integração Espacial), a
identificação das áreas da cidade que carecem de maior conectividade com a rede viária do
município.
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d) Ocupação Socioeconômica
 Aspectos socioterritoriais de Salvador
Com base no Relatório Diagnóstico do Plano Salvador 500 e do trabalho de Mário Augusto da
Silva Santos12 sobre o crescimento urbano e habitação em Salvador no período entre 1890 e
1940 junto aos dados socioeconômicos disponíveis no Censo IBGE 2010 e Atlas Brasil, os
aspectos socioterritoriais de Salvador foram abordados.
A expansão territorial do município de Salvador se intensificou a partir da Reforma Urbana de
1968 tendo como protagonista o poder público, cujas ações resultaram à época na privatização
de terrenos públicos e na implantação de um novo sistema viário e de transporte, baseada na
construção de avenidas de fundos de vale.
Aliada à substituição dos bondes pelos ônibus e ao aumento da demanda por moradia, oriunda
de processos migratórios13 para Salvador, a periferia passou a ser ocupada e devido ao relevo
acidentado do município, o tecido urbano foi se constituindo de modo fragmentado.
A expansão do sistema viário e as ocupações periféricas viabilizaram o mercado de terras,
gerando-se a partir do centro tradicional da cidade três vetores de expansão: Orla, Miolo e
Subúrbio Ferroviário, conforme a Figura 20. As condições socioterritoriais de Salvador podem
ser compreendidas a partir desses três vetores de expansão, mas que também permitem
visualizar a segregação socioespacial encontrada atualmente no município.
Figura 20 - Vetores de Expansão, a partir do Centro Histórico na década de 1970

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Carvalho e Pereira, 2014 apud Plano Salvador 500 (2015)

12

S. M. A. Santos, “Crescimento Urbano e Habitação em Salvador (1890 – 1940), 1990.

13

Os processos migratórios, em 1940, foram oriundos da crise da agricultura baiana e da dispensa de muitos trabalhadores do campo
avolumando os fluxos migratórios para Salvador (Brandão, 1978, 1991; Gordilho Souza, 2008). Entre 1940 e 1950, a população
soteropolitana passou de 290.443 para 417.235 habitantes, o que representou um crescimento de 44% em apenas dez anos,
enquanto, nos vinte anos anteriores, esse crescimento não tinha ido além de 2% (Santos, 1990).
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O vetor Orla, compreendido pelo litoral atlântico no sentido do nordeste, constitui-se em
área privilegiada, sendo um espaço de extrato de renda mais alta, grandes investimentos
públicos, equipamentos metropolitanos, parques, hotéis, centros de consumo e
oportunidades de trabalho, potencializando o interesse para atração de grandes e novos
empreendimentos.



O vetor Miolo, correspondente ao centro geográfico do município, passou a ser ocupado
em 1970, a partir da implantação de conjuntos habitacionais financiados pelo BNH (Banco
Nacional de Habitação). Os espaços não edificados desses conjuntos foram
irregularmente ocupados e a expansão da área foi estimulada tanto por loteamentos
populares como por ocupação em assentamentos precários.



O vetor Subúrbio Ferroviário teve sua ocupação inicialmente ligada à linha férrea
(datada de 1860) e se expandiu a partir do Centro Histórico em direção ao norte,
acompanhando a orla da Baía de Todos-os-Santos, constituindo-se, a partir dos anos
quarenta do século XX, um local de loteamentos populares e assentamentos precários.

O diagnóstico socioterritorial, efetivado partir do breve contexto histórico acima relatado quanto
à ocupação de Salvador, foi desenvolvido a partir da análise crítica quanto à distribuição
habitacional no território, aos dados acerca da inserção da população na economia, aos
indicadores de desenvolvimento humano e às condições de renda e pobreza de Salvador.

62

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

 Habitação
A densidade habitacional foi avaliada sob a perspectiva de entender as áreas mais densas do
município como áreas potenciais de origem de viagens. De modo geral, conforme mostra a
Figura 21, as maiores densidades habitacionais estão concentradas na região do Subúrbio
Ferroviário e do Miolo, caracterizando-se como regiões do município onde, de modo potencial,
no período da manhã as viagens são produzidas e, portanto, são áreas que demandarão
infraestrutura para garantir a mobilidade dessa população em busca de seus locais de trabalho
ou estudo principalmente.
Alguns setores na Área Urbana Consolidada (AUC) e na Orla Atlântica apresentam elevada
densidade habitacional com valores acima de 300 hab/ha, como Nordeste de Amaralina, Brotas
e Calabar. Já a ocupação ao longo da Linha 2 do Metrô se caracteriza por densidades
habitacionais mais baixas, assim como acontece em grande parte do território do Vetor Orla.

Figura 21 - Densidade Habitacional (hab/ha)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados do Censo IBGE 2010.
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 População Ativa
A partir da taxa de População Economicamente Ativa (PEA)14 é possível pontuar as regiões de
geração, em potencial, de viagens por motivo trabalho. Segundo a Figura 22, a ocorrência de
maiores taxas de PEA está localizada ao longo das Linha 1 e Linha 2 do Metrô, na Orla Atlântica,
na AUC e nas regiões mais densas do Miolo.
De outra forma as áreas mais densas populacionalmente do Subúrbio Ferroviário apresentam
menores taxas de PEA, correspondendo às áreas com Classe Econômica D e E, que equivalem,
maiores taxas de pobreza e taxas baixas de “formalização de empregos”.

Figura 22 - População Economicamente Ativa (PEA)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados do Atlas Brasil 2010.

14

Taxa de população economicamente ativa é caracterizada pelo número de pessoas ocupadas a partir de 18 anos dividido pelo
número de pessoas a partir de 18 anos, multiplicado por cem.
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 População Empregada
Entende-se que o indicador de “formalização de empregos” pode ser associado a uma maior
regularidade na geração de viagens por motivo trabalho. Portanto, as áreas com maior
formalização de empregos indicam, maior geração de viagens por motivo trabalho com origem
nestas áreas.
Conforme mostram as Figura 23 a Figura 25, as áreas com maior renda familiar também
correspondem as áreas com maior taxa de formalização de emprego, que se concentram na
AUC e na Orla Atlântica e, de forma mais heterogênea no Miolo e no Subúrbio Ferroviário.

Figura 23 - Formalização de Empregos

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados do Atlas Brasil 2010.
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 Estudantes
Assim como, os indicadores de “formalização de empregos” e PEA podem ser correlacionados
com viagens por motivo trabalho, a frequência líquida ao ensino básico15 pode corresponder
às áreas com origens de viagens por motivo estudo. Conforme mostra a Figura 24, as maiores
frequências líquidas ao ensino básico estão concentradas na AUC, na Orla Atlântica e no entorno
de Pernambués, portanto, essas áreas apresentam possibilidades maiores de geração de
viagens por motivo estudo.
Figura 24 - “Frequência Líquida” ao Ensino Básico

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados do Atlas Brasil 2010.

15

A frequência líquida ao ensino básico é definida pela relação entre o número de pessoas na faixa etária de 6 a 17 anos
frequentando o ensino básico (fundamental ou médio) regular seriado ou não seriado, Educação de Jovens e Adultos (EJA), ou que
já tenham concluído o ensino médio e a população total dessa mesma faixa etária, multiplicado por cem.
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 Renda Média Familiar
A distribuição de classes econômicas em Salvador, conforme mostra a Figura 25, apresenta duas
características sobre o município:
(i)

evidencia a segregação entre a AUC e a Orla Atlântica, pela predominância de Classes
Econômicas A e B; enquanto o Miolo e o Subúrbio Ferroviário, tem predominância de
Classes Econômicas C, D e E; e

(ii)

mostra que, mesmo dentro de regiões com a predominância das classes econômicas
mais altas, há existência de núcleos com população de baixa renda.

Figura 25 - Classes Econômicas

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados do Atlas Brasil 2010.
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 Desenvolvimento Humano
Além das classes econômicas, a segregação socioespacial de Salvador também se evidencia
segundo o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-m)16, apresentado na Figura 26,
que ilustra a diferença das condições da Orla Atlântica e AUC, em relação ao Subúrbio
Ferroviário e ao Miolo. Destaca-se que a predominância de IDH-m alto e muito alto encontra-se
concentrada na Orla Atlântica e na AUC; assim como, o IDH-m médio e baixo está concentrado
no Miolo e no Subúrbio Ferroviário.
Já sob o nível de análise do município como um todo, o IDH-m de Salvador evoluiu positivamente
entre 1991 e 2010, crescendo de 0,563 para 0,759, variando de IDH-m baixo à alto.

Figura 26 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHm)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados do Atlas Brasil 2010.

16

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é um indicador composto por três dimensões de desenvolvimento humano:
longevidade, educação e renda. Este indicador varia entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1 maior o desenvolvimento humano.
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 Desigualdades Sociais
Segundo o Índice de Gini17 a dispersão de bolsões habitacionais de condições mais precárias e
menos privilegiadas podem ser analisadas a partir das áreas em vermelho e laranja da Figura
27, já que nela se indicam as áreas com maiores desigualdades socioeconômicas. A Orla
Atlântica e a AUC apresenta maior taxa de desigualdade socioeconômica; enquanto o Miolo e o
Subúrbio Ferroviário apresentam baixas taxas do Índice de Gini, visto que há uma
homogeneidade de renda mais baixa nessas regiões.

Figura 27 - Índice de Gini

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados do Atlas Brasil 2010.

17

O Índice de Gini é um indicador que compara a renda per capita entre os 20% dos mais ricos da população com os 20% dos mais
pobres, seu valor é 0 quando não há desigualdade e tende a 1 à medida que a desigualdade aumenta. O universo de indivíduos é
limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes.
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 Níveis de Pobreza
O mapa de proporção de pobreza18, conforme a Figura 28, mostra, com algumas exceções, que
a maior proporção de pobreza está localizada na área do Subúrbio Ferroviário e do Miolo e
quanto mais à noroeste do município maior o número de pobres. As áreas com mais pobres no
Subúrbio Ferroviário correspondem aos menores valores de frequência líquida ao ensino básico
e PEA; logo correspondem às regiões mais vulneráveis socioeconomicamente e são regiões em
que a população possui dificuldades de acesso às oportunidades de trabalho no local e a
infraestrutura de transporte passa a ter um importante papel para suprir essa deficiência.
Dessa forma, o desafio para a mobilidade em Salvador é articular as políticas de transporte como
aspecto facilitador de alcance às oportunidades e de democratização de acesso ao território. Por
conseguinte, o município precisa prover acessos transversais propiciando a conexão entre a Orla
Atlântica e o Subúrbio Ferroviário, possibilitando desenvolver e tornar articulado a região do
Miolo; também deve ser prioridade o acesso e a plena integração ao transporte coletivo de alta
capacidade, como indutor para a diminuição da dependência dos modos motorizados de uso
individual.

Figura 28 - Proporção de Pobres

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados do Atlas Brasil 2010.

18

Proporção de indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$140,00 mensais, em reais de agosto de 2010.(Atlas
Brasil, 2010)

70

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

e) Análise da Desigualdade Socioespacial
 Desigualdade Social
Segundo informações oriundas do livro Como anda Salvador e sua Região Metropolitana,
publicada pela Edufba em 2008, Salvador apresenta como característica marcante, a
segregação socioespacial com seus espaços refletindo a sociedade, que tem por estrutura as
classes sociais, organizando-se em áreas residenciais segregadas. Esse fenômeno da
segregação espacial, com a diferenciação dos espaços urbanos, causa impactos sobre a vida
dos moradores da cidade.
A segregação urbana gera inúmeros problemas: as camadas mais carentes da população, com
menos posses, são as que mais gastam com o transporte diário, as que mais apresentam
problemas de saúde, em função da falta de infraestrutura, as que, geralmente, só têm acesso às
escolas de baixa qualidade.
Esta segregação socioespacial não reflete somente uma condição social, mas contribui para
tornar as diferenças ainda mais profundas, enfraquecer as relações sociais e aumentar a
violência urbana.
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 Hipsometria19 e Conectividade
As condições do relevo em Salvador, conforme já comentado anteriormente, dificultam a
conexão entre as vias de “fundo de vale” e as “vias de cumeada”, resultando em localidades com
acessibilidade muito prejudicada.
Assim, é ressaltado aqui, que a conectividade das vias da cidade, resultado das condições do
relevo, participa e contribui para a desigualdade socioespacial de Salvador.
O alcance às oportunidades e a democratização de acesso ao território está diretamente
relacionada à conectividade proveniente da malha viária. Se esta não permite uma boa
conectividade, contribui fortemente para a desigualdade socioespacial.
A Figura 29, é apresentada aqui, novamente, para ilustrar a relação relevo x conectividade em
Salvador, implicando na desigualdade socioespacial do município.
Figura 29 – Integração Espacial da Malha Urbana de Salvador x Relevo

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

19

Hipsometria é compreendida pela representação gráfica da elevação de um terreno a partir do uso das cores.
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 Hiposometria e Renda
Na Figura 28 (já apresentada) é nítida a concentração de população de estrato de menor renda
nas regiões do Subúrbio Ferroviário e do Miolo de Salvador.
A concentração da população com as maiores rendas da cidade, localizam-se ao longo da Orla
Atlântica e na AUC - Área Urbana Consolidada da cidade.
Estas áreas são favorecidas pelas questões topográficas no sentido das facilidades de
implantação de edificações e obras viárias, tornando-se mais acessíveis e propícias ao
desenvolvimento urbano.
Na Figura 30 é possível verificar a observação da distribuição espacial das faixas de renda da
população residente e sua ocupação dos espaços da cidade.
Figura 30 – Distribuição Espacial das Faixas de Renda x Ocupação dos Espaços da Cidade

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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 Conectividade e Renda
A relação entre conectividade e renda também tange a temática da desigualdade socioespacial,
visto que uma cidade equitária depende da ampliação do acesso ao território para assim
possibilitar aos seus habitantes o alcance às oportunidades de morar, trabalhar e viver. A
ampliação de acesso ao território aqui é entendida por ações que melhorem a qualidade do que
já existe e ofereça novas alternativas de acesso aos espaços urbanos desprovidos destes
benefícios.
Em Salvador observa-se que as localidades menos acessíveis são ocupadas pela população de
menor renda e o inverso também ocorre.
Na Figura 31 é possível a observação de que as faixas de população de menor renda
(representadas pelas manchas escuras do mapa), ocupam os espaços da cidade cuja
acessibilidade é menos favorável.
A desigualdade socioespacial em Salvador está principalmente relacionada a três fatores: relevo,
conectividade da malha viária e renda da população. O relevo tem grande peso no desenho viário
que, por sua vez, implica tornar democrático o acesso à cidade (residências, trabalho, saúde,
lazer, cultura, etc.) e, consequentemente, aumentar as oportunidades e tratar as desigualdades
socioespaciais.
Figura 31 – Integração Espacial da Malha Urbana de Salvador x Classes de Renda

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

74

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

5.2

Características da Mobilidade em Salvador

Com relação à caracterização das viagens (costumes de deslocamentos da população de
Salvador e sua região metropolitana), está descrito a seguir, uma sínteses das análises da
Pesquisa OD/2012, relativas à variação horária da demanda, os motivos das viagens, a
distribuição modal e as interações intermunicipais.
Em síntese, o perfil da mobilidade e sua associação com os aspectos socioeconômicos é
semelhante nos dois enfoques territoriais: o metropolitano e o municipal.
Os resultados da Pesquisa OD/2012 confirmam as correlações entre a mobilidade urbana e o
estrato socioeconômico com destaque para o aspecto da renda: estratos socioeconômicos de
renda mais baixa apresentam índices de mobilidade urbana menores. Esse aspecto é relevante
no caso de Salvador em função do perfil de desigualdade socioeconômica da população.
Na cidade de Salvador 77% da população se enquadra nos estratos socioeconômicos de menor
renda (Classes C, D e E). Esse contingente realiza 74% das viagens diárias na RMS.
O modo de transporte também apresenta forte correlação com os estratos de renda. A mobilidade
pelo transporte individual é diretamente proporcional aos níveis de renda (quanto maior a renda
maior é a mobilidade pelo modo individual), enquanto que para a mobilidade pelo transporte ativo
(não motorizado) ocorre o contrário (quanto menor a renda maior é a mobilidade pelo modo
ativo).
Quanto à relação entre mobilidade e escolaridade os resultados indicaram que a população com
escolaridade de ensino médio é a maior, representando 44,5% das viagens diárias na cidade. A
população de Salvador com nível de instrução menor, até o ensino médio, corresponde a 81,9%
da população de Salvador e realiza 79% das viagens diárias da cidade.
Quanto à distribuição horária da demanda, a pesquisa indica que a RMS segue um padrão
semelhante ao da maioria das cidades brasileiras com três períodos de pico distintos (manhã,
almoço e tarde) e bem definidos, por conta da relevância das viagens pendulares (69% de todas
as viagens da RMS). De fato a análise dos motivos de viagens indicou que 69% das viagens
realizadas na RMS são realizadas pelos motivos trabalho e estudo.
Quanto à divisão modal os resultados da pesquisa indicam a alta participação de viagens a pé e
em transporte coletivo em Salvador sendo 38% pelo modo a pé e e 35,9% por transporte coletivo.
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5.2.1 Características das Viagens
Neste item são abordados os aspectos relativos à variação horária da demanda diária e a
distribuição da demanda segundo os motivos de viagens,

a) Variação Horária da Demanda
A Pesquisa OD da RMS indicou que a distribuição horária da demanda na RMS segue um padrão
semelhante ao da maioria das cidades brasileiras com três períodos de pico distintos por conta
da relevância das viagens pendulares. Os picos de demanda da manhã (das 7:00 às 8:00 horas),
do almoço (das 12:00 às 13:00 hs) e da tarde (das 17:00 às 18:00 hs). A tabela e a figura abaixo
apresentam a distribuição horária da demanda. Destaca-se que os picos de demanda do
transporte coletivo podem ser considerados dentro de uma faixa mais ampla (das 06:00 às 08:00
hs no pico da manhã e das 17:00 às 19:00 hs no pico da tarde).
Tabela 5 – Viagens diárias por faixa de horário e tipo de transporte - RMS
VIAGENS DIÁRIAS
FAIXA
HORA

PORCENTAGEM POR FAIXA HORÁRIA

Não
motorizado

Coletivo

Individual

Não motorizado
(%)

Coletivo
(%)

Individual
(%)

00:00 - 01:00

973

1.444

1.866

0,0%

0,1%

0,2%

01:00 - 02:00

427

511

577

0,0%

0,0%

0,1%

02:00 - 03:00

441

235

460

0,0%

0,0%

0,0%

03:00 - 04:00

643

952

429

0,0%

0,0%

0,0%

04:00 -05:00

3.443

19.190

7.857

0,2%

0,8%

0,7%

05:00 - 06:00

14.195

136.275

38.335

0,7%

5,6%

3,6%

06:00 – 7:00

110.524

329.154

112.306

5,1%

13,4%

10,5%

07:00 – 8:00

348.386

272.023

136.845

16,2%

11,1%

12,8%

08:00 – 9:00

103.186

104.696

70.545

4,8%

4,3%

6,6%

09:00 – 10:00

63.267

64.964

36.243

2,9%

2,7%

3,4%

10:00 – 11:00

73.051

71.915

30.535

3,4%

2,9%

2,9%

11:00 12:00

206.856

114.823

41.734

9,6%

4,7%

3,9%

12:00 – 13:00

289.764

202.471

60.163

13,5%

8,3%

5,6%

13:00 – 14:00

165.018

103.796

50.316

7,7%

4,2%

4,7%

14:00 – 15:00

48.297

86.796

39.055

2,2%

3,5%

3,7%

15:00 – 16:00

50.145

83.850

36.674

2,3%

3,4%

3,4%

16:00 – 17:00

164.517

149.973

64.655

7,6%

6,1%

6,1%

17:00 – 18:00

229.365

298.682

124.088

10,7%

12,2%

11,6%

18:00 – 19:00

112.694

187.388

99.056

5,2%

7,7%

9,3%

19:00 – 20:00

58.970

75.150

45.038

2,7%

3,1%

4,2%

20:00 – 21:00

28.308

31.531

21.879

1,3%

1,3%

2,0%

21:00 – 22:00

50.322

45.220

21.639

2,3%

1,8%

2,0%

22:00 – 23:00

23.247

60.926

22.553

1,1%

2,5%

2,1%

23:00 – 24:00

5.928

7.355

4.523

0,3%

0,3%

0,4%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de
Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012.
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Figura 32 – Curva de variação horária da demanda ao longo do dia por tipo de transporte
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100.000
50.000

não motorizado
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23:00
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21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

09:00

08:00

07:00

06:00

05:00

04:00

03:00

02:00

01:00

00:00

0

Individual

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de
Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012.
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b) Distribuição segundo os motivos de viagens
Aproximadamente 69% das viagens realizadas na RMS são realizadas pelos motivos trabalho e
estudo. Essa relevância da participação do trabalho e estudo é compatível com a curva de
variação horária da demanda que indica picos acentuados revelando a predominância de
viagens pendulares.
Tabela 6 – Distribuição das viagens segundo o motivo (exceto viagens com motivo
retorno à residência) - RMS
MOTIVO NO DESTINO

VIAGENS

(%)

1.339.876

43,2%

Escola

799.678

25,8%

Recreação/Visitas

223.840

7,2%

Compras

222.912

7,2%

Saúde

163.417

5,3%

Outros

150.707

4,9%

Transportar passageiro para a escola

130.278

4,2%

Almoço

40.803

1,3%

Procurando Emprego

17.182

0,6%

Transportar passageiro para o trabalho

10.055

0,3%

Turismo

1.452

0,0%

3.100.201

100%

Trabalho

TOTAL GERAL

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de
Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012.

Figura 33 - Distribuição das viagens segundo o motivo (exceto viagens com motivo
retorno à residência) - RMS

Distribuição das viagens por motivo - RMS
45,0%
40,0%
35,0%
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25,0%
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10,0%
5,0%
0,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de
Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012.
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c)

Distribuição das viagens segundo os modos

Os dados da Pesquisa OD indicaram o predomínio da modalidade de deslocamentos a pé
seguida pelo transporte coletivo. Somando-se as modalidades de transporte público (ônibus, e
lotação/van /peruas) a participação é de 36,0% na RMS e de 35,9% em Salvador. As viagens
que utilizam automóvel correspondem a 19,10% na RMS e 20,0% em Salvador. Salienta-se que
o transporte escolar e de ônibus fretado são viagens pelo modo coletivo particular.
Tabela 7 – Distribuição modal das viagens na RMS e em Salvador
RMS

MODO PRINCIPAL

SALVADOR

TOTAL

(%)

TOTAL

(%)

2.097.843
1.873.028

35,3%
31,5%

1.749.817
1.485.468

38,0%
32,3%

Dirigindo Automóvel
Passageiro de Automóvel

803.172
332.567

13,5%
5,6%

670.693
250.204

14,6%
5,4%

Ônibus Intermunicipal
Transporte Escolar

203.094
167.240

3,4%
2,8%

112.042
86.994

2,4%
1,9%

Ônibus Fretado
Moto

130.754
113.702

2,2%
1,9%

74.999
58.750

1,6%
1,3%

Lotação/Van/Perua
Taxi

66.972
64.467

1,1%
1,1%

55.830
23.969

1,2%
0,5%

Bicicleta
Mototaxi

54.124
16.685

0,9%
0,3%

20.990
9.218

0,5%
0,2%

A pé
Ônibus Municipal

Outros
TOTAL GERAL

13.973

0,2%

5.542

0,1%

5.937.620

100%

4.604.518

100%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de
Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012.

Figura 34 - Distribuição modal das viagens na RMS e em Salvador

Distribuição das viagens segundo o modo
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

RMS

Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de
Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012.
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d) Matriz de viagens intermunicipais na RMS
A Tabela 8 apresenta a matriz de viagens diárias intermunicipais da RMS e as viagens diárias geradas e atraídas pela cidade de Salvador na
RMS. Observa-se que o maior número de viagens se concentra nos municípios de Lauro de Freitas (46,4% das viagens geradas por Salvador
para os outros municípios), Camaçari (19,6%) e Simões Filho (19,1%). Os três municípios totalizam 85% das viagens externas geradas por
Salvador na RMS.
Tabela 8 – Matriz de viagens intermunicipais da RMS

ITAPARICA
LAURO DE FREITAS
MADRE DE DEUS

EXTERNO

TOTAL GERAL

36.512

17

69

4.392

639

397.886

1.756

58

220

8.065

1.781

510

2.668

118

103.247

85

1.766

351

3.547

345

406

44

89.714

327

170

720

205.673

79

1.757

89

79

21.802

363

57

1.802

218

293

SALVADOR

3.552

37.755

8.378

SÃO FRANCISCO DO CONDE

34

1.733

SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ

34

620

277

4.224

2.381

552

VERA CRUZ

832

89.544

4.322

64

1.234

2.197
2.622

450

59

44

397.565

103.352

90.427

655

2.309
88

135
55

2.384

57

1.051

94

2.362

1.118

4.386.587

1.829

1.950

36.835

2.352

28.839

71

203

1.608

35

28.374

137

37.359

235

137

138.313

135

69

30.188

1.290

677

94

55

310.699

64

4.045
47.374

1.003

284
29.792

83.139

653

58

48.867

29.272

2.607

40.615

88

VERA CRUZ

388

511
400

TOTAL GERAL

2.632

11.118

2.765

EXTERNO

633

26.338

MATA DE SÃO JOÃO
POJUCA

SIMÕES FILHO

SIMÕES FILHO

598

SÃO
SEBASTIÃO DO
PASSÉ

235

75.135

SÃO
FRANCISCO DO
CONDE

408

472

SALVADOR

85.489

POJUCA

11.661

MATA DE SÃO
JOÃO

6.964

7.554

MADRE DE
DEUS

1.939

DIAS D'ÁVILA

LAURO DE
FREITAS

CANDEIAS

2.017

ITAPARICA

331.371

DIAS D'ÁVILA

CAMAÇARI

MUNICÍPIO DE ORIGEM

CANDEIAS

CAMAÇARI

MUNICÍPIO DE DESTINO

284

48.775
910

993

51.077

3.605

4.579.580

70

34.600

446

31.772

328

185.930
45.789

42.109

993

3.215

70

446

219

51.217

4.571.196

34.159

32.142

185.671

304.210
29.880

84

45.710

107

5.888

6.635

5.937.620

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012.
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Tabela 9 – Viagens externas geradas pelos municípios da RMS para a cidade de Salvador
MUNICÍPIO DE ORIGEM

VIAGENS
GERADAS/DIA

VIAGENS
GERADAS/DIA
(%)

Lauro de Freitas

89.544

46,4%

Camaçari

37.755

19,6%

Simões Filho

36.835

19,1%

Candeias

8.378

4,3%

Madre de Deus

4.322

2,2%

Externo à RMS

3.605

1,9%

Dias d'Ávila

3.552

1,8%

Mata de São João

2.362

1,2%

São Sebastião do Passé

1.950

1,0%

São Francisco do Conde

1.829

0,9%

Pojuca

1.118

0,6%

Vera Cruz

910

0,5%

Itaparica

832

0,4%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de
Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012.

Figura 35 - Viagens externas geradas pelos municípios da RMS para a cidade de Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de
Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012.
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e) Índice de dependência
Neste subitem são apresentados os resultados referentes a um conceito teórico que visa
quantificar o nível de dependência entre as cidades da RMS a partir das viagens intermunicipais.
Considera-se que o percentual de viagens externas geradas por uma cidade, com destino para
outros municípios da RMS, é um indicador de dependência dessa cidade em relação aos
municípios da RMS. Essa dependência é relacionada a aspectos econômicos gerais, de
interações de negócios, de comércio, de estudos, de serviços, de empregos, entre outros. Em
síntese, infere-se que quanto maior o número de viagens de uma cidade A para outra cidade B
maior deve ser a dependência de A em relação a B.
Para os propósitos desta análise, o índice de dependência de um município em relação aos
demais municípios da RMS é expresso pelo percentual das viagens geradas por esse município,
que são externas e têm destino aos demais municípios da RMS.
A Tabela 10 apresenta os totais de viagens diárias internas e externas geradas pelos municípios
da RMS destacando também aquelas cujo destino é a cidade de Salvador. Os correspondentes
percentuais expressam o índice de dependência de cada município em relação aos demais da
RMS e especificamente o índice de dependência em relação à cidade de Salvador.
Tabela 10 – Viagens diárias dos municípios da RMS (internas, externas intermunicipais, e
com destino em Salvador)
VIAGENS DIÁRIAS

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL
C/ destino
Viagens
Viagens
em
Internas Externas
Salvador
(1)
(2)
(3)

TOTAL

Internas

Externas

C/ destino
em
Salvador

4.579.580

4.386.587

192.993

4.386.587

95,8%

4,2%

95,8%

Lauro de Freitas

304.210

205.673

98.537

89.544

67,6%

32,4%

29,4%

Camaçari

397.886

331.371

66.516

37.755

83,3%

16,7%

9,5%

Simões Filho

185.930

138.313

47.617

36.835

74,4%

25,6%

19,8%

Candeias

103.247

85.489

17.759

8.378

82,8%

17,2%

8,1%

Madre de Deus

29.880

21.802

8.078

4.322

73,0%

27,0%

14,5%

Dias d'ávila

89.714

75.135

14.579

3.552

83,7%

16,3%

4,0%

Mata de São João

48.775

40.615

8.161

2.362

83,3%

16,7%

4,8%

São Sebastião do Passé

31.772

28.374

3.398

1.950

89,3%

10,7%

6,1%

São Francisco do Conde

34.600

28.839

5.761

1.829

83,3%

16,7%

5,3%

Pojuca

51.077

47.374

3.703

1.118

92,7%

7,3%

2,2%

Vera Cruz

45.789

42.109

3.679

910

92,0%

8,0%

2,0%

Itaparica

29.272

26.338

2.934

832

90,0%

10,0%

2,8%

MUNICÍPIOS DA RMS

Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de
Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012.
(1)

Porcentagem das viagens internas (com origem e destino no município) em relação ao total de viagens geradas pelo
município.

(2)

Porcentagem das viagens externas (com origem no município e destino em outra cidade da RMS) em relação ao total de
viagens geradas pelo município.

(3)

Porcentagem das viagens externas do município com destino na cidade de Salvador (Índice de Dependência).
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A Figura 36 a seguir ilustra os índices de dependência de cada cidade em relação às demais da
RMS e em especial, à cidade de Salvador.
Figura 36 – Índice de dependência das cidades da RMS em relação aos municípios da RMS
e Salvador

Índice de Dependência
(% de viagens externas c/ destino a outros municípios da RMS e para
Salvador)

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%

20,0%
0,0%

Destino outros municípios da RMS

Destino Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de
Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012.
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A partir dos dados da Tabela 10 pode-se analisar o percentual das viagens externas cujo destino
é a cidade de Salvador, quando se verifica a dependência relativa de cada município em relação
à Salvador.

Tabela 11 - Porcentagem das viagens externas cujo destino é a cidade de Salvador
MUNICÍPIO

% DAS VIAGENS EXTERNAS CUJO DESTINO É SALVADOR

Lauro de Freitas

90,9%

Simões Filho

77,4%

São Sebastião do Passé

57,4%

Camaçari

56,8%

Madre de Deus

53,5%

Candeias

47,2%

São Francisco do Conde

31,7%

Pojuca

30,2%

Mata de São João

28,9%

Itaparica

28,4%

Vera Cruz

24,7%

Dias D'ávila

24,4%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de
Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012

Nesse caso destacam-se as cidades de Lauro de Freitas (90,9% das viagens externas geradas
têm destino em Salvador), Simões Filho (77,4%), S. Sebastião do Passé, Camaçari, e Madre de
Deus respectivamente com 57,4%; 56,8% e 53,5% das viagens externas têm destino na cidade
de Salvador.

Figura 37 - Porcentagem das viagens externas cujo destino é a cidade de Salvador

% das viagens externas de cada município da RMS cujo destino
é a cidade de Salvador
100,0%
80,0%
60,0%

40,0%
20,0%
0,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de
Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012
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5.3

Diagnóstico da Mobilidade

5.3.1 Transporte Ativo – Pedestre
a) Considerações Gerais
Os dados da Pesquisa OD/2012 indicaram o predomínio de deslocamentos a pé em Salvador
sobre as demais modalidades de transporte com 1,75 milhões de viagens a pé que
correspondem a 38% do total de viagens diárias (dados de 2012). Considere-se também que
35,9% das viagens diárias são realizadas pelo modo coletivo requerendo caminhadas para
acesso ao sistema.
Caminhar é uma atividade urbana cotidiana que extrapola a simples função de deslocamento
dos cidadãos seja para realizar sua viagem ou para acesso a outro modo de transporte.
Caminhar envolve outros aspectos como sociabilidade, lazer, esporte, contemplação, além de
ser fundamental para atividades urbanas essenciais como trabalho, estudo, comércio e serviços
entre outras. Tratar da mobilidade a pé requer considerar todos esses aspectos.
Os principais componentes da infraestrutura urbana associados à mobilidade a pé são as
calçadas, travessias, ascensores, planos inclinados, escadarias, passarelas, sinalização. As
calçadas configuram a principal infraestrutura do pedestre na cidade e para a análise da
mobilidade a pé é imperativo considerá-la como parte integrante da via e não como um
componente isolado. Trata-se de um componente do sistema viário, assim como o leito
carroçável. Ambos, a calçada e o leito carroçável, devem ser tratados como componentes da
faixa de domínio da via para atender às necessidades das mobilidades motorizadas e a pé.
Além de infraestrutura para circulação de pedestres, a calçada é suporte para outras estruturas
urbanas que demandam espaços: equipamento de iluminação pública, árvores, mobiliário
urbano, equipamentos de apoio ao transporte coletivo (abrigos, totens, etc.), equipamentos de
apoio ao transporte cicloviário (paraciclos, bicicletários), os dispositivos de sinalização de tráfego
e de comunicação, entre outras. Podem também, ser objeto de concessão pública para
exploração comercial privada, como por exemplo, as bancas de revistas, quiosques de
alimentação e comércio. Mais recentemente, vêm sendo implantados em cidades brasileiras, os
“parklets20” que, em síntese, configuram uma expansão do espaço ocupado pela calçada onde
anteriormente era leito carroçável ou área de estacionamento de veículos.
Nas cidades brasileiras, via de regra, as calçadas apresentam algum tipo de impedância à
circulação de pedestres. Não são uniformes nem quanto ao tipo de pavimento e tampouco quanto
aos aspectos geométricos; apresentam obstáculos e obstruções de passeios como degraus e
barreiras físicas das mais variadas formas; apresentam limitações de espaço decorrente da falta
de disciplina em relação à ocupação do espaço público (ou invasões que acontecem através do
prolongamento de edificações para além do alinhamento predial); além do estado precário de
conservação.

20

Parklets: são áreas contíguas às calçadas, onde são construídas estruturas a fim de criar espaços de lazer e convívio onde
anteriormente havia vagas de estacionamento de carros.
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Esse é o cenário atual de Salvador. A cidade apresenta obstáculos ao pedestre em função
desses aspectos e impõe impedâncias aos deslocamentos a pé por conta da morfologia e do
desenho urbano. Embora a municipalidade tenha iniciado programas para melhoria de calçadas
em Salvador (Programa “Eu Curto Meu Passeio”), os requisitos formais para a acessibilidade
universal assim como a uniformização das calçadas não são atendidos na maior parte do espaço
urbano.
A adequação das calçadas de Salvador é um enorme desafio, tanto no contexto de escala, dada
as dimensões espaciais, como também no contexto estrutural do espaço urbano consolidado,
devido ao padrão de urbanização da cidade. Considerando a extensão total da rede viária de
Salvador de 3.781 km (fonte: Base de Ruas Para Navegação Veicular - DIGIBASE de 2012)
estima-se que a extensão total das calçadas da cidade de Salvador é de aproximadamente 7.500
km.

b) Conteúdo do Diagnóstico da Mobilidade a Pé
Este item apresenta um quadro geral das condições de caminhabilidade na cidade a partir da
análise da situação atual dos seguintes aspectos associados aos deslocamentos a pé:
(i)

Programas existentes;

(ii) Qualificação de calçadas;
(iii) Qualificação dos dispositivos de mobilidade vertical;
(iv) Aspectos de segurança dos pedestres.
Quanto aos programas específicos existentes foram identificados dois programas implantados
pela Prefeitura de Salvador:
(i)

Programa “Eu Curto Meu Passeio”; e

(ii) Programa “Degrau Legal”.
Com relação à qualificação das calçadas, a escala do desafio de diagnosticar os passeios da
cidade de Salvador determinou a definição de um critério amostral e a seleção de prioridades
quanto à função ou uso do solo lindeiro. Neste contexto foram selecionados os seguintes critérios
para seleção das amostras de calçadas:
Calçadas no entorno de pontos de ônibus
(i)

Calçadas no entorno de escolas do ensino fundamental e médio;

(ii) Calçadas no entorno de equipamentos de saúde (hospitais/clínicas médicas).
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A amostra dos levantamentos foi distribuída espacialmente no território da cidade. A qualificação
foi realizada de forma expedita, a partir de imagens e de levantamentos em campo. O critério de
qualificação adotado foi especificado pela NBR 9050:2015 da ABNT. Os resultados permitiram
inferir estatisticamente o padrão médio de qualificação das calçadas dos entornos desses usos
(transporte coletivo por ônibus, escolas e hospitais).
Os resultados obtidos permitem inferir sobre as condições das calçadas e associá-las a aspectos
socioeconômicos, de declividade da rede viária e da distribuição espacial das viagens a pé, tal
como foi amplamente recomendado nas escutas setoriais. O objetivo de organizar essas
informações no âmbito do diagnóstico é proporcionar bases de informações para permitir, em
fases futuras do PlanMob Salvador, estabelecer metas e custos de investimentos para a
requalificação das calçadas na cidade. Não são ainda analisados os aspectos de custos para
requalificação.
Para analisar a microacessibilidade às estações do metrô foram realizados levantamentos de
tempos de caminhada nas passarelas de pedestres nas estações, no trajeto entre as linhas de
bloqueio das estações (linhas das catracas de validação dos bilhetes) e os pontos/terminais de
ônibus integrados com o metrô. Esse levantamento foi realizado em todas as estações do metrô
em operação à época (julho/2017).
Quanto à qualificação dos dispositivos de mobilidade vertical (ascensores e planos
inclinados) foi feita com uma análise comparativa do tempo de percurso a pé em relação ao
tempo gasto pelo deslocamento no equipamento.
Com relação às barreiras físicas urbanas para a mobilidade a pé, foram selecionados
dispositivos específicos do sistema viário de Salvador onde ocorrem impedâncias relevantes
para transposição pelos pedestres. As análises nesses dispositivos foram realizadas em campo
e o diagnóstico é qualitativo.
Quanto aos aspectos de segurança dos pedestres, ainda é precária a disponibilidade de
informações sobre acidentes envolvendo pedestres pela imprecisão sobre os locais e as análises
das causas em que ocorrem. No diagnóstico são apresentados resultados dos levantamentos
sobre acidentes de trânsito realizados de forma complementar durante a realização da Pesquisa
Pesquisa OD/2012 pela SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (por
solicitação do Banco Mundial).
Com base nos resultados obtidos foram realizados tratamentos estatísticos que permitem inferir
sobre a linha base para a mobilidade a pé e que servem de referência para quantificar
necessidades de intervenções para a melhoria das calçadas e da mobilidade a pé na cidade.
Outros aspectos sobre a mobilidade a pé em Salvador são contemplados no item 4.3.4 que
apresenta o diagnóstico dos sistemas de transporte coletivo. Nele estão expostas as curvas de
cobertura espacial da rede de transporte coletivo por ônibus levando em consideração as
impedâncias para caminhadas a pé, decorrentes de declividades das vias de acesso às linhas
de ônibus.
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c) Programas Existentes
Dois programas foram implantados nos últimos anos pela Prefeitura de Salvador visando a
melhoria das condições de mobilidade aos pedestres:
(i)

Programa “Eu Curto Meu Passeio”; e

(ii) Programa “Degrau Legal”.
 Programa “Eu Curto Meu Passeio”
O programa “Eu Curto Meu Passeio” foi criado pela PMS com o objetivo de padronizar os
passeios a partir de um projeto focado na segurança do pedestre e na acessibilidade universal.
O programa definiu um projeto padrão para a requalificação dos passeios, estabelecendo uma
faixa de serviço destinada à implantação de equipamentos, mobiliário urbano, vegetação e outras
interferências existentes, como caixas de inspeção, grelhas de exaustão e de drenagem, além
de lixeiras, postes de sinalização e também a implantação de sinalização tátil direcional, a ser
instalada conforme a NBR 9050.
Os proprietários dos lotes foram notificados pela prefeitura sobre a obrigatoriedade de
requalificar os passeios, em consonância com o projeto de padronização indicado pelo programa.
Os resultados obtidos não implicaram em uniformização dos passeios da forma esperada. As
diversidades de tipologias de pavimento, de material e de dimensões do piso tátil, e da forma de
execução das obras resultaram, via de regra, em passeios sem os padrões esperados de
continuidade e de uniformidade.
O programa teve início em 2014 e foram feitas 5.073 notificações no período até dezembro de
2016. Estima-se que foram requalificados 120,4 km de passeios em lotes privados na cidade.
Informações obtidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR,
indicaram os avanços do Programa apresentados na Tabela 12.
Tabela 12 – Implementações do Programa “Eu Curto Meu Passeio”
Imóveis
Notificados

Período

Quilometragem
Notificada

Passeios
Executados (km)

2014

3.876

129,0

45,4

2015

745

23,5

41,1

2016

452

12,0

33,9

5.073

164,5

120,4

Total

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEDUR (2017)
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 Programa “Degrau Legal”
Em 2014 foi criado o Programa “Degrau Legal”, que previa melhorias em cerca de 300 escadarias
com um investimento inicial estimado em 16 milhões de reais. O objetivo do programa foi
melhorar as condições de mobilidade vertical.
As escadarias foram selecionadas com critério de segurança dando prioridade às que ofereciam
mais risco à população.
A requalificação das escadarias contemplou a construção de estruturas fixas, obras de
recuperação da rede de drenagem pluvial, contenção de encostas e implantação de corrimão em
grande parte das escadarias.
Os primeiros locais beneficiados foram os bairros de Bela Vista do Lobato, Alto do Bom Viver,
Plataforma, Pirajá e Alto do Cabrito.

d) Qualificação das Calçadas
Neste item estão apresentadas a seleção de tipologias de função das calçadas e a metodologia
de classificação das mesmas.
 Seleção de Tipologias de Funções das Calçadas ou Tipologia de Usos Lindeiros
Quanto à função ou uso do solo lindeiro às calçadas foram selecionados três funções/usos para
seleção de amostras a serem avaliadas:
(i)

Calçadas no entorno de pontos de ônibus;

(ii) Calçadas no entorno de escolas do ensino fundamental e médio
(iii) Calçadas no entorno de equipamentos de saúde (hospitais/clínicas médicas)
A análise de calçadas no entorno de pontos de ônibus contemplou os espaços urbanos utilizados
por usuários do transporte coletivo, via de regra, para a caminhada diária desde a residência até
o local de acesso aos serviços de transporte, assim como para a viagem de retorno. Somandose as modalidades de transporte coletivo (ônibus, transporte escolar, fretado e lotação/van
/peruas), de acordo com a Pesquisa OD/2012, a participação é de 39,4%, em Salvador.
A análise das calçadas no entorno das escolas contemplou os espaços utilizados pelos
estudantes para os acessos pendulares às instituições de ensino escolar. Parte relevante das
viagens a pé na cidade são realizadas pela necessidade de ir estudar. De fato, de acordo com
os dados da Pesquisa OD/2012, 43,2% das viagens a pé em Salvador (38% do total de viagens
da cidade), são realizadas por pessoas com a intenção de ir às instituições de ensino. Isso
significa que 16,42% do total de viagens realizadas em Salvador correspondem a viagens a pé
pelo motivo estudo.
A análise das calçadas no entorno de equipamentos de saúde contempla a análise de
infraestrutura urbana de acesso a pé aos serviços de saúde.
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e) Metodologia de Qualificação das Calçadas
Os parâmetros utilizados para a avaliação das calçadas foram extraídos da norma NBR
9050/2015. A adoção da norma visa seguir uma padronização em nível nacional.
Os itens de avaliação foram os seguintes:
(i)

Largura da calçada;

(ii) Largura livre do passeio;
(iii) Condição do pavimento;
(iv) Obstáculos sobre o passeio.
Cabe notar que não foi considerada como item de avaliação, a declividade longitudinal da via.
Este condicionante da impedância para caminhadas será considerado posteriormente.
Uma vez realizada a avaliação de cada item separadamente, foi definido um Nível de
Classificação Geral das calçadas em função da combinação de todos os resultados de cada item
avaliado.

 Parâmetros de Avaliação
Os parâmetros de avaliação para cada item de avaliação são indicados a seguir estabelecendo
os critérios para a qualificação final segundo as qualificações “adequado” e “inadequado”.
Largura da calçada:
o

Adequado: maior ou igual a 1,90 m;

o

Inadequado: menor que 1,90 m.

Largura livre do passeio:
o

Adequado: maior ou igual a 1,20 m;

o

Inadequado: menor que 1,20 m.

Condição do pavimento (material e estado de conservação):
o

Adequado: revestimento em material liso e resistente, superfície regular;

o

Inadequado: revestimento em material irregular, ou liso em mau estado de
conservação.

Obstáculos sobre o passeio:
o

Obstáculo de remoção simples: postes de sinalização de trânsito; guias rebaixadas
de acesso de veículo fora da faixa de serviço; guias rebaixadas de pedestres fora
dos padrões da NBR 9050/2015; ajustes de soleira de até 15 cm de desnível;
trechos em declividade transversal superior a 3% com desnível de até 15 cm;
arbustos; árvores de pequeno porte (DAP <= 0,5 cm); e demais elementos
pequenos.

o

Obstáculo de remoção média: postes de iluminação pública; ajustes de soleira com
desníveis entre 15 cm e 30 cm; árvore de médio porte (DAP de 5 cm a 10 cm).
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o

Obstáculo de remoção difícil: postes de distribuição elétrica; ajustes de soleira com
desnível superior a 30 cm; árvores de grande porte (DAP > que 10 cm); construções
de maior porte.

 Níveis de Classificação
São definidos cinco níveis de classificação das calçadas. Esses cinco níveis de classificação
expressam o nível de intervenção necessária para adequação da calçada à norma de
acessibilidade, considerando o cumprimento de todas suas exigências. Esse nível de
intervenção, (obras de adequação de calçadas) pode ser considerado como um indicador de
custo de intervenção que será utilizado posteriormente neste PlanMob Salvador para proposição
de ações (Plano de Ações).
A qualificação qualitativa associada aos cinco níveis de classificação das calçadas é a seguinte:
Nível 1: requer obra de adequação desnecessária (calçada adequada);
Nível 2: requer obra de adequação simples;
Nível 3: requer obra de adequação média;
Nível 4: requer obra de adequação complexa;
Nível 5: requer obra de construção de calçada (calçada inexistente).

A Tabela 13 indica o método de classificação das calçadas nos cinco níveis mencionados.
Tabela 13 – Matriz de cruzamento de itens de qualificação das calçadas
PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO
Nível de
qualificação
das calçadas

Largura da
Calçada
(Maior que 1,9 m)

Largura Do
Passeio
(Maior que1,2 m)

NÍVEL 1

Sim

Sim

NÍVEL 2

Sim

Sim

NÍVEL 3

Pavimento
Adequado /
Inadequado

Obstruções
Simples / Média / Difícil
Não

Sim

Não

Não

Remoção simples

Indiferente

Não

Remoção média

Indiferente

Não

Remoção média

Indiferente

Indiferente

Remoção difícil

Indiferente

Não

Não

Indiferente

Indiferente

Zero

Indiferente

Indiferente

Indiferente

Sim
Sim

NÍVEL 4

NÍVEL 5

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Norma NBR 9050/2015.
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 Aspectos Metodológicos dos Levantamentos
Com base nos parâmetros e nos níveis de classificação já indicados foram realizados os
levantamentos de dados para a qualificação das calçadas com base nas imagens do sistema
“Google Street” (Google Earth Pro). A menor unidade de agregação dos dados é a calçada de
um dos lados de um mesmo quarteirão (face de quadra).
Muitas das unidades avaliadas (faces de quarteirão) não apresentam os parâmetros de forma
homogênea. Para registro do dado, foi necessário adotar um valor representativo, cujo critério
de registro variou conforme o parâmetro analisado. No caso do item largura de calçada, o dado
se apresenta de forma homogênea na maioria dos casos; quando isso não ocorre, adotou-se o
pior caso como representação.
O item condição do pavimento foi classificado segundo o aspecto geral da unidade de calçada,
sendo desprezadas falhas pontuais.
Na avaliação dos itens largura livre de passeio e obstáculos, bastou uma ocorrência de um
ponto de estrangulamento no passeio, ou um obstáculo, para enquadrar a unidade como
“inadequada”.
A seguir são apresentados os resultados dos levantamentos nas três amostras:
(i)

entorno dos pontos de ônibus;

(ii)

entorno das escolas; e

(iii)

entorno das Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

Posteriormente são feitas as análises da adequação das calçadas separando os resultados por
macrorregião da cidade de Salvador (Área Urbana Consolidada AUC, Orla Atlântica, Miolo e
Subúrbio Ferroviário). Neste caso foi possível fazer correlações com aspectos socioeconômicos
e com as declividades do sistema viário.

f)

Resultados dos Levantamentos para Qualificação das Calçadas

Neste item são apresentados os resultados dos levantamentos realizados a partir das imagens
do Google Street. Cabe mencionar que existe margem de erro de interpretação das variáveis
qualitativas. Ao final dos levantamentos foi realizada uma revisão por um especialista para
homogeneização dos critério de avaliação. Foram descartadas da análise estatística as faces de
quadra cuja imagem poderia gerar margem de erro de interpretação relevante.
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 Avaliação de Calçadas no Entorno de Paradas de Ônibus
A Figura 38 ilustra a localização dos 87 pontos selecionados para compor a amostra para a
avaliação das calçadas no entorno dos pontos de ônibus, conforme a metodologia apresentada
anteriormente.
A Figura 38 apresenta um detalhe do levantamento no entorno dos pontos de ônibus.
Figura 38 – Pontos de ônibus amostrados para qualificação de calçadas

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Foram analisadas 1.667 faces de quadra das quais 1.326 foram qualificadas segundo o Nível de
Classificação anteriormente apresentado e 341 faces de quadra não foram avaliadas (Tabela 14
e Figura 39).
Tabela 14 – Qualificação das faces de quadras amostradas: 87 Pontos de Ônibus
Nível de Adequação de Calçadas

Nº de Faces de quadra analisadas

%

%
acumulado

Nível 1: Calçada adequada

303

22,9%

22,9%

Nível 2: Requer adequação simples

321

24,2%

47,1%

Nível 3: Requer adequação média

182

13,7%

60,8%

Nível 4: Requer adequação complexa

244

18,4%

79,2%

Nível 5: Calçada Inexistente

276

20,8%

100,0%

1.326

100,0%

100,0%

Total
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Figura 39 – Histograma das faces de quadras amostradas: 87 Pontos de Ônibus
Número de faces de quadra segundo o nível de adequação das
calçadas (faces de quadras do entorno dos pontos de ônibus).
350
300
250
200
150
100
50
0

Nível 1: Calçada Nível 2: Requer Nível 3: Requer Nível 4: Requer Nível 5: Calçada
adequada
adequação
adequação
adequação
Inexistente
simples
média
complexa
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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Os resultados dos levantamentos indicam que 20,8% das faces de quadra da amostra não
possuem calçada. Nesse caso a variedade de situações é ampla, podendo ocorrer de existir o
espaço necessário para a construção da calçada que ainda não foi construída. As faces de
quadra que, segundo o levantamento, requerem algum tipo de readequação representam 56,3%
da amostra pesquisada. Enquanto 22,9% das faces de quadra pesquisadas apresentavam
calçadas adequadas.
A Tabela 15 apresenta os resultados acumulados das porcentagens a partir da pior situação
(face de quadra sem calçada) até a melhor situação (face de quadra com calçada adequada).
Tabela 15 – Distribuição acumulada da qualificação das calçadas: 87 Pontos de Ônibus
Nível de Adequação de Calçadas

Nível 5: Calçada Inexistente
Nível 4: Requer adequação complexa
Nível 3: Requer adequação média
Nível 2: Requer adequação simples
Nível 1: Calçada adequada

Nº de Faces de quadra analisadas

276
244
182
321
303

%

20,8%
18,4%
13,7%
24,2%
22,9%

% acumulada

20,8%
39,2%
52,9%
77,1%
100,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Figura 40 - Detalhe dos levantamentos no entorno dos pontos de ônibus (exemplo)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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 Avaliação de calçadas no entorno de equipamentos de educação
Para a avaliação da qualidade das calçadas no entorno dos equipamentos de educação, foram
selecionados 5% do total dos colégios e escolas estaduais e escolas municipais, sorteados
aleatoriamente, no mesmo padrão de sorteio da avaliação dos pontos de ônibus. A amostra
totaliza 21 unidades escolares (Figura 41).
A Tabela 16 apresenta os resultados acumulados das porcentagens a partir da melhor situação
(face de quadra sem calçada) até a pior situação (face de quadra com calçada adequada). A
Figura 42 apresenta o histograma das faces de quadras amostradas.
Figura 41 – Locais para qualificação de calçadas no entorno das escolas

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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Tabela 16 – Qualificação das faces de quadras amostradas: 21 Escolas

Nível 1: Calçada adequada

26

%
acumulada
6,9%
6,9%

Nível 2: Requer adequação simples

23

6,1%

13,0%

172

45,5%

58,5%

88

23,3%

81,7%

69
378

18,3%
100,0%

100,0%
100,0%

Nível de Adequação de Calçadas

Nº de Faces de quadra analisadas

Nível 3: Requer adequação média
Nível 4: Requer adequação complexa
Nível 5: Calçada Inexistente
Total

%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Figura 42 – Histograma das faces de quadras amostradas: 21 Escolas

Número de faces de quadra segundo nível de adequação das
calçadas (amostra de 21 escolas)
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Os resultados dos levantamentos indicam que 18,3% das faces de quadra da amostra não
possuem calçada. As faces de quadra que, segundo o levantamento, requerem algum tipo de
readequação representam 74,9% da amostra pesquisada e 6,9% das faces de quadra
pesquisadas apresentavam calçadas adequadas. A Tabela 17 apresenta os resultados
acumulados das porcentagens a partir da pior situação (face de quadra sem calçada) até a
melhor situação (face de quadra com calçada adequada).

Tabela 17 - Distribuição acumulada da qualificação das calçadas: 21 Escolas
Nível de Adequação de Calçadas
Nível 5: Calçada Inexistente

Nº de Faces de quadra analisadas

%

% acumulada

69

18,3%

18,3%

88

23,3%

41,5%

172

45,5%

87,0%

Nível 2: Requer adequação simples

23

6,1%

93,1%

Nível 1: Calçada adequada

26

6,9%

100,0%

Nível 4: Requer adequação complexa
Nível 3: Requer adequação média

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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 Avaliação nos equipamentos de Saúde
Para a avaliação da qualidade das calçadas no entorno dos equipamentos de saúde foram
selecionadas as 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) disponibilizadas na ferramenta Mapa
da Saúde no site da Secretaria Municipal da Saúde da PMS (Figura 43).
A Tabela 18 apresenta os resultados acumulados das porcentagens a partir da melhor situação
(face de quadra sem calçada) até a pior situação (face de quadra com calçada adequada). A
Figura 44 apresenta o histograma das faces de quadras amostradas.
Figura 43 – Locais para qualificação de calçadas no entorno das UPA

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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Tabela 18 – Qualificação das faces de quadras amostradas: 12 UPA’s
Nível de Adequação de Calçadas

Nº de Faces de quadra analisadas

%

% acumulada

Nível 1: Calçada adequada

56

28,6%

28,6%

Nível 2: Requer adequação simples

20

10,2%

38,8%

Nível 3: Requer adequação média

28

14,3%

53,1%

Nível 4: Requer adequação complexa

31

15,8%

68,9%

31,1%

100,0%

Nível 5: Calçada Inexistente

61

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Figura 44- Histograma das faces de quadras amostradas: 12 UPA’s

Número de faces de quadra segundo nível de qualidade das
calçadas (amostra de 12 Unidades de Pronto Atendimento)
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adequada
adequação adequação média adequação
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Os resultados dos levantamentos indicam que 31,1% das faces de quadra da amostra não
possuem calçada. As faces de quadra que, segundo o levantamento, requerem algum tipo de
readequação representam 40,3% da amostra pesquisada. E 28,6% das faces de quadra
pesquisadas apresentavam calçadas adequadas. A Tabela 19 apresenta os resultados
acumulados das porcentagens a partir da pior situação (face de quadra sem calçada) até a
melhor situação (face de quadra com calçada adequada).

Tabela 19 - Distribuição acumulada da qualificação das calçadas: 12 UPA’s
Nível de Adequação de Calçadas

Nº de Faces de quadra analisadas

%

% acumulada

Nível 5: Calçada Inexistente

61

31,1%

31,1%

Nível 4: Requer adequação complexa

31
28

15,8%
14,3%

46,9%

Nível 3: Requer adequação média
Nível 2: Requer adequação simples

20

10,2%

71,4%

Nível 1: Calçada adequada

56

28,6%

100,0%

61,2%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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 Análise Integrada
A síntese dos resultados obtidos com as três amostras utilizadas para a presente análise de
qualificação de calçadas é apresentada na Tabela 20 e ilustrada nos histogramas a seguir (Figura
45 e Figura 46).
Tabela 20 – Qualificação das faces de quadras segundo para adequação das calçadas
% das faces de quadra
Unidades de Pronto
Pontos de ônibus Unidades escolares
Atendimento
Nível 1: Calçada adequada
28,6%
6,9%
28,6%
Nível 2: Requer adequação simples
10,2%
6,1%
10,2%
Nível 3: Requer adequação média
14,3%
45,5%
14,3%
Nível 4: Requer adequação complexa
15,8%
23,3%
15,8%
Nível 5: Calçada Inexistente
31,1%
18,3%
31,1%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
Nível de Adequação de Calçadas

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Figura 45 – Histograma das faces de quadras para adequação das calçadas
Porcentagens das faces de quadra segundo o nível de
adequação das calçadas
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Figura 46 – Distribuição das faces de quadras segundo o nível de adequação das calçadas
Porcentagens das faces de quadra segundo o nível de
adequação das calçadas
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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g) Análise Regionalizada das Calçadas
 Declividade
Considerando-se as manifestações decorrentes das “Escutas Setoriais” referentes à
desigualdade socioespacial e à morfologia urbana da cidade de Salvador buscou-se, no presente
diagnóstico, segmentar os resultados das análises amostrais de qualificação de calçadas
segundo a região da cidade considerando-se seus aspectos socioeconômicos (expresso pela
renda), e morfológicos (expressos pela declividade).
O objetivo de apresentar um diagnóstico segmentado por região da cidade visa proporcionar
elementos para que, em uma fase posterior do PlanMob Salvador, seja possível estabelecer
estratégias de ações segmentadas de acordo com as características e necessidades de cada
região.
A regionalização espacial adotada para essa análise das amostras da qualificação de calçadas
foi a divisão do território em quatro Macrorregiões (Área Urbana Consolidada (AUC), Orla
Atlântica, Miolo, e Subúrbio Ferroviário.
A regionalização referente aos estratos socioeconômicos foi o zoneamento de tráfego da
Pesquisa Origem-Destino (SEINFRA, 2012).
A declividade da rede viária foi considerada de acordo com as faixas definidas pela Norma NBR
9050/2015.
Nas figuras a seguir são apresentados os mapas de Salvador indicando:
(i)

as Macrorregiões (Figura 47);

(ii) mapa de renda média familiar por zona de tráfego (base com esquema Pesquisa
OD/2012) (Figura 48);
(iii) mapa de distribuição espacial das viagens a pé nas zonas de tráfego da Pesquisa
OD/2012 (Figura 49); e
(iv) o mapa de declividades da rede viária (Figura 50).
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Figura 47 – Macrorregiões de Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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Figura 48 – Faixas de Renda Média Familiar por zona de tráfego (Pesquisa OD/2012)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados POD, SEINFRA 2012
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Figura 49 – Distribuição espacial das viagens a pé por zona de tráfego da Pesquisa OD/2012

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados POD, SEINFRA 2012
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Figura 50 – Declividades do sistema viário

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados SISCAR 2017.
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A partir desses mapas foi possível estabelecer, segundo as quatro macrorregiões de Salvador,
uma correlação regionalizada entre estrato de renda, declividade da rede viária e distribuição
espacial das viagens a pé.
Observa-se que as zonas de tráfego com os estratos de maior renda média familiar em 2012
estão concentradas nas macrorregiões da Orla Atlântica e da AUC; enquanto os estratos de
renda média familiar mais baixa estão localizados preponderantemente nas macrorregiões do
Miolo e Subúrbio Ferroviário.
O mapa da Figura 50 indica as declividades classificadas em padrões que correspondem aos
limites estabelecidos pela NBR 9050/2015. A primeira faixa, compreende às calçadas com
declividade longitudinal de até 5%, que são considerados pisos inclinados.
A fonte de informação da rede viária é a Base de Ruas Para Navegação Veicular (DIGIBASE de
2012). A fonte de informação da declividade foi o arquivo de curvas de nível espaçadas de metro
em metro (SICAR).


A norma estabelece que os pisos com inclinações longitudinais entre 5% e 8,33% são
enquadrados como rampa e, por essa razão, devem atender todas as regras
estabelecidas para essa categoria.



Para o caso de readequação de calçadas em Salvador, deve ser considerada a ressalva
de que nem todas as exigências da Norma podem ser atendidas, uma vez que, o perfil
longitudinal das calçadas acompanha a declividade da via, de forma que em vias de
ocupação lindeira consolidada a declividade não pode ser alterada.



A segunda faixa de declividade, de 5% a 8,33%, corresponde aos casos que podem ser
adequados de forma parcial, sem o cumprimento integral da norma de acessibilidade.
Sendo assim, embora a NBR 9050/2015 não estabeleça parâmetros de excepcionalidade
para adequação de calçadas com inclinação longitudinal superior a 5%, essa
possibilidade pode ser admitida, a fim de se assegurar a melhor condição de circulação
geral possível.



Por fim, a terceira faixa corresponde às vias de declividade superior a 8,33%. Nesse
caso, a recuperação de calçadas deve ser objeto de estudo específico a ser realizado
para cada situação.

A classificação de faixas de declividade longitudinal segundo os critérios de conformidade à
norma de acessibilidade são as seguintes (Norma NBR 9050/2015):


Até 5%: Calçadas com declividade em conformidade à NBR 9050/2015;



De 5% a 8,33%: Calçadas passíveis de adequação parcial à NBR 9050/2015;



Acima de 8,33%: Calçadas em declividade elevada, a serem objeto de projetos de
recuperação excepcionais
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A Figura 50 indica que as regiões enquadradas na primeira e/ou na segunda faixa de declividade
do sistema viário (até 8,33%) estão localizadas preponderantemente na macrozona da Orla
Atlântica e na AUC, com pequena presença localizada também nas áreas do Subúrbio
Ferroviário (Itapagipe e Periperi).
As vias estruturais longitudinais: Av. Octávio Mangabeira (via Oceânica); Av. Paralela, BR 324
também apresentam declividades baixas. Já as macrozonas Miolo e Subúrbio Ferroviário
apresentam declividades maiores com presença relevante de malhas viárias com declividade
superior a 8,33%.
Em síntese, nas macrorregiões da Orla e AUC há maior participação dos estratos
socioeconômicos de maior renda e rede viária (calçadas) com menores declividades. Por outro
lado nas macrorregiões Miolo e Subúrbio Ferroviário há maior participação dos estratos
socioeconômicos de menor renda e rede viária (calçadas) com maiores declividades.
As tabelas e histogramas a seguir apresentam as estatísticas regionalizadas referentes às
declividades da rede viária de Salvador conforme faixas de declividade especificada na Norma
NBR 9050/2015.
Cabe destacar que os números indicados nas tabelas a seguir são referências aproximadas para
um diagnóstico regionalizado e genérico uma vez que a cidade tem diversas especificidades
relacionadas a declividades e a barreiras verticais que não são expressas com precisão nas
estatísticas de rede, obtidas a partir de mapas de bases geográficas e mapas de topografia
expressas pelas curvas de nível.
Destaca-se também que as faixas de declividade indicadas nas Tabela 21, Tabela 22 e Tabela
23 e Figura 51 e Figura 52 são específicas para atendimento dos padrões de análise de calçadas
determinadas pela Norma NBR 9050/2015. O percentual de vias com declividade acima de
8,33% é de 63% da rede viária, ou, aproximadamente 2,37 mil quilômetros de vias.
Extrapolando–se esta quilometragem para as calçadas, ou seja, assumindo a premissa de que
a extensão de calçadas é aproximadamente o dobro da extensão de vias da rede, pode-se
estimar que a extensão de calçadas com declividades elevadas segundo a Norma NBR
9050/2015 é da ordem de 4,7 mil quilômetros.
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Tabela 21 – Extensão da rede viária de cada região segundo faixas de declividade (km)
Faixa de Declividade
De 0% a 5%
De 5% a 8,33%
Acima de 8,33%
Total Geral

AUC

Orla
255.031
119.892
616.587
991.510

Miolo
245.179
90.217
243.567
578.963

193.877
142.933
904.174
1.240.985

Subúrbio Ferroviário
275.820
81.186
612.487
969.493

Total Geral
969.907
434.229
2.376.816
3.780.951

Subúrbio Ferroviário

Total Geral

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Tabela 22 – Distribuição da rede viária de cada região segundo faixas de declividade
Faixa de Declividade

AUC

De 0% a 5%
De 5% a 8,33%
Acima de 8,33%
Total

Orla
26%
12%
62%
100%

Miolo
16%
12%
73%
100%

42%
16%
42%
100%

28%
8%
63%
100%

26%
11%
63%
100%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Tabela 23 – Distribuição da rede de cada região, em relação à rede viária total de Salvador, segundo as faixas de declividade
Faixa de Declividade
De 0% a 5%
De 5% a 8,33%
Acima de 8,33%
Total

AUC

Orla
7%
3%
16%
26%

Miolo
5%
4%
24%
33%

Subúrbio Ferroviário
6%
2%
6%
15%

7%
2%
16%
26%

Total Geral
26%
11%
63%
100%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

108

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

Figura 51 - Extensão da rede viária de cada região segundo as
faixas de declividade

Figura 52 - Extensão da rede viária de cada região segundo as
faixas de declividade
Extensão da rede viária por faixa de declividade (NBR
9050/2015) e por macro zona de Salvador
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9050/2015) e por macro zona de Salvador
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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A seguir é apresentada nas Tabela 26, Tabela 27, Figura 53 e Figura 54, uma análise das qualificações das amostras anteriormente apresentadas,
segundo cada macrorregião da cidade (AUC, Orla, Miolo e Subúrbio Ferroviário).
 Entorno dos Pontos de Ônibus
Tabela 24 – Qualificação das faces de quadra amostradas no entorno dos Pontos de Ônibus
Número de Faces de Quadra Analisadas por
Macrorregião de Salvador
(Entorno dos Pontos de Ônibus)
ORLA
MIOLO
SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Nível de Adequação das Calçadas
AUC
Nível 1: Calçada adequada

214

27

32

30

Nível 2: Requer adequação simples

144

40

70

67

Nível 3: Requer adequação média

53

6

83

40

Nível 4: Requer adequação complexa

70

25

63

86

Nível 5: Calçada Inexistente
Total

86

31

92

67

567

129

340

290

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Tabela 25 – Qualificação das faces de quadra amostradas no entorno dos Pontos de Ônibus
Porcentagem de Faces de Quadra Analisadas por
Macrorregião de Salvador
(Entorno dos Pontos de Ônibus)
ORLA
MIOLO
SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Nível de Adequação das Calçadas
AUC
Nível 1: Calçada adequada

38%

9%

21%

10%

Nível 2: Requer adequação simples

25%

21%

31%

23%

9%

24%

5%

14%

Nível 4: Requer adequação complexa

12%

19%

19%

30%

Nível 5: Calçada Inexistente

15%

27%

24%

23%

Nível 3: Requer adequação média

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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Figura 53 – Distribuição das faces de quadra amostradas no
entorno dos Pontos de Ônibus

Figura 54 - Distribuição das faces de quadra amostradas no
entorno dos Pontos de Ônibus

Porcentagens de calçadas segundo a qualificação e por
macrorregião - entorno dos Pontos de Ônibus
40%
30%
20%
10%
0%

AUC

ORLA

MIOLO

SUBÚRBIO
FERROVIÁRIO

Nível 1: Calçada adequada

Nível 2: Requer adequação simples

Nível 3: Requer adequação média

Nível 4: Requer adequação complexa

Nível 5: Calçada Inexistente
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Porcentagens de calçadas segundo a qualificação e por
macrorregião - entorno dos Pontos de Ônibus
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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Os resultados da amostra de qualificação de calçadas no entorno dos pontos de ônibus indicaram que a incidência de calçadas adequadas é maior
nas macrorregiões da Orla e da AUC enquanto a incidência de calçadas requerendo adequação é menor nessas regiões (ver Tabela 26 e Figura 55).
Tabela 26 – Qualificação das faces de quadra amostradas no entorno dos Pontos de Ônibus
Nível de Adequação

AUC

ORLA

MIOLO

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Adequada

38%

21%

9%

10%

Requer adequação

47%

55%

64%

67%

Inexistente

15%

24%

27%

23%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Figura 55 - Distribuição das faces de quadra amostradas no entorno dos Pontos de Ônibus
Porcentagens de Calçadas segundo adequação por macrorregião
Entorno dos Pontos de Ônibus
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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 Entorno das Escolas

Tabela 27 - Qualificação das faces de quadra amostradas no entorno das Escolas
Número de Faces de Quadra Analisadas por
Macrorregião de Salvador
(Entorno das Escolas)
ORLA
MIOLO
SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Nível de Adequação das Calçadas
AUC

9
5
66
12
14
106

Nível 1: Calçada adequada
Nível 2: Requer adequação simples
Nível 3: Requer adequação média
Nível 4: Requer adequação complexa
Nível 5: Calçada Inexistente
Total

13
1
5
9
2
30

3
8
25
10
7
53

1
9
76
57
46
189

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Tabela 28 - Distribuição das faces de quadra amostradas no entorno das Escolas
Porcentagem de Faces de Quadra Analisadas por
Macrorregião de Salvador
(Entorno das Escolas)
ORLA
MIOLO
SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Nível de Adequação das Calçadas
AUC
Nível 1: Calçada adequada
Nível 2: Requer adequação simples
Nível 3: Requer adequação média
Nível 4: Requer adequação complexa
Nível 5: Calçada Inexistente

8%
5%
62%
11%
13%

43%
3%
17%
30%
7%

6%
15%
47%
19%
13%

1%
5%
40%
30%
24%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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Figura 56 - Histograma das faces de quadra amostradas no
entorno das Escolas

Figura 57 - Histograma das faces de quadra amostradas no
entorno das Escolas

Porcentagens de calçadas segundo a qualificação e por
macrorregião - entorno das Escolas

Porcentagens de calçadas segundo a qualificação e por
macrorregião - entorno das Escolas

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%
Nível 1: Calçada Nível 2: Requer Nível 3: Requer Nível 4: Requer Nível 5: Calçada
adequada
adequação
adequação
adequação
Inexistente
simples
média
complexa
AUC

ORLA

MIOLO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Nível 1: Calçada Nível 2: Requer Nível 3: Requer Nível 4: Requer Nível 5: Calçada
adequada
adequação
adequação
adequação
Inexistente
simples
média
complexa
AUC

ORLA

MIOLO

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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De forma semelhante ao que foi verificado no caso do entorno dos pontos de ônibus, os resultados da amostra de qualificação de calçadas no entorno
das escolas indicaram que as incidência de calçadas adequadas é maior nas macrorregiões da Orla e da AUC enquanto a incidência de calçadas
requerendo adequação é menor nessas macrorregiões.

Tabela 29 - Distribuição das faces de quadra amostradas no entorno das Escolas
AUC

ORLA

MIOLO

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Adequada

8%

43%

6%

1%

Requer adequação

78%

50%

81%

75%

Inexistente

13%

7%

13%

24%

Nível de Adequação

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Figura 58 - Histograma das faces de quadra amostradas no entorno das Escolas

Porcentagens de calçadas segundo a adequação por
macrorregião - Escolas
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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 Entorno das UPA

Tabela 30 - Distribuição das faces de quadra amostradas no entorno das UPA
Número de Faces de Quadra Analisadas por
Macrorregião de Salvador
(Entorno das UPA)
ORLA
MIOLO
SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Nível de Adequação das Calçadas
AUC
Nível 1: Calçada adequada

30

Nível 2: Requer adequação simples

8

18

13

2

5

10

7

4

7

Nível 4: Requer adequação complexa

8

12

7

4

Nível 5: Calçada Inexistente

5

26

7

23

53

66

38

39

Nível 3: Requer adequação média

Total
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Tabela 31 - Distribuição das faces de quadra amostradas no entorno das UPA
Porcentagem de Faces de Quadra Analisadas por
Macrorregião de Salvador
(Entorno das UPA)
ORLA
MIOLO
SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Nível de Adequação das Calçadas
AUC
Nível 1: Calçada adequada

57%

47%

12%

0%

0%

5%

20%

13%

Nível 3: Requer adequação média

19%

11%

11%

18%

Nível 4: Requer adequação complexa

15%

18%

18%

10%

9%

18%

39%

59%

Nível 2: Requer adequação simples

Nível 5: Calçada Inexistente
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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Figura 59 - Histograma das faces de quadra amostradas no
entorno das UPA

Figura 60 - Histograma das faces de quadra amostradas no
entorno das UPA

Porcentagens de calçadas segundo a adequação por
macrorregião - UPA

Porcentagens de calçadas segundo a adequação por
macrorregião - UPA
70%
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0%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
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0%
Nível 1: Calçada Nível 2: Requer Nível 3: Requer Nível 4: Requer Nível 5: Calçada
adequada
adequação
adequação
adequação
Inexistente
simples
média
complexa
AUC

ORLA

MIOLO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

MIOLO

SUBÚRBIO
FERROVIÁRIO

Nível 1: Calçada adequada

Nível 2: Requer adequação simples

Nível 3: Requer adequação média

Nível 4: Requer adequação complexa

Nível 5: Calçada Inexistente
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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De forma semelhante ao que foi verificado nos casos anteriores do entorno dos pontos de ônibus e de escolas, os resultados da amostra de qualificação
de calçadas no entorno das UPA indicaram que as incidência de calçadas adequadas é maior nas macrorregiões da Orla e da AUC enquanto a
incidência de calçadas requerendo adequação é menor nessas macrorregiões.

Tabela 32 - Distribuição das faces de quadra amostradas no entorno das UPA
AUC

ORLA

MIOLO

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Adequada

57%

47%

12%

0%

Requer adequação

34%

34%

48%

41%

Inexistente

9%

18%

39%

59%

Nível de Adequação

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Figura 61 - Histograma das faces de quadra amostradas no entorno das UPA

Porcentagens de calçadas segundo a qualificação e por
macrorregião - UPA
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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 Análise Regionalizada do Total dos Levantamentos

Tabela 33 - Distribuição das faces de quadra amostradas de Todas as Calçadas
Porcentagem de Faces de Quadra Analisadas por
Macrorregião de Salvador
(todos levantamentos)
ORLA
MIOLO
SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Nível de Adequação das Calçadas
AUC

35%
21%
18%
12%
14%

Nível 1: Calçada adequada
Nível 2: Requer adequação simples
Nível 3: Requer adequação média
Nível 4: Requer adequação complexa
Nível 5: Calçada Inexistente

15%
18%
23%
19%
25%

15%
25%
15%
19%
26%

6%
16%
24%
28%
26%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Figura 62 - Histograma das faces de quadra amostradas de Todas as Calçadas

Porcentagens das calçadas segundo a adequação por
macrorregião - Todos Levantamentos
40%
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Nível 1: Calçada Nível 2: Requer Nível 3: Requer Nível 4: Requer Nível 5: Calçada
adequada
adequação
adequação
adequação
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média
complexa
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ORLA

MIOLO

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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Figura 63 - Histograma das faces de quadra amostradas de Todas as Calçadas

Porcentagens das calçadas segundo a adequação por
macrorregião - Todos Levantamentos
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Nível 5: Calçada Inexistente
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Tabela 34 - Distribuição das faces de quadra amostradas de Todas as Calçadas
Nível de Adequação

AUC

ORLA

MIOLO

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

Adequada

35%

15%

15%

6%

Requer adequação

51%

60%

59%

68%

Inexistente

14%

25%

26%

26%

100%

100%

100%

100%

Total
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Consórcio TTC – Oficina
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Figura 64 - Histograma das faces de quadra amostradas de Todas as Calçadas

Porcentagens das calçadas segundo a adequação por
macrorregião - Total da Amostra
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

De forma semelhante ao que foi verificado nos casos anteriores, os resultados da amostra total de qualificação de calçadas (entornos de pontos de
ônibus, escolas e UPA) indicaram que a incidência de calçadas adequadas é maior nas macroregiões da Orla e da AUC enquanto a incidência de
calçadas requerendo adequação é menor nessas mesmas macrorregiões. De fato, em todas as macrorregiões a maioria das calçadas requer algum
tipo de adequação ou é inexistente.
Neste contexto destacam-se as macrorregiões Miolo e Subúrbio Ferroviário onde, conforme indicado anteriormente, predomina a localização das
populações dos estratos socioeconômicos de menor renda. Essa concentração de infraestrutura para pedestres de menor qualificação nas
macrorregiões Miolo e Subúrbio Ferroviário, somada às características de relevo com maior presença de altas declividades confirmam as
manifestações apresentadas nas “Escutas Setoriais” referentes à desigualdade socioespacial associada ao setor de mobilidade em Salvador.
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f) Conclusões sobre aspectos de caminhabilidade na cidade de Salvador
As condições gerais de caminhabilidade em quase todo território da cidade de Salvador são
precárias, seja por conta das condições físicas e morfológicas das calçadas e passeios ou pelos
aspectos de mobilidade, segurança viária e tipologia de uso informal da calçada.
Neste contexto o PlanMob Salvador, propõe estratégias para melhoria das condições físicas das
calçadas e travessias, aspectos cuja gestão é prerrogativa do setor de mobilidade, assim como
das condições de uso, aspectos cuja gestão é prerrogativa de outros setores da administração
municipal.

g) Segurança
Durante a realização da Pesquisa OD/2012 foram realizadas algumas entrevistas específicas
para tratar do assunto de segurança no transporte. Nas entrevistas domiciliares numa subamostra dos moradores eles foram questionados se, durante os anteriores doze meses, algum
residente no domicílio envolveu-se em acidente no trânsito ou caminhando na cidade.
Considerando o período da pesquisa, entre Agosto/2012 e Maio/2013, os acidentes informados
ocorreram em um período aproximado entre Setembro/2011 a Maio/2013. Desse banco de dados
foram extraídas informações sobre os acidentes com pedestres. Na Tabela 35 é apresentada a
distribuição percentual resultante.

Tabela 35 - Acidentes com Pedestres, na RMS identificados na sub-amostragem
Tipo de acidente

% da sub-amostra

Queda na calçada ao caminhar

24,9%

Usando automóvel

18,1%

Usando motocicleta

24,9%

Atropelamento

24,6%

Outros

18,1%

Usando ônibus (passageiro)

4,1%

Usando taxi (passageiro)

3,1%

Total Geral

100,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa OD/2012 (SEINFRA).

A pesquisa identificou 501 acidentes dos quais 43,0% envolveram pedestres (atropelamentos ou
quedas nas calçadas ao caminhar).
Para servir como referência (e não como modelo), o Relatório anual de acidentes de trânsito –
2015 da CET da cidade de São Paulo indica o registro de 20.260 acidentes com vítimas em 2015;
dos quais, 24,2% foram atropelamentos. Não estavam computados os registros de acidentes do
tipo queda de pedestres ao caminhar nas calçadas.
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Com relação às consequências/gravidade desses acidentes reportados, a distribuição percentual
é apresentada na Tabela 36 e na Figura 65.
Tabela 36 – Distribuição percentual sobre gravidade dos acidentes com pedestres
Tipo de Acidente
(501 registros)

Consequência / Gravidade
Ferimentos
leves

Sem
ferimentos

Ferimentos
graves

Fatalidade

Não
informado

Total

Queda na calçada ao caminhar

15,8%

3,5%

5,2%

0,0%

0,4%

24,9%

Usando automóvel

6,3%

16,7%

1,9%

0,0%

0,0%

24,9%

Usando motocicleta

15,8%

1,4%

7,1%

0,3%

0,0%

24,6%

Atropelamento

8,5%

1,1%

8,5%

0,0%

0,0%

18,1%

Outros

2,5%

1,2%

0,4%

0,0%

0,0%

4,1%

Usando ônibus (passageiro)

1,4%

0,6%

1,1%

0,0%

0,0%

3,1%

Usando taxi (passageiro)

0,2%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

Total Geral

50,5%

24,7%

24,1%

0,3%

0,4%

100,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sub-amostra da Pesquisa OD/2012 (SEINFRA).

Figura 65 - Distribuição dos acidentes segundo tipos e consequência / gravidade (RMS)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sub-amostra da Pesquisa OD/2012 (SEINFRA).
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5.3.2 Transporte Ativo – Bicicleta
Este item tem como objetivo apresentar as condições sobre a circulação de bicicletas no
município de Salvador, comparando a situação existente com as situações previstas (por planos
e projetos vigentes), além de identificar dificuldades e potencialidades para o implemento desta
forma de deslocamento.
Para este diagnóstico, foram realizadas visitas de campo com membros do Mobicidade21,
conversas com técnicos municipais, análises de dados secundários do marco jurídico existente
bem como de informações disponíveis na internet sobre os sistemas e programas em operação,
entre outros.

a) Aspectos da Circulação por Bicicletas
 Vistorias de Campo
Devido à configuração do território de Salvador, existem poucas vias que conectam o território
todo. Destas vias, muitas apresentam caráter estrutural, com altas velocidades permitidas para
o trânsito automobilístico e grande quantidade de alças de acessos e pistas marginais, tornando
difícil a compatibilização da infraestrutura cicloviária de uma forma integrada ao sistema viário.
Desta forma, muitas infraestruturas cicloviárias são implantadas no canteiro central dessas vias,
em geral em trechos associados a projetos de áreas de lazer (parques e praças), o que faz com
que, em alguns casos, a infraestrutura não seja acessível a partir da via e é compreendida
apenas como uma ciclovia para fins de lazer. Com isso, os ciclistas acabam optando por transitar
pelo bordo direito da pista de rolamento, junto aos carros e ônibus.

Figura 66 - Ciclovia no canteiro central da Av. Anita Garibaldi

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Google Street View, junho de 2016.

21

Entidade da sociedade civil que promove a articulação de ações para o uso da bicicleta como meio de transporte urbano.
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Muitas vias arteriais, e até mesmo algumas estruturais, apresentam calçadas com larguras
insuficientes ou utilizadas irregularmente como estacionamentos dos automóveis. Isso por falta
de organização do leito viário, ou até mesmo pela falta de espaço adequado para comportar
calçadas, estacionamentos e faixas de tráfego. Por isso, o deslocamento nessas vias é, em geral,
conflituoso para os diversos modais, mesmo quando há infraestrutura cicloviária, pois estas
acabam sendo utilizadas por pedestres.

Figura 67 - R. Marquês de Santo Amaro, com circulação de ônibus, sentido duplo de rota
por bicicleta, para acesso à escola

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017

Nas visitas de campo, realizadas com o uso de bicicleta, observou-se que estas infraestruturas
são pouco conectadas entre si e pouco inseridas no contexto viário. Ou seja, as ciclovias e
ciclofaixas começam e terminam sem indicação para a continuidade do ciclista, fazendo com que
este tenha que adentrar no trânsito viário, às vezes no contra fluxo.
Além disso, não são projetadas as travessias de forma adequada aos ciclistas, mesmo quando
há infraestrutura para tais. Assim, muitas vezes o ciclista deve fazer a travessia em dois ou três
“tempos semafóricos”.
Em alguns casos, nota-se que há indicação de ciclovia ou ciclofaixa em apenas um sentido do
fluxo viário, não sendo claro para o ciclista se este pode andar nos dois sentidos ou se há alguma
via paralela que configure um “sistema binário” para sua circulação segura.
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Figura 68 - Av. Juracy Magalhães Júnior (canal do Rio Vermelho): ciclofaixa em um
sentido.

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017.

Nota-se também que algumas infraestruturas cicloviárias apresentam conflitos com pedestres,
principalmente por conta de as calçadas serem inadequadas ou apresentarem larguras
insuficientes para os dois fluxos.
Em outros casos, a ciclovia existente é usada como estacionamento de veículos.

Figura 69 - R. Thomás Gonzaga: ciclofaixa usada como estacionamento

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Google Street View, abril de 2017.
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 Cultura Cicloviária
Após as visitas a campo e em conversas com ciclistas locais, foi identificado que há pouco
respeito dos motoristas aos ciclistas quando os mesmos compartilham as pistas de rolamento,
principalmente os motoristas de automóveis, inclusive os taxistas profissionais. Ambos, em geral,
não dão devido distanciamento aos ciclistas, não reduzem a velocidade e não mudam de faixa
de tráfego para ultrapassar os ciclistas.
Esta relação entre motoristas e ciclistas vem melhorando aos poucos, conforme crescem as
ações municipais e coletivas relacionadas ao transporte por bicicletas.
Os cruzamentos, os acessos à esquerda e as rotatórias são, em especial, pontos perigosos para
os ciclistas, pois os veículos não aguardam a passagem de ciclistas.

Figura 70 - Av. Anita Garibaldi: exemplo de conversão à esquerda conflituosa com o
ciclista.

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Google Street View, abril 2017.

 Fluxos de Ciclistas
Não foi identificada a existência de contagens de fluxos de ciclistas (sistemáticas ou específicas),
o que dificulta o preciso dimensionamento das infraestruturas e impossibilita o acompanhamento
dos impactos e benefícios trazidos pela construção de ciclovias e pelos movimentos populares
relacionados à bicicleta.
Nas infraestruturas cicloviárias existentes, nota-se, além da presença de ciclistas convencionais,
a presença de ciclistas com bicicletas de cargas, bicicletas carregadas com ferramentas de
trabalho, além de pessoas com carrinhos de bebê e carrinholas, o que indica que não há apenas
a demanda para a circulação de ciclistas por transporte, mas de outros usos não motorizados
sobre rodas.

127

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

b) Infraestrutura Cicloviária Existente
Segundo dados da Transalvador (fornecidos pelo DTRAN – GEPRO – Coordenação de estudos
de ciclovias e ciclofaixas), até maio de 2017, existiam implantados em Salvador cerca de 152 km
de infraestrutura cicloviária, de âmbito municipal, de acordo com as seguintes tipologias:


57,3 km de ciclovias;



32,3 km de ciclofaixas; e



62,4 km de ciclorrotas.

Além disso, de acordo com a mesma fonte de informações, existem 6,2 km de ciclofaixas
esportivas, implantadas em horários especiais (4h às 6h). Estas encontram-se na Av. Magalhães
Neto e na Av. Centenário. Há ainda cerca de 46 km de infraestruturas de âmbito estadual, sendo
que uma parte destas (14 km) encontra-se dentro do Parque Metropolitano do Pituaçu.
Desta forma, o total de infraestrutura fixa na cidade de Salvador (não incluindo as ciclofaixas
esportivas) é de aproximadamente 198 km (em maio/2017).
Outra informação, fornecida pela SEMOB, apresenta as características desta infraestrutura
cicloviária existente em Salvador. A partir de informações in loco e do auxílio do mapa fornecido
pelo Mobicidade, o Consórcio TTC-Oficina (Figura 71) verificou as informações fornecidas, e
gerou o mapa da infraestrutura existente.
A partir dessas informações, nota-se que:
(i)

há uma maior quantidade de infraestruturas na Orla Atlântica, inclusive com algumas
conexões para os bairros, mas que, no entanto, não chegam até a Av. Luís Viana
(onde estão as estações de metrô);

(ii)

A ciclovia da Av. Afrânio Peixoto contribui enormemente para as conexões com o
Subúrbio Ferroviário;

(iii)

A AUC conta com alguns trechos desconectados de infraestrutura;

(iv)

O Centro Histórico não possui infraestrutura cicloviária, apenas alguns tramos
chegam em sua proximidade;

(v)

(v) O Miolo não possui infraestrutura cicloviária.
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Tabela 37 - Análise da infraestrutura existente (2017)
#
1
2
3
4

Logradouro
Al. Dilson Jatahy Fonseca
Alphaville I
Av. Afrânio Peixoto
Av. Amaralina

Informações SEMOB
Extensão
Largura Classe
2.9 km
>2.0m
Ciclofaixa
2.3 km
<2.0m
Ciclofaixa
28 km
2.0m
Ciclovia
1.3 km
>2.0m
Ciclofaixa

Verificação e observações pelo Consórcio

5 Av. Beira Mar

2 km

>2.0m

Ciclovia

6 Av. Caminho de Areia

1.5 km

<2.0m

Ciclofaixa

7 Av. Centenário
8 Av. Dorival Caymmi
9 Av. Anita Garibaldi

2.2 km
7.1 km
0.9 km

>2.0m
>2.0m

Ciclofaixa
Ciclovia

Condições SMOB
Sem obstáculos e boa pavimentação
Sem obstáculos e boa pavimentação
Sem obstáculos e boa pavimentação
Sem obstáculos e boa pavimentação
Presença pontual de obstáculos e falha na
pavimentação
Presença pontual de obstáculos e falha na
pavimentação
Sem obstáculos e boa pavimentação
Sem obstáculos e boa pavimentação

10 Av. Juracy Magalhães Jr. (R. do Canal)

0.9 km

>2.0m

Ciclofaixa

Sem obstáculos e boa pavimentação

11 Av. Luis Tarquinio

0.8 km

>2.0m

Ciclofaixa

12 Av. Luís Viana

0.8 km

2.0m

Ciclofaixa

13 Av. Magalhães Neto
14 Av. Oceânica

3.6 km
1.3 km

<2.0m
>2.0m

Ciclofaixa
Ciclovia

15 Av. Octávio Mangabeira (Jd. Armação)

1.3 km

<2.0m

Ciclofaixa

16 Av. Octávio Mangabeira (Jd. de Alah)
Av. Octávio Mangabeira (Pça Antigo
17
Clube do Bahia; Orla)
Av. Octávio Mangabeira (Ladeiras do
18
Abaeté)
19 Av. Orlando Gomes

3.5 km

<2.0m

Ciclovia

13.8 km

2.0m

Ciclovia

3 km

2.0m

Ciclovia

Sem obstáculos e boa pavimentação

Unidirecional em um bordo, segregada por guia

3.5 km

>2.0m

Ciclovia

Unidirecional em um bordo, segregada por canteiro

20 Av. Pinto de Aguiar

6 km

<2.0m

Ciclovia

21 Av. Porto dos Mastros

1.3 km

<1.5m

Ciclofaixa

Sem obstáculos e boa pavimentação
Presença pontual de obstáculos e falha na
pavimentação
Condições ruins (presença de obstáculos e
falha na pavimentação)

Presença pontual de obstáculos e falha na
pavimentação
Presença pontual de obstáculos e falha na
pavimentação
Sem obstáculos e boa pavimentação
Sem obstáculos e boa pavimentação
Presença pontual de obstáculos e falha na
pavimentação
Sem obstáculos e boa pavimentação
Presença pontual de obstáculos e falha na
pavimentação

Apenas em um sentido viário, unidirecional em um bordo
Nos dois bordos
No canteiro central, segregada por guia
Apenas em um sentido viário, unidirecional em um bordo
Bidirecional na calçada
Apenas em um sentido viário, unidirecional em um bordo
Bidirecional no canteiro central
Apenas em um sentido viário, unidirecional em um bordo
Bidirecional no canteiro central, em pequeno trecho da via
Apenas em um sentido viário, unidirecional em um bordo; entre
estacionamento e a pista de rolamento
Apenas em um sentido viário, unidirecional em um bordo
Bidirecional em um bordo, sinalização insuficiente, conflito com
ponto de ônibus
Apenas em um sentido viário, unidirecional em um bordo
Bidirecional em um bordo; segregada por guia
Unidirecional em um bordo, segregada por canteiro
Unidirecional em um bordo, segregada por guia
Unidirecional em um bordo, segregada por guia

Unidirecional em um bordo, segregada por guia
Unidirecional em um bordo; sinalização insuficiente; utilizada
como estacionamento irregular
(continua)
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Tabela 35 - Análise da infraestrutura existente (2017) (continuação)
# Logradouro
22 Av. Sete de Setembro
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Av. Ten. Frederico Gustavo dos Santos Aeroporto
Parque da Cidade
Parque Metropolitano de Pituaçu
Porto da Barra
Pça. Ana Lúcia Magalhães
Pça. Barros Reis
Pça. General Graça Lessa
Pça. Imbuí
Pça. Stela Marís
Shopping Bela Vista

Informações SEMOB
Extensão Largura Classe
1.1 km

>2.0m

2.6 km

>2.0m

1 km
14.5 km
1.8 km
0.7 km
0.3 km
0.45 km
1.9 km
0.6 km
4.2 km

33 Requalificação Rio Vermelho

2 km

34 R. da Imperatriz

0.9 km

Estrada das Rainhas/R. Quintas dos
Lázaros/Av. Heitor Dias
36 R. Luiz Maria
37 R. Manoel Barreto
35

>2.0m
<2.0m
2.0m
2.0m

Condições SMOB
Presença pontual de obstáculos e falha
Ciclofaixa
na pavimentação
Presença pontual de obstáculos e falha
Ciclofaixa
na pavimentação
sem info
sem info
Ciclovia
Sem obstáculos e boa pavimentação
sem info
Ciclovia
Sem obstáculos e boa pavimentação
sem info
Ciclovia
Sem obstáculos e boa pavimentação
sem info
Ciclovia
Sem obstáculos e boa pavimentação
sem info

<2.0m

Ciclofaixa

4 km

Presença pontual de obstáculos e falha
na pavimentação
sem info

sem info
Ciclofaixa Sem obstáculos e boa pavimentação
Presença pontual de obstáculos e falha
Ciclovia
na pavimentação

0.6 km

<2.0m

38 R. Porto dos Taineiros/R. da Penha

3 km

2.0m

39 R. Resende Costa

0.7 km

<2.0m

Ciclofaixa Sem obstáculos e boa pavimentação

40 R. Thomás Gonzaga

1.8 km

2.0m

Ciclofaixa

41 S. Tomé de Paripe - Orla
42 Tubarão - Orla
43 Mario Leal Ferreira

1.2 km
1.2 km

Presença pontual de obstáculos e falha
na pavimentação
sem info
sem info
sem info

Verificação e observações pelo Consórcio
Unidirecional em um bordo
Unidirecional em ambos os bordos (apenas em alguns trechos)
Unidirecional em um bordo; caráter de lazer
Unidirecional em ambos os bordos; sinalização insuficiente
Ciclorrota sinalizada com pictogramas
Apenas para lazer na praça; trecho curto
Apenas para lazer na praça; trecho curto
Apenas para lazer na praça; trecho curto
Apenas para lazer na praça; trecho curto
Bidirecional segregada por guia; apenas alguns trechos
Unidirecional em um bordo; apenas alguns trechos; em processo de
requalificação
Unidirecional em um bordo; sinalização insuficiente
Unidirecional em um bordo, segregada por guia; descontínua
Bidirecional no canteiro central
Unidirecional em um bordo
Na R. Porto dos Taineiros: bidirecional segregada por canteiro;
Não foi identificada ciclovia na R. da Penha
Unidirecional em um bordo; sinalização insuficiente; apenas trecho curto; via
com obstáculos e falha na pavimentação
Unidirecional em um bordo
Bidirecional segregada por canteiro; apenas trecho curto
Unidirecional no bordo; estreita
Bidirecional no canteiro central

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados SEMOB
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Figura 71 - Rede Cicloviária Existente (exceto ciclorrotas)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB, Mobicidade.

c) Paraciclos e Bicicletários
 Paraciclos
Foi identificada a existência de paraciclos de diferentes modelos colocados em diversas praças
da cidade e outros locais de lazer, e ainda em poucos polos geradores de tráfego (PGT). A PMS
possui cerca de 500 novos paraciclos, prontos para serem implantados em outros locais públicos.
Figura 72 - Paraciclos públicos no Largo da Mariquita

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017.
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Figura 73 - Paraciclos públicos no Largo da Mariquita

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017.

 Bicicletários
Em relação aos bicicletários, existem dois de uso público e gratuito, sendo um no Largo da
Ribeira e outro no Farol da Barra. Estes são operados pela iniciativa privada e contam ainda com
sistema de empréstimo gratuito de bicicletas.
Figura 74 - Terminal Hidroviário do Largo da Ribeira – bicicletários e empréstimo de
bicicletas

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017.
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Figura 75 - Farol da Barra – bicicletário e empréstimo de bicicletas

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Salvador Vai de Bike, julho de 2017.

Algumas estações do sistema metroviário, operadas pela CCR Metrô-Bahia, possuem
bicicletários: Retiro, Acesso Norte, Bonocô e Pirajá, em cada um deles, são disponibilizadas 108
vagas; e Bom Juá, com 78 vagas. Estes funcionam no mesmo período das estações (todos os
dias, das 5h à 24h). As bicicletas podem neles permanecer por 72 horas consecutivas e, após
esse período, a operadora pode removê-las e disponibilizá-las para doação22. Estes bicicletários
não possuem guardas permanentes; para o seu uso é necessário acionar um dos guardas da
estação, por interfone, para utilizar o bicicletário, o que desestimula ou inibe o uso do mesmo.
Os bicicletários do Metrô normalmente encontram-se contíguos às estações, mas fora da área
do edifício principal, e são acessados a partir das passarelas. Porém, não foi identificada
sinalização indicativa dentro das estações ou em suas imediações, sobre a localização desses
bicicletários.

22

Informações obtidas no site http://www.ccrmetrobahia.com.br/guia-do-usuario/bicicletario, acessado em 20/06/2017.
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Exemplo disso, na Estação Acesso Norte, durante a realização de intermodalidade entre o
transporte cicloviário e o metroviário, os usuários têm que percorrer uma “distância negativa” de
cerca de 100 metros (Figura 76). Em agravo, este, quando chega ao bicicletário, precisa
interfonar para um funcionário da estação, a fim de que o seu acesso seja liberado e “retornar”
para a entrada da estação. É importante destacar que essa situação induz o aumento do tempo
de viagem dos ciclistas que fazem uso do bicicletário, podendo ser um dos motivos associados
à sua baixa utilização.

Figura 76 - Distância entre a linha de bloqueio e o bicicletário da Estação Acesso Norte

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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O uso dos bicicletários é gratuito, e, segundo informações disponíveis nas placas das edificações
e no site da operadora, o uso é exclusivo para usuários do Metrô, mediante cadastro. Porém,
não é esclarecido como os usuários das bicicletas devem comprovar que utilizaram ou utilizarão
o Metrô.

Figura 77 - Acesso ao bicicletário da estação Acesso Norte

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017.

Figura 78 - Bicicletário da estação Acesso Norte: com acesso por interfone

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017.
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Figura 79 - Bicicletário da estação Acesso Norte, sem uso

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017.

O mapa das linhas de Metrô, disponível no site, assim como o mapa impresso apresentado nas
placas informativas das estações, não mencionam quais delas estão providas de bicicletários.
Já os textos destas placas mencionam que há bicicletários também nas estações Detran,
Rodoviária, Pernambués, Imbuí, CAB e Pituaçu. Em visitas aos locais, verificou-se que alguns
destes bicicletários ainda se encontram em construção.

Figura 80 - Informativo da CCR Metrô BA, na Estação Imbuí

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017
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Figura 81 - Detalhe do informativo da CCR Metrô BA, na Estação Imbuí

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017.

 Bicicletas Compartilhadas
Salvador possui três sistemas de bicicletas compartilhadas autorizados pela PMS, por meio do
Movimento Salvador Vai de Bike. Cada um dos sistemas tem um tipo de funcionamento e de
objetivo, conforme descrito a seguir.
 Bike Salvador
O Sistema de Bicicletas Públicas “Bike Salvador” possui 40 estações de bicicletas
compartilhadas distribuídas pelo município. Neste momento (julho, 2017), esse sistema é
operado pela iniciativa privada, contudo a gestão compete ao município. As estações encontramse, em geral, ao longo da Orla Atlântica, com algumas exceções próximas a parques e
universidades, conforme pode ser observado na Figura 82.
O custo da taxa de credenciamento para uso do cartão é de R$ 10,00 (junho de 2017), e é
necessário possuir Cartão de Crédito. O Sistema Bike Salvador pode ser utilizado por aplicativo
para smartphone, ligação por celular, ou a partir do Salvador Card, cartão utilizado para o
transporte público municipal.23
Os usuários têm direito a viagens gratuitas de 45 minutos durante a semana e de 90 minutos aos
domingos e feriados, ambas com intervalos de 15 minutos entre elas. As viagens acima destes
períodos são tarifadas a R$ 5,00 a cada 30 minutos. As estações funcionam todos os dias, entre
as 6h e 22h.

23

Informações obtidas no site http://www.bikesalvador.com/, acessado em 19/06/2017.
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Figura 82 - Estação Largo da Mariquita, do Bike Salvador.

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017.

O site do sistema (https://bikesalvador.tembici.com.br/) apresenta, em tempo real, a situação de
cada estação: em implantação ou em manutenção, off-line, em operação, todas as vagas
preenchidas, ou nenhuma bicicleta disponível. Por observações destas informações, em dias e
horários distintos, observa-se que a dinâmica de empréstimo é bastante variada.
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 Bike Turista
Este programa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, por meio do Movimento Salvador Vai
de Bike, o Banco Itau, a ABIH-BA (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Bahia) e a
empresa Compartibike.
Hóspedes dos hotéis conveniados podem fazer uso das bicicletas entre as 6h e 22h, por meio
da aquisição de passes diários, de três dias ou semanais. As bicicletas podem ser devolvidas
em qualquer um dos hotéis conveniados.
O sistema não é interligado com o Bike Salvador.
 Bike Pit Stop
Bike Pit Stop é uma espécie de mini oficina para pequenos reparos em bicicletas, realizados
pelos próprios ciclistas. As mini oficinas contam com ferramentas para pequenos reparos e
ajustes, além de bomba para calibrar os pneus das bicicletas.
A instalação dos Bike Pit Stops, que funcionam 24 horas por dia, é do Movimento Salvador Vai
de Bike, com o apoio da iniciativa privada. Os equipamentos estão instalados em pontos
estratégicos da capital baiana.
 Empréstimo nas Tendas Móveis (‘Azulzinha’)
O município conta, ainda, com o empréstimo de bicicletas nos dias das ciclofaixas de lazer. O
cadastro no sistema deve ser feito por meio do pagamento de uma parcela única, vinculada ao
cartão de crédito. As bicicletas são chamadas de ‘azulzinhas’ e, a depender do objetivo a ser
atendido, são disponibilizadas em tendas móveis, que podem ser instaladas em pontos
diferentes da cidade, sendo os mais frequentes:

1. Barra;

Figura 83 - Divulgação das “Azulzinhas”

2. Campo Grande;
3. Jd. dos Namorados;
4. Parque da Cidade;
5. Av. Magalhães Neto;

O uso das bicicletas é
permitido por até 2h e
pode ser renovado. As
tendas móveis funcionam
entre as 8h e 15h30.

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Facebook - Salvador Vai de Bike,
maio de 2017
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Figura 84 - Estações de Bicicletas Compartilhadas e Bicicletários

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Bike Salvador, elaboração Consórcio TTC-Oficina (2017).
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d) Integração Modal e Intermodalidade
A falta de capilaridade da infraestrutura cicloviária dificulta sua integração com os demais modais.
Por exemplo, a ausência de conexões diametrais entre as linhas do metrô e os dois principais
eixos de oferta de infraestrutura cicloviária é um entrave ao uso da bicicleta, assim como a oferta
reduzida de paraciclos e bicicletários seguros no entorno das estações.
Quanto ao sistema de transporte coletivo sobre pneus, a inexistência de estações de
compartilhamento e de locais onde o usuário possa deixar sua bicicleta nas imediações dos
terminais e dos pontos de ônibus também contribui para a perda do potencial de intermodalidade.
Mesmo quando considerada a integração entre o modo bicicleta e o modo a pé, percebe-se que
a falta de equipamentos de apoio à circulação cicloviária – tal como em ascensores e junto às
principais centralidades – faz com que o usuário se sinta inibido em utilizá-la para os seus
principais deslocamentos. Além disso, chegar até as principais ciclovias, dada a falta de
capilaridade do sistema, pode configurar riscos aos ciclistas, que precisam pedalar por vias
estruturais com trânsito rápido e intenso, cruzamentos conflituosos e locais com baixa iluminação
e más condições de pavimentação.
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 Ascensores

Figura 85 - Publicação do programa Salvador Vai de Bike

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Facebook do Salvador Vai de Bike, agosto de 2015

Segundo diversas publicações e notícias, os ascensores (Elevadores e Planos Inclinados) de
Salvador permitem transporte de bicicletas. Este processo teve início em meados de 2014,
quando foi liberado o acesso por bicicleta no Elevador Lacerda, aos domingos e feriados. Devido
ao grande fluxo de ciclistas observado, a permissão foi ampliada para todos os dias24.

24

http://developer.ativo.com/ativo-portais-brasil/bike/mobilidade/ciclistas-ganham-novas-opcoes-de-modais-em-salvador/
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Figura 86 - Embarque com bicicleta, no Elevador Lacerda

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017.

Figura 87 - Reportagem do portal The City Fix Brasil25

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados The City Fix Brasil, março de 2016.

25

http://thecityfixbrasil.com/2016/03/28/alem-do-turismo-elevador-em-salvador-e-peca-importante-na-mobilidade-urbana/ (28 de

março de 2016)
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 Embarcações Hidroviárias
Para a travessia Salvador-Itaparica, operada pela Internacional Travessias, a passagem para
passageiros com bicicleta custa R$ 14,00 durante a semana e R$ 18,00 no fim de semana; sendo
quase três vezes mais cara que a de pedestres e muito semelhante à tarifa da moto, como pode
ser observado na tabela abaixo.
Tabela 38 - Tabela de tarifas da travessia Salvador-Itaparica, por categoria26.

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados International Travessias, 2017.

Esta diferença de preço entre pedestres e ciclistas inibe a travessia portando a bicicleta, como
ilustra a imagem de saída do Terminal do Ferry-Boat. O acesso aos terminais por bicicleta
poderia ser viabilizado e incentivado por meio da existência de um bicicletário em cada terminal
(em São Joaquim e em Bom Despacho); ou pela redução da tarifa para o portador de bicicletas
(para valor próximo ou igual ao da tarifa de pedestres).
Embora a Pesquisa OD/2012 tenha registrado poucas viagens entre Itaparica e Salvador,
observa-se que há grande demanda de viagens por trabalhadores de Salvador residentes em
Itaparica, muitos atravessando a pé. A viabilidade de transportar bicicleta por um valor mais
cômodo (preferencialmente sem adições à tarifa de pedestre) contribuiria para seus
deslocamentos diários dentro do município de Salvador.
Figura 88 - Terminal Bom Despacho (Ilha de Itaparica): saída de passageiro do FerryBoat, com predominância de pedestres e veículos motorizados sem ciclistas

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Google Maps, março de 2012.

26

http://internacionaltravessias.com.br/tarifas-ferry-boat-salvador-ba/
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Na travessia Ribeira-Plataforma, de operação municipal, é permitido o transporte da bicicleta,
sem acréscimo no valor da passagem, todos os dias. O terminal Marítimo da Ribeira conta, ainda,
com uma estação da Bike Salvador e uma tenda com empréstimo das “azulzinhas” (bicicletário
com 40 vagas, gratuito e que funciona todos os dias, das 6h às 24h).

Figura 89 - Terminal Marítimo da Ribeira: Transporte de Bicicletas Permitido sem
Acréscimo de Tarifa ao Usuário

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017.

 Terminal Turístico Náutico
O Terminal Turístico Náutico não possui bicicletário, mas possui estacionamento para veículos
no qual foram observadas algumas bicicletas estacionadas. O terminal tem perfil turístico;
portanto, não apresenta demanda específica de bicicletários, visto que os funcionários podem
usar o estacionamento existente.
No terminal são operadas as seguintes linhas:


Salvador – Morro de São Paulo;



Salvador – Mar Grande (Vera Cruz);



Escunas de passeio (Origem: Salvador / Destino: Ilhas da Baía de Todos os Santos);

É permitido transportar bicicletas nas lanchas; no entanto é necessário pagar uma tarifa
complementar de R$ 7,00, de segunda a sexta-feira, e de R$ 9,00, aos finais de semana.
 Metrô
Observa-se também que, nos veículos do metrô, é possível transportar apenas bicicletas
dobráveis. Segundo informações da CCR Metrô-Bahia, há previsão de que, com o futuro
aumento da frota, seja viabilizado o transporte de bicicletas nas composições metroviárias em
determinadas faixas horárias.
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 Ônibus
Não há disponibilidade de espaço no layout atual dos ônibus para o transporte de bicicletas.
 Táxi
Segundo informações de ciclistas da cidade, os táxis em geral não possuem suporte para
bicicletas. Estas devem, então, ser transportadas dentro do veículo, de acordo com a disposição
do taxista.

Figura 90 - Localização dos pontos de intermodalidade no Centro Histórico

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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Figura 91 - Rede Cicloviária Existente, Ascensores e Rede Metroferroviária

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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e) Escadarias e Passarelas
Em geral não há possibilidade de “conduzir bicicletas” pelas escadarias existentes, e os ciclistas
devem “carregá-las”, exemplificação na Figura 92 e na Figura 93.

Figura 92 - Ciclista portando bicicleta em escadaria

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TcUrbes, julho de 2017.

Figura 93 - Escadaria para acesso ao bairro sem apoio para ciclista.

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TcUrbes, julho de 2017.
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A travessia de ciclistas é permitida desde que ocorra empurrando a bicicleta, conforme
exemplificado na Figura 94 e na Figura 95.

Figura 94 - Passarela de Acesso à Estação Acesso Norte

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017.

Figura 95 - Placa na Passarela da Estação Acesso Norte

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017.

149

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

Figura 96 - Rede Cicloviária Existente e Escadarias

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados SICAR
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f)

Acidentes de Trânsito Envolvendo Ciclistas

De acordo com os dados de acidentes de trânsito, fornecidos pela Transalvador, envolvendo
ciclistas entre 2013 e 2016, nota-se que em 2014 houve aumento no número de acidentes (de
104 em 2013, para 172 em 2014), e este número decresceu nos anos seguintes, conforme pode
ser observado no gráfico abaixo (Figura 97), tendo sido compilado um total de 124 acidentes em
2016.
Os dados de 2017 não foram considerados na comparação (por razões de período de
abrangência), mas até o mês de junho haviam sido registrados 65 acidentes com ciclistas.
Figura 97 - Registro dos Acidentes com Ciclistas entre 2013 e 2016

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Transalvador.

Por sua vez, o número de fatalidades foi de cinco ciclistas mortos, tanto em 2014 quanto em
2015, decrescendo para um em 2016. Até o mês de junho não foram registrados óbitos de
ciclistas em 2017. As fatalidades ocorreram em locais distintos, não tendo registros de mais de
uma ocorrência numa mesma via.
Figura 98 - Registro dos Acidentes Fatais Envolvendo Ciclistas, entre 2013 e 2016

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Transalvador.
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Durante o período analisado (2013-2016), observa-se que cinco vias do município apresentam a
maior quantidade de acidentes envolvendo ciclistas (Figura 99). Nestas ocorreram 17% do total
de acidentes registrados nesse período.

Figura 99 - Vias com 13 Acidentes ou Mais, Envolvendo Ciclistas (2013-2016)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Transalvador.

Verifica-se que, em 2013, 2016 e 2017, as vias com maior quantidade de acidentes eram
semelhantes às supracitadas (Figura 100 a Figura 102).

Figura 100 - Vias com Ocorrência de Acidentes Envolvendo Ciclistas, 2013

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Transalvador.
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Entretanto, já em 2016, nota-se modificação na classificação das vias com maior número de
acidentes, sendo que as vias que apresentaram maior quantidade foram: Av. Octávio
Mangabeira e Av. Luís Viana, com seis acidentes cada.
Isso reflete o resultado de algumas adequações viárias providenciadas pela PMS, que
melhoraram as condições dos ciclistas em algumas vias.

Figura 101 - Vias com Ocorrência de Acidentes Envolvendo Ciclistas, 2016

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Transalvador.

Figura 102 - Vias com Ocorrência de Acidentes Envolvendo Ciclistas, até junho de 2017

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Transalvador.
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Nota-se também que, a partir de 2016, a Av. Luís Viana (Paralela) passou a ser a segunda via
com maior número de acidentes com ciclistas e manteve-se nessa classificação no primeiro
semestre de 2017. Isso pode estar associado ao fato de a ciclovia existente no canteiro central
dessa via, ter sido desativada parcialmente, por conta das obras do metrô. O projeto da Linha 2
do metrô, no entanto, prevê a reconstrução da ciclovia ao longo da via.
Em 2016 e 2017 observa-se que a Av. Afrânio Peixoto teve grande redução do número de
acidentes (2 registros em 2016 e nenhum até junho de 2017). Avalia-se que isso tenha ocorrido
pois, nesse período, foi implantada ciclovia ao longo de toda a sua extensão. Embora a obra
tenha sido entregue em junho de 2016, a via esteve por dez meses em obras.
Desta forma, houve aumento do número de acidentes ao final de 2015 (dois acidentes entre
janeiro e setembro e seis acidentes entre outubro e dezembro); e redução de acidentes ao longo
de todo o ano de 2016 (um antes da conclusão da obra e um após a sua conclusão).
Figura 103 – Av. Afrânio Peixoto (Suburbana): ANTES da Implantação da Ciclovia

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Google Street View, 2016.

Figura 104 - Av. Afrânio Peixoto (Suburbana): DEPOIS da Implantação da Ciclovia

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017.
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De acordo com os registros da Transalvador, até junho de 2017, a via com maior número de
acidentes com ciclistas (6) deste ano é a Av. Vasco da Gama, desprovida de infraestruturas
cicloviárias (Figura 105).

Figura 105 - Av. Vasco da Gama: Sua Infraestrutura Cicloviária

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados TcUrbes, julho de 2017.

Nota-se também que a Av. Dorival Caymmi surge como uma das vias com maior número de
acidentes registrados até junho de 2017. A via conta com ciclofaixa, porém esta tem sido muito
usada como estacionamento de veículos e em alguns de seus trechos elas foram suprimidas.
Essas modificações podem estar associadas ao aumento de acidentes com ciclistas nessa via.

Figura 106 - Av. Dorival Caymmi: Ciclofaixa Usada como Estacionamentos

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Burburinho News, outubro de 2016.

A Figura 107 apresenta as vias com mais de quatro acidentes registrados envolvendo bicicletas,
entre 2013 e 2016, superpostas à rede cicloviária existente. Destaca-se que a base de dados
sobre acidentes não indica o local exato da via; por isso foram indicadas as vias inteiras.
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Em colaboração com o Mobicidade foi elaborado um mapeamento das principais vias onde há
pontos de conflito entre a circulação cicloviária e o trânsito motorizado (Figura 107). Por meio
desse mapa referencial foi possível observar que os pontos indicados pelos cicloativistas são
coincidentes com as vias com grande número de registro de acidentes com ciclistas (da
Transalvador).

Figura 107 - Vias com Acidentes Envolvendo Ciclistas e Rede Cicloviária Existente

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Mobicidade, TcUrbes.

g) Aspectos dos Deslocamentos Cotidianos por Bicicleta
Estas análises têm como objetivo fornecer uma “leitura sobre o perfil dos usuários” do modo
bicicleta na RMS. Para isso foram utilizados os dados provenientes da Pesquisa OD/2012. No
entanto, apesar da relevância dos dados desta, entende-se que o método empregado para sua
realização, por tratar principalmente das viagens motorizadas, pode não refletir a real demanda
de deslocamentos efetuados por bicicleta no município de Salvador.
Em vista disso, e frente à inexistência de outras fontes de dados, as análises que seguem têm
como objetivo reunir e apresentar as informações quantitativas específicas sobre as viagens de
bicicleta na RMS e no município de Salvador, com o objetivo de explicitar os aspectos sobre
esses deslocamentos e constituir uma fonte de informação complementar à análise qualitativa
até então apresentada.

156

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

 Características da Demanda com o Uso da Bicicleta
Quando se tem como referência os dados do universo de viagens identificadas na Pesquisa
OD/2012, feita na RMS, as viagens realizadas por bicicleta correspondiam somente por 1% das
viagens diárias totais realizadas na área de pesquisa (Figura 108). Estas eram realizadas por
pessoas com diferentes características socioeconômicas.
Figura 108 - Divisão modal das viagens diárias na RMS – 2012

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados SEINFRA (Pesquisa OD/2012).

Estas viagens por bicicleta são realizadas por pessoas com diferentes características
socioeconômicas. Visto isso, a fim de entender a qual tipo de usuário esse dado correspondia,
foi efetuada uma tabulação específica para o tratamento dos seguintes temas: motivo, classe
social, faixa etária e gênero, grau de instrução e faixa horária do deslocamento. Estas análises
Aspectos socioeconômicos dos usuários do modo bicicleta (Figura 109 a Figura 113).
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 Motivação da Viagem
Excluídas as motivações de “retorno para a residência”, quando são observadas as viagens com
destino nas Zonas de Tráfego (ZT’s) da RMS, nota-se que o motivo principal é o Trabalho, face
à predominância do setor terciário frente aos demais setores econômicos no município de
Salvador, associadas às atividades de comércio e serviços. De modo que essas atividades juntas
são responsáveis por 74% dos motivos das viagens totais realizadas pelo modo bicicleta.
Em seguida ao motivo trabalho, está o motivo Educação, responsável por 6% das viagens
realizadas por bicicleta na RMS. Este percentual, quando comparado ao percentual relativo aos
dados gerais da Pesquisa OD/2012, 13,5%, indica uma baixa utilização do modo bicicleta para
viagens com motivo estudo (Figura 109).
Do total de usuários que realizam viagens com motivo estudo utilizando o modal bicicleta na
RMS, 43% possuem faixa etária de até 9 anos e 50% possuem faixa etária entre 10 a 19 anos,
de modo que quase a totalidade dos usuários está em idade escolar (ensino fundamental a
ensino médio); portanto não possuem carteira de habilitação e não estão em idade
economicamente ativa.

Figura 109 - Viagens Diárias por Motivo

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados SEINFRA (Pesquisa OD/2012).
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 Faixa Horária das Viagens por Bicicletas
Os deslocamentos efetuados por bicicleta na RMS apresentam três picos, sendo que o maior
deles ocorre às 17 horas; o segundo às 7 horas e o terceiro às 12 horas, este menos concentrado
do que os demais. Mesmo assim entre as 11 horas e as 13 horas também há uma quantidade
de deslocamentos considerável com o uso da bicicleta. Ao se observar a variação das viagens
de bicicleta ao longo do dia, nota-se que o gráfico do modo bicicleta apresenta variação
acentuada de viagens nos picos da manhã e da tarde. (Figura 110)
Observação: Ressalta-se, como já foi mencionado no início deste item, que deva existir um sub
registro deste total de viagens cotidianas envolvendo ciclistas.

Figura 110 - Variação Horária das Viagens de Bicicleta

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados SEINFRA (Pesquisa OD/2012).
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 Aspectos Socioeconômicos dos Usuários do Modo Bicicleta
Segundo os dados da pesquisa, quando se considera as viagens internas e externas, das
pessoas que realizam viagens por meio do modal bicicleta, 68% são da Classe C, isto é, com
renda média domiciliar entre R$ 1.625,00 e R$ 2.705,0027 (Figura 111).

Figura 111 - Classe Social dos Usuários de Bicicleta

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados SEINFRA (Pesquisa OD/2012).

27

Novo Critério de Classificação Econômica Brasil – ABEP: Critério Brasil 2015 e atualização da distribuição de classes para 2016.
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 Faixa Etária e Gênero
No que se refere ao gênero dos usuários de bicicleta, a maioria dos usuários é homem (79%).
Quando é observada a faixa etária desses usuários, nota-se que grande parte (49%) possui entre
20 e 39 anos de idade; além disso, é importante se ressaltar que uma parcela de usuários
considerável (13%) tem entre 50 e 59 anos, ou seja, apresenta perfil etário superior ao observado
em outras capitais brasileiras.28
A quantidade de mulheres que utilizam a bicicleta como meio de transporte é reduzida (21%)
fator que pode estar intrinsicamente relacionado aos altos índices de violência urbana
apresentados na região. Destas mulheres, a maioria apresenta faixa etária entre 20 e 39 anos,
assim como a masculina; no entanto, no que diz respeito às demais faixa etárias representativas,
destaca-se ainda aquela entre 10 e 19 anos (11%), que pode ter indícios do aumento do potencial
de atração da bicicleta como meio de transporte nessa faixa e, diferente da masculina, o pouco
uso da bicicleta como meio de transporte por mulheres entre 50 e 59 anos (Figura 112).

Figura 112 - Gênero e Faixa Etária dos Usuários do Modo Bicicleta

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados SEINFRA (Pesquisa OD/2012).

28

São Paulo: http://vadebike.org/2015/09/pesquisa-perfil-ciclista-uso-bicicleta-sao-paulo/, Manaus, Belo Horizonte, Distrito Federal,
Porto Alegre e Recife: http://ta.org.br/educativos/docs/mbb.pdf,
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 Grau de Instrução
Os usuários do modo bicicleta possuem como grau de instrução predominante o Ensino
Fundamental Completo (34,9%) e Ensino Médio Completo (36,9%), (Figura 113). Cabe salientar
que a quantidade de usuários que possuem nível de instrução superior ao ensino médio é pouco
representativa; portanto esta informação pode ser observada em complementação à informação
anteriormente apresentado, que aponta a baixa faixa etária dos usuários do modal.

Figura 113 - Grau de ensino dos usuários do modo bicicleta

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados SEINFRA (Pesquisa OD/2012).

h) Aspectos Espaciais das Viagens por Bicicleta
Os dados provenientes da Pesquisa OD/2012 feitas na RMS foram utilizados para avaliar os
aspectos socioespaciais relativos à realização de viagens por bicicleta. Para isso, foi avaliada a
quantidade de viagens produzidas nas Zonas de Tráfego; por sua vez, esses dados serviram
como referência para a realização das análises comparativas expostas na Figura 114.
A partir dela, é possível observar que as zonas com maior potencial de geração de viagens por
bicicleta são tangenciadas, atualmente, por infraestruturas cicloviárias, em geral junto às Orlas
Marítimas, nas áreas onde o relevo é menos acidentado e as condições de acessibilidade são
melhores. No entanto, a ZT 189, localizada no Subúrbio Ferroviário, que compreende os bairros
Moradas da Lagoa e Valéria, é uma exceção; isso porque, apesar da baixa acessibilidade dessa
área, esta corresponde por parcela considerável dos deslocamentos totais efetuados por
bicicleta no município, conjuntura que pode ser decorrente de sua proporção territorial frente às
demais.

162

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

Figura 114 - Geração de viagens diárias por bicicleta nas ZTs

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Consórcio TTC Oficina

A partir dos dados da Pesquisa OD/2012, nota-se que a maioria das viagens possui como destino
a própria zona, fator que pode indicar a necessidade de melhoria de capilaridade da infraestrutura
cicloviária municipal e não apenas de acesso à rede cicloviária existente.
No que corresponde às demandas de viagens com uso da bicicleta internas às zonas, é
fundamental apontar que a mesma condição é observada nos bairros do Miolo, de modo que
estes também apresentam demanda de micro acessibilidade por bicicleta e não possuem
infraestrutura para o seu atendimento.
As viagens que não são realizadas dentro da própria zona (intra zonais), em geral são entre
zonas de tráfego vizinhas, com exceção das viagens de maior distância observadas entre Barra
(ZT 58) e Amaralina (ZT 79) e entre Cajazeiras (ZT 188) e Bom Retiro (ZT 110).
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i)

Programas, Projetos e Ações Vigentes

 Movimento “Salvador Vai de Bike”
O Movimento “Salvador Vai de Bike” – é um amplo programa de incentivo ao uso da bicicleta em
capital baiana, que foi lançado pela Prefeitura de Salvador em setembro de 2013, visando
estimular o uso da bicicleta por meio de sete eixos estratégicos29:
1. Estações públicas de compartilhamento de bicicletas (Bike Salvador);
2. Ampliação e requalificação da infraestrutura cicloviária;
3. Conscientização, educação, capacitação e atividades permanentes pró-bike;
4. Circuitos de lazer, turismo e cultura (ciclofaixas);
5. Políticas públicas;
6. Desenvolvimento econômico e comunitário;
7. Eventos ciclísticos e competições esportivas ligadas ao setor.

O site do Movimento apresenta três circuitos ciclo culturais (Figura 115):
1. da Av. do Contorno ao Porto de Salvador;
2. do Largo do Campo Grande ao Centro Histórico;
3. do Parque da Cidade à Orla da Pituba.

Essa página da Internet também apresenta algumas dicas de circulação, tanto para os ciclistas
quanto para os motoristas. No entanto, não apresenta informações sobre a rede cicloviária
existente ou sobre os locais de ciclofaixas de lazer. Embora as últimas atualizações do site datem
de maio de 2015, a página do Movimento no Facebook30 apresenta publicações mais frequentes
com informações sobre o funcionamento das ciclofaixas de lazer, eventos e dicas de circulação.
Segundo informações da PMS, há ainda a previsão de acrescentar ao Movimento um mapa
colaborativo, indicando as rotas mais adequadas aos ciclistas.

29

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

30

https://www.facebook.com/salvadorvaidebike
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Figura 115 - Trajeto dos circuitos ciclo culturais do Programa Salvador Vai de Bike

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

Este programa faz parte do Movimento Salvador Vai de Bike e consiste na operação de
ciclofaixas de lazer e turismo, aos domingos e feriados, das 7h às 17h. A operação é realizada
por meio da segregação temporária e parcial das pistas de rolamento de algumas vias31, com
supervisão da Transalvador, nas regiões:

1. Campo Grande/ Centro Histórico;
2. Barra/Ondina;
3. Parque da Cidade/ Orla/ Magalhães Neto

Além disso, o programa conta com esquemas de empréstimo de bicicletas, conforme já
mencionado no item Integração Modal e Intermodalidade, já descrito.
Entre os principais benefícios decorrentes da implantação do Programa está o incentivo ao uso
da bicicleta como modal de transporte nas áreas dotadas de atrativos turísticos e de lazer, tendo
como consequência a diminuição da dependência de uso de modos motorizados para esse tipo
de deslocamento, e a promoção de atividades de lazer e esportes.
Dessa forma, contribui para a inserção da imagem da bicicleta no cotidiano de parte da
população e, por abranger um público que normalmente não usaria a bicicleta como transporte,
indiretamente contribui para o aumento do respeito aos ciclistas no trânsito.

31

Informações obtidas em https://www.ciclofaixa-ssa.com.br/, acessado em 16/07/2017.
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 Motorista Vá de Boa
A prefeitura de Salvador, como parte do Movimento Salvador Vai de Bike, vem realizando
treinamento com motoristas de ônibus para que estes sejam informados sobre o
compartilhamento viário com ciclistas.
Essa capacitação conta com palestras e depois a experiência prática de como é pedalar ao lado
de um ônibus em movimento¹¹. Segundo informações da PMS, já foram atendidos cerca de 2 mil
motoristas de ônibus.

Figura 116 - Simulação do compartilhamento entre bicicletas e ônibus

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

Este tipo de ação é importante pois ambos os veículos tendem a transitar pelas faixas da direita
das pistas de rolamento, o que pode causar conflito quando não existe infraestrutura exclusiva a
eles, tanto ao longo da pista quanto nos pontos de ônibus. Desta forma, essa ação deve ser
contínua visando mudanças de hábitos a médio e longo prazos.
 Projeto “Cidade Bicicleta”
O Relatório Técnico 04 – Concepção Funcional e Custos de Implantação, referente ao Projeto
Cidade Bicicleta, divulgado em julho de 2011 pela CONDER/GEB, apresenta diversos aspectos
para a concepção de uma rede cicloviária estrutural no município de Salvador, tratando da
implantação de novos tramos cicloviários e da requalificação de tramos existentes.
Para tanto, nele são descritas características gerais de sinalização, paisagismo e pavimentação.
São também apresentadas soluções estratégicas para os “gargalos” identificados na circulação
segura dos ciclistas, conforme ilustrado na Figura 117.
Além da rede cicloviária, é também proposta uma rede alimentadora para algumas regiões da
cidade. O projeto propõe também a implantação de bicicletários de uso permanente e eventual,
conforme ilustrado na Figura 118.
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Figura 117 - Rede Cicloviária Existente e Rede Proposta

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Conder.
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Figura 118 - Rede Cicloviária Alimentadora Proposta

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Conder.

169

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

O relatório também apresenta diretrizes para fomentar a integração modal, com o transporte
metrô-ferroviário, a rede de ônibus, o transporte hidroviário e os ascensores (planos inclinados e
elevador). Além dessa rede integrada, propõe a instalação de equipamentos que auxiliem no
transporte das bicicletas dentro dos veículos, conforme foi incorporado no PDDU/2016 e, assim,
adquirindo aspecto legal para orientar o poder executivo municipal nas suas ações para o setor.
Entre as principais contribuições desse Projeto para a situação da bicicleta na cidade de Salvador
está a proposição de dispositivos e elementos que viabilizam a utilização da bicicleta como um
modal efetivo de transporte, sobretudo em integração com os demais meios de transporte
coletivo. Além disso, cabe ressaltar a abrangência da rede proposta, que prevê a articulação
sistêmica de trechos de oferta de infraestrutura cicloviária, por meio de infraestruturas com tipos
de segregação condicionadas ao porte da infraestrutura viária e das condições de trânsito em
cada via.
 Organizações e Movimentos Sociais
De modo geral, os movimentos e organizações sociais são responsáveis por ações de
importância local e fomentam ações que aumentam a visibilidade da bicicleta como um meio de
transporte, além de apoiar as ações e campanhas promovidas pela Prefeitura Municipal.
No entanto, a inexistência de arranjos institucionais e de canais formais de comunicação
minimiza o potencial de interação entre os agentes públicos e privados promotores da bicicleta.
As organizações identificadas no município de Salvador foram:


Mobicidade SSA: é um grupo de ciclistas que promove e articula ações para o uso da
bicicleta e para sua integração com os demais modos de transporte na cidade de
Salvador.



ONG Movimenta La Frida Bike: segundo a página da ONG o “Movimenta La Frida Bike”
é uma organização formada por cicloativistas negras que tem como objetivo incluir e
fortalecer a mobilidade das mulheres nos planos de transporte, sendo também uma
ferramenta para emancipação da mulher na sociedade.



Bike Anjo Salvador: é uma rede de ciclistas que promove, mobiliza e ajuda pessoas a
utilizarem a bicicleta como veículo nas cidades32. Consiste em serviços gratuitos,
disponibilizados através de uma plataforma, que inclui rotas, recomendações e
acompanhantes voluntários para as primeiras viagens. Também promove campanhas e
eventos educativos. A rede existe em diversas cidades do país, incluindo Salvador. O
Bike Anjo Salvador conta com a EBA – Escola Bike Anjo, na qual voluntários ensinam a
andar de bicicleta. Os eventos acontecem em diferentes locais. Fornecem também
palestras e cursos sobre leis de trânsito, mecânica e formação de voluntários33.

32

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

33

Informações obtidas em https://bikeanjosalvador.wordpress.com/, junho de 2017.
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j)

Conclusões do Diagnóstico Cicloviário

Os estudos de um planejamento cicloviário referem-se ao desenho de um sistema cicloviário
integrado aos demais sistemas urbanos municipais, visando à ampliação dos deslocamentos por
bicicleta, o aumento da segurança para os ciclistas e o aumento do respeito entre os diferentes
modais no trânsito.
No que se refere ao planejamento cicloviário para o município de Salvador, o principal desafio é
a complexidade de seu contexto urbano, com um tecido urbano consolidado de forma pouco
acessível para a bicicleta decorrente do relevo natural da cidade. Portanto, para um planejamento
cicloviário municipal que vise à melhoria das condições dos ciclistas e à atração de novos
adeptos ao uso da bicicleta como transporte, é necessário pensar a questão de uma forma
integrada, englobando os seguintes critérios: infraestrutura cicloviária, integração modal,
mudanças na cultura de trânsito, legislação, organização da gestão pública, participação da
sociedade civil.
Desta forma, para a presente conclusão, destacam-se os seguintes aspectos, já detalhados
anteriormente:


A infraestrutura cicloviária existente no município de Salvador ainda é insuficiente para a
demanda. A maior parte dos trechos existentes está concentrada junto à Orla Atlântica;
outros tramos conectam o Subúrbio Ferroviário e as áreas adjacentes ao Aeroporto de
Salvador à AUC, local onde está a maior oferta de equipamentos públicos e de
estabelecimento de comércio e serviço. No entanto, a infraestrutura cicloviária existente
na AUC é fragmentada e pouco abrangente. A falta de capilaridade da infraestrutura
cicloviária dificulta os “deslocamentos porta a porta” e, ao mesmo tempo, não garante a
integração com os demais modais. Entende-se, portanto, que há necessidade de
implantação massiva de infraestrutura cicloviária nos principais eixos viários, conforme
previsto no PDDU/2016; além de rotas e ações complementares no interior dos bairros,
de forma a identificar os percursos mais adequados aos ciclistas e a viabilizar o
compartilhamento das vias por diferente modais.



As possibilidades de integração modal vêm melhorando nos últimos anos - por exemplo,
com a implantação de sistema de bicicletas compartilhadas, pela construção de
biciletários e pela permissão de transportar bicicletas nos ascensores e embarcações. No
entanto, por conta do relevo e das dinâmicas urbanas de Salvador, é necessário que
sejam viabilizadas conexões e integrações da bicicleta com outras formas de transporte,
em paralelo à provisão de mais infraestrutura cicloviária.



Em relação ao perfil dos ciclistas, por meio da Pesquisa OD/2012, observa-se que há
certa padronização de comportamento: em geral homens adultos, com renda familiar
baixa e por motivos de trabalho. Portanto, para o planejamento da mobilidade, será
importante considerar a ampliação dos tipos de deslocamento, considerando tanto os
principais (porta-a-porta em escala municipal) quanto os complementares (integrados
com outros modos de transporte para as viagens principais) e os secundários (para
atividades cotidianas, em escala de bairro). As ações devem, então, ser formuladas para
incentivar a bicicleta como meio de transporte para ambos os gêneros, para faixas de
renda heterogêneas e para perfis etários distintos.
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Nota-se que, em Salvador, há poucas ferramentas para o monitoramento da quantidade
de viagens por bicicleta, para identificação do perfil dos usuários e dos locais com maiores
fluxos e demandas. Ainda assim, estima-se que a participação de viagens por bicicleta e
a cultura cicloviária vêm aumentado desde a Pesquisa OD/2012. Isso pode ser observado
por meio das ações municipais e do surgimento de grupos organizados, anteriormente
inexistentes.



As organizações da sociedade civil são essenciais para a construção da cultura
cicloviária, para a coleta de informações e para a compreensão das necessidades dos
ciclistas. Nota-se, em diversas cidades do Brasil e do mundo, a relevância do papel dos
grupos de cicloativistas para a formulação de ações de forma adequada às realidades
locais. Porém, é necessário que estes grupos tenham ferramentas para a participação
em diversos processos, e que sejam estimulados a ampliar suas ações e a ter maior
visibilidade. Em Salvador, os grupos são em geral reconhecidos pela esfera
governamental; porém, há ainda a necessidade de formalização das ferramentas que
permitam a constante participação.



O aumento dos deslocamentos por bicicleta é uma tendência observada nas capitais
brasileiras nos últimos anos, graças ao aumento da qualidade de referências, às ações
de âmbito federal, estaduais e municipais. Salvador mostra-se em conformidade com
essa tendência e vem apresentando melhorias em vários aspectos.



No entanto, para a acompanhar os impactos das ações públicas e refinar a compreensão
das demandas existentes e das reprimidas, é necessário realizar frequentemente
contagens e pesquisas qualitativas e quantitativas, incluindo pesquisas de demanda
manifesta para usuários de outros modos, e também importante garantir a publicidade
das ações e a ampliação dos meios participativos.



Essas ações devem possuir como princípio orientador a melhoria das condições para a
bicicleta como meio de transporte em Salvador e a necessidade de alcance dos
paradigmas propostos pela Política Nacional de Mobilidade Urbana.



O fomento ao uso da bicicleta promoverá a democratização do espaço público, a
acessibilidade entre os bairros e contribuirá para a melhoria da qualidade de vida e de
saúde da população, por meio da mitigação de impactos causados pelo modelo de
circulação predominante na cidade.
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5.3.3 Transporte Vertical
Neste item são apresentados os dispositivos para apoio a deslocamentos verticais (os
ascensores) existentes na cidade de Salvador. Além das escadarias que dão acesso aos bairros
com altas declividades, o sistema de transporte vertical da cidade de Salvador atualmente é
composto por quatro equipamentos indicados a seguir.
Os tempos de percurso dos dispositivos foram obtidos a partir de fontes de dados secundárias.
Os tempos de caminhada alternativos foram levantados a partir de informações dos tempos de
percurso a pé fornecidos pelo sistema Google Maps.


Elevador Lacerda:
Esse elevador interliga a Cidade Alta e a Cidade Baixa e, em apenas 30 segundos vence
a diferença de cota de 72 metros. O tempo estimado para a descida a pé saindo da Praça
Municipal e descendo pela Ladeira da Conceição da Praia, trajeto com cerca de 900 m,
é de aproximadamente 11 minutos.



Plano Inclinado Gonçalves:
Seu acesso ocorre pela Praça da Sé (Ramos de Queiroz) na parte da Cidade Alta e pela
R. Francisco Gonçalves na parte baixa. O tempo de descida é em torno de 1 minuto. O
tempo de caminhada, em um trajeto de aproximadamente 1,0 km descendo a pé pela R.
Alfredo de Brito e R. do Tabuão, é da ordem 13 minutos.



Plano Inclinado Pilar:
Localizado no bairro do Pilar, o plano inclinado liga a R. do Pilar ao bairro do Santo
Antônio Além do Carmo; passou por diversos períodos fechado, mas hoje funciona com
carros com capacidade para 20 passageiros, executando um trajeto que se o pedestre
fizesse a pé pela Ladeira do Pilar percorreria 600m em aproximadamente 9 minutos.



Plano Inclinado da Liberdade/Calçada:
Liga os bairros da Liberdade com a Calçada, a 250 m do antigo Terminal Ferroviário da
Calçada e atualmente tem um percurso de menos de 2 minutos. Este mesmo trajeto a pé,
utilizando a R. Dr. Raimundo Mesquita e a R. Barão da Vila da Barra de Baixo, exige
cerca de 10 minutos, percorrendo aproximadamente 700 m.

Tabela 39 – Quadro Comparativo do tempo de percurso a pé x dispositivo vertical
Elevador Lacerda

Plano Inclinado
Gonçalves

Plano Inclinado
Pilar

Plano Inclinado da
Liberdade/Calçada

Tempo a pé (sem
uso do dispositivo)

11 minutos

13 minutos

9 minutos

10 minutos

Tempo no
ascensor

30 segundos

1 minutos

1 minuto

2 minutos

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Verifica-se na Tabela 41 que a economia de tempo no deslocamento do pedestre que usa esses
dispositivos verticais é expressiva. Cabe destacar que o tempo de percurso a pé corresponde à
média dos tempos de percurso dos dois sentidos de deslocamento.

173

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

Figura 119 - Localização dos dispositivos para deslocamento vertical

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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5.3.4 Transporte Coletivo
Neste item são apresentadas as características dos sistemas de transporte coletivo de Salvador. É
dada ênfase na caracterização da oferta e da demanda dos sistemas de transporte coletivo por ônibus
(STCO, STEC, Sistema Metropolitano) para os quais são apresentadas características de estrutura
de rede de transportes, da oferta de serviços e da demanda. Complementarmente são apresentados
dados fornecidos pelas operadoras do Metrô, trem subúrbio, sistema hidroviário, ascensores e táxis.
Os sistemas de transporte público e coletivo que operam na cidade de Salvador são categorizados
na Tabela 40.

Tabela 40 - Categorias de transporte ofertados em Salvador
Coletivo

Público

Ônibus: STCO, STEC, Metropolitano
Ferrovia: Trem Subúrbio e Metrô
Hidroviário: Ferry Boat e lanchas
Ascensores: Elevador Lacerda e Planos inclinados

Privado

Ônibus: Escolar e fretado

Individual

Táxi, moto táxi, aplicativos

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Os modais destacados na tabela acima compuseram a rede de transporte coletivo (TC) de uso
público, que está analisada neste PlanMob Salvador. As demandas transportadas por cada modal e
as características da oferta são apresentadas neste capítulo.
O principal sistema de transporte por ônibus de Salvador é o Sistema de Transporte Coletivo por
Ônibus STCO que transporta em torno de 1,3 milhões de passageiros por dia útil segundo dados do
sistema de bilhetagem. Esse sistema opera com uma rede de 535 linhas e uma frota operacional de
2,46 mil veículos.
O Subsistema de Transporte Especial Complementar – STEC transporta em torno de 72 mil
passageiros por dia, tendo uma rede de 59 linhas e uma frota de 257 veículos cadastrados.
O Sistema Metropolitano de ônibus transporta em torno de 215 mil passageiros por dia, com uma
rede de 99 linhas e uma frota de 640 veículos.
O Metrô de Salvador opera duas linhas atendendo uma demanda diária de 89 mil passageiros com a
Linha 2 do Metrô operando até a Estação Rodoviária. O trem de subúrbio transporta em torno de 9,9
mil passageiros por dia útil oferecendo 31 viagens por dia útil.
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a) Estrutura da Rede do STCO
 Abrangência Espacial das Linhas
O Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus do município de Salvador (STCO) é dividido em três
áreas de concessão denominadas Áreas de Operação A (Subúrbio Ferroviário/Península), B (Miolo)
e C (Orla/Centro). O sistema é composto por 535 linhas.
A Tabela 41 apresenta as áreas de operação, o número de linhas e de atendimentos, a empresa
concessionária operadora e as Regiões Administrativas do sistema conforme consta no Edital.
Tabela 41 – Distribuição das linhas por área de operação do STCO e correspondentes
Regiões Administrativas
Área de Operação

Total

Concessionária
Operadora

A

Subúrbio
Ferroviário/
Península

174

Plataforma

B

Miolo

179

Ottrans

C

Orla/Centro

182

Salvador
Norte

Total

Regiões Administrativas
RA II
RA III
RA XVI
RA XVIII
RA XI
RA XII
RA XIII
RA XIV
RA XV
RA I
RA IV
RA V
RA VI
RA VII
RA VIII
RA IX
RA X

Itapagipe
São Caetano
Valéria
Subúrbio Ferroviário
Cabula
Tancredo Neves
Pau de Lima
Cajazeiras
Ipitanga
Centro
Liberdade
Brotas
Barra
Rio Vermelho
Pituba
Boca do Rio
Itapuã

535

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB (maio/2017)

A Figura 120 e a Figura 121 apresentam o histograma de distribuição das linhas e atendimentos entre
as áreas de operação e o mapa das áreas de operação em Salvador.
Figura 120 – Distribuição de linhas e atendimentos por Área de Operação
Distribuição do Número de Linhas por Área de Operação - STCO
200
180

160
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100
80
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40
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0
Área A - Subúrbio

Área B - Miolo

Área C - Orla / Centro

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB (maio/2017)
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Figura 121 – Áreas de Operação do STCO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB (maio/2017)

A rede de atendimentos do STCO é composta pelas seguintes tipologias de linhas, classificadas de
acordo com a rédea forma como oferecem espacialmente seus serviços:
Linhas radiais:

com um ponto de controle na Área Operacional e outro ponto de controle ou
retorno na área do centro da Cidade de Salvador, assim entendidas a Região
Administrativa I – Centro

Linhas inter área:

com pontos de controle em Áreas Operacionais distintas, excetuadas as linhas
radiais, sendo que para estas linhas o ponto de controle principal foi o
determinante para definição da área operacional a que ela pertence.

Linhas intra área:

com pontos de controle dentro dos limites da Área Operacional.

Linhas alimentadoras: atendem os terminais de integração do metrô ou municipais.
Linhas horárias:

operam em horários específicos de atendimento, como reforços operacionais
(em geral nos períodos de pico).

Linhas Reguladoras:

são utilizadas para cobertura de linhas que apresentam atrasos ou problemas
operacionais. Estas linhas possuem os terminais como base operacional.

Linhas Seletivas:

operam com veículos diferenciados, equipados com ar condicionado e tarifas
diferenciadas.

Linhas Pernoitão:

operam no período da madrugada.
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A Tabela 42 apresenta o número de linhas do STCO segundo essa classificação.

Tabela 42- Número de linhas do STCO segundo a classificação
Classificação da Tipologia de Linha

Número de Linhas

Porcentagem

Inter área

224

41,9%

Radial

169

31,6%

Alimentadora

69

12,9%

Intra área

28

5,2%

Horaria

19

3,6%

Pernoitão (*)

16

3,0%

6

1,1%

Seletiva (*)
Reguladora (*)
Total

4

0,7%

535

100,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB (maio/2017)
As linhas marcadas com (*) não conformam a rede de simulação do transporte coletivo do PlanMob Salvador.

As linhas com configuração inter áreas e radiais compõem 73,5% do conjunto de linhas do STCO. O
histograma a seguir ilustra a distribuição percentual das linhas segundo a sua classificação.
Figura 122 – Distribuição das linhas do STCO segundo a tipologia

Distribuição das linhas municipais segundo a
classsificação - STCO
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

0,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB (maio/2017)

Obs.: As linhas pernoitão, seletivas e reguladoras não conformam a rede de simulação do transporte
coletivo do PlanMob Salvador.
As figuras a seguir mostram o itinerário das linhas municipais do STCO de Salvador por área de
operação.
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Figura 123 - Mapa da Rede de Linhas de Ônibus Municipais - STCO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

179

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

Figura 124 - Mapa da rede de linhas de ônibus municipais da área de operação A (Subúrbio Ferroviário) – STCO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados
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Figura 125 - Mapa da rede de linhas de ônibus municipais da área de operação B (Miolo) – STCO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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Figura 126 - Mapa da rede de linhas de ônibus municipais da área de operação C (Orla/Centro) – STCO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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 Caracterização da Oferta do STCO
 Frota Operante do STCO
A frota operante é determinada pelas Ordens de Serviço Operacionais emitidas pela SEMOB.
Durante um dia útil a frota operante do STCO é de 2.348 veículos (frota que deve estar
disponibilizada pelas concessionárias no período de pico da manhã.
São 707 veículos programados para a operação na Área de Operação A (30,1%), 866 veículos
na Área de Operação B (36,9%) e 775 veículos na Área de Operação C (33,0%). Face à natureza
da variação da demanda essa frota operante é reduzida nos finais de semana conforme mostra
a tabela abaixo.

Figura 127 - Frota informada pelas Ordens de Serviço do sistema STCO por Área de
Operação
Área de Operação

Frota Operante
Dias Úteis

Sábados

Domingos

A (Subúrbio Ferroviário)

707

30,1%

483

32,2%

332

30,5%

B (Miolo)

866

36,9%

511

34,0%

384

35,3%

C (Orla/Centro)

775

33,0%

508

33,8%

371

34,1%

2.348

100,0%

1.502

100,0%

1.087

100,0%

Total

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Ordem de Serviço Operacional do STCO – SEMOB

Figura 128 – Frota operante no do sistema STCO, por Área de Operação

Distribuição da Frota por Tipo de dia e Área de Operação - STCO
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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 Variação Horária da Frota em Operação do STCO
Os histogramas das figuras a seguir ilustram a variação, ao longo do dia, da frota alocada na
operação do sistema STCO por área de operação. Os dados foram obtidos a partir do sistema
de bilhetagem eletrônica do STCO no período entre os dias 08 a 12 de maio de 2017.
A maior alocação de frota nas linhas de Salvador ocorre na faixa de horário entre 07:30 e 07:59h
da manhã. Nos dias úteis, circulam 2.165 veículos, o que corresponde ao cumprimento de 92,2%
da frota informada pelas Ordens de Serviço da SEMOB, e com uma pequena variação entre as
Áreas de Operação.
Figura 129 – Flutuação diária da frota do STCO: Total do Sistema STCO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de bilhetagem eletrônica do STCO (período entre 08 e 12 de maio
de 2017.

Figura 130 – Flutuação diária da frota do STCO: Área de Operação A (Subúrbio Ferroviário)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de bilhetagem eletrônica do STCO (período entre 08 e 12 de maio
de 2017.
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Figura 131 – Flutuação diária da frota do STCO: Área de Operação B (Miolo)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de bilhetagem eletrônica do STCO (período entre 08 e 12 de maio
de 2017.

Figura 132 – Flutuação diária da frota do STCO: Área de Operação C (Orla/Centro)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de bilhetagem eletrônica do STCO (período entre 08 e 12 de maio
de 2017.
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Tabela 43 – Frota alocada e relação com a prevista nas ordens de serviço operacional
Área
A
B
C
Total

Frota Máxima Alocada (ônibus)
(entre as 07:30 e 07:59h da manhã)
659
813
692
2.164

% da Frota Alocada em Relação à Frota Máxima
Prevista
93,2 %
93,9 %
89,3 %
92,2%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de bilhetagem eletrônica do STCO (período entre 08 e 12 de maio
de 2017) e Ordem de Serviço Operacional do STCO - SEMOB.

 Oferta de Viagens Diárias dos Serviços de Ônibus - STCO
Durante um dia útil, são realizadas pouco mais de15 mil viagens em todas as linhas municipais
de Salvador (STCO), sendo 4.191 pelas linhas da Área A (27,9% do total de viagens no dia),
5.532 viagens pelas linhas da Área B (36,8%) e 5.305 viagens pelas linhas da Área C (35,3%).
Durante os sábados, são ofertadas 10,8 mil viagens, sendo 3.164 viagens na Área A (29,2%),
3.870 viagens na Área B (35,7%) e 3.803 viagens na Área C (35,1%). Um sábado típico oferece
72,1% das viagens do dia útil.
Aos domingos, são ofertadas 8,5 mil viagens, sendo 2.411 viagens na Bacia A (28,4%), 3.099
viagens na Área B (36,5%) e 2.973 viagens na Área C (35,0%). Um domingo típico oferece 56,4%
de viagens de um dia útil, conforme pode ser verificado na tabela e gráfico abaixo.
Tabela 44 - Oferta diária de viagens por Área de Operação
Área

Dias Úteis
4.191
27,9%
5.532
36,8%
5.305
35,3%
15.027
100,0%

A
B
C
Total Geral

Número de Partidas de Viagens
Sábados
3.164
29,2%
3.870
35,7%
3.803
35,1%
10.836
100,0%

Domingos
2.411
3.099
2.973
8.483

28,4%
36,5%
35,0%
100,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de bilhetagem eletrônica do STCO (período entre 08 e 12 de maio
de 2017

Figura 133 – Oferta de viagens por Área de Operação durante os dias úteis, sábados e
domingos
Oferta de Viagens por Área de Operação
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de bilhetagem eletrônica do STCO (período entre 08 e 12 de maio
de 2017

O número total de viagens ofertadas aos sábados e domingos correspondem a respectivamente
a 72% e 56% do número de viagens dos dias úteis.
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 Quilometragem Média Percorrida - STCO
Mensalmente, os ônibus das linhas municipais de Salvador do sistema STCO percorrem 15,3
milhões de km, considerando somente o percurso efetivo da linha de ônibus (sem considerar os
percursos ociosos – acessos às garagens).
A distribuição da quilometragem média mensal (Percurso Médio Mensal - PMM) percorrida pelos
ônibus do STCO entre as áreas de operação é a seguinte:
o

Área de Operação A:

4,6 milhões de quilômetros/mês (30,3%),

o

Área de Operação B:

5,5 milhões de quilômetros/mês (36,0%)

o

Área de Operação C:

5,2 milhões de quilômetros/mês (33,8%).

A Tabela a seguir apresenta a quilometragem média diária em cada área de operação.
Tabela 45 – Quilometragem média rodada por Área de Operação do STCO
Quilometragem Média diária (km/dia)
Dias Úteis

%

Sábados

%

Domingos

%

Mensal

%
Geral

A (Subúrbio
Ferroviário)

170.065

30,1%

128.109

31,3%

98.317

30,7%

4.647.141

30,3%

B (Miolo)

204.844

36,3%

140.927

34,4%

111.422

34,8%

5.515.971

36,0%

C (Orla/Centro)

189.866

33,6%

140.203

34,3%

110.610

34,5%

5.180.307

33,8%

Total

564.776

100,0%

409.238

100,0%

320.350

100,0%

15.343.419

100,0%

Área

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Cadastro SEMOB

Figura 134 - Quilometragem média diária rodada por Área de Operação do STCO
Quilometragem média diária por tipo de dia e Área de Operação STCO
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Cadastro SEMOB
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 Curvas de Concentração de Frota e de Partidas x Número de Linhas - STCO
Neste item são apresentadas as chamadas “Curvas ABC” que ilustram a correlação entre a frota
alocada e o número de linhas de ônibus do STCO.
Em síntese a Curva ABC de Frota x Linhas indica a porcentagem de frota alocada a cada
porcentagem de linhas do sistema STCO. Um sistema é considerado concentrado quando uma
grande parte da frota precisa ser alocada para atendimento de poucas linhas. Quanto maior for
a relação entre a porcentagem da frota e a porcentagem das linhas (%da frota/%das linhas)
maior é a concentração do sistema.
A Curva ABC de Frota x Linhas do sistema STCO é apresentada no gráfico a seguir o qual indica
que há uma concentração da frota alocada em um limitado conjunto de linhas. De fato, observase que 50% da frota em dias úteis é alocada para atendimento de 25,2% das linhas (35 linhas)
e que para atendimento das necessidades de 50% das linhas é necessário alocar 76,6% da frota
no dia útil.
Figura 135 – Curva ABC entre frota e quantidade de linhas do STCO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Cadastro SEMOB (maio/2017)

Analogamente podem ser analisadas as Curvas ABC relacionando quantidades de partidas
(serviços prestados) e as linhas. As curvas correspondentes a cada área de operação
apresentam o mesmo padrão de concentração conforme indicam os gráficos a seguir.
Nas linhas da Área A (Subúrbio Ferroviário), 50% das viagens são ofertadas por apenas 19,5%
das linhas (34 linhas). Na Área B (Miolo), 50% das viagens são ofertadas por 21,2% das linhas
(38 linhas). Na Área de Operação C (Orla/Centro) 50% das viagens são ofertadas por 22,0% das
linhas (40 linhas).
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Figura 136 – Curva ABC entre partidas e a quantidade de linhas da Área de Operação A

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Cadastro SEMOB (maio/2017)

Figura 137 - Curva ABC entre partidas e a quantidade de linhas da Área de Operação B

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Cadastro SEMOB (maio/2017)
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Figura 138 - Curva ABC entre partidas e a quantidade de linhas da Área de Operação C

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Cadastro SEMOB (maio/2017)

Considerando-se a oferta de serviços da hora pico da manhã (HPM), a Curva ABC indica um
padrão de concentração. As linhas base ofertam 50% das partidas na hora pico (24,4%),
enquanto que 50% das linhas requerem oferta de 75,8% das partidas.
Figura 139 – Curva ABC entre as partidas na hora pico e quantidade de linhas do sistema
STCO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Cadastro SEMOB (maio/2017)
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As curvas ABC permitem identificar prioridades. A leitura da Curva ABC apresentada acima
permite identificar que a melhoria na qualidade dos serviços em aproximadamente 25% das
linhas atenderia a aproximadamente 50% da oferta. O fato de Salvador não ter ainda um sistema
de transporte baseado no sistema tronco alimentado no qual as linhas alimentadoras atendem
demandas geograficamente mais esparsas enquanto as linhas troncais atendem demanda
maiores e concentradas, resulta em um conjunto ainda não intensamente concentrado.
 Intervalos entre Partidas - STCO
Quanto ao intervalo entre partidas (intervalo entre saídas dos ônibus para início do percurso de
uma linha) durante o período de pico da manhã, o intervalo médio é de 30,0 minutos, o que é
considerado alto. De fato, 27,9% das linhas possuem intervalo entre 26 e 30 minutos, enquanto
que 25,2% das linhas possuem intervalos maiores que 51 minutos.

Tabela 46 - Distribuição de linhas por faixa de intervalo na HPM (dias úteis) no STCO
Faixa de intervalo (min)

Número de Linhas

Porcentagem do Nº de Linhas

De 1 a 5 min.

5

1,3%

De 6 a 10 min.

47

12,1%

De 11 a 15 min.

59

15,1%

De 16 a 20 min.

66

16,9%

De 26 a 30 min.

105

26,9%

De 51 a 60 min.

95

24,4%

Acima de 60 min

13

3,3%

390

100,00%

Total

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Ordens de Serviço Operacional - SEMOB
Obs.: as linhas que possuem “atendimentos” foram consideradas em conjunto com a base
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Figura 140 - Distribuição do número de linhas por faixa de intervalo na HPM - dias úteis STCO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Figura 141 – Porcentagem acumulada do número de linhas por faixa de intervalo na HPM
- dias úteis - STCO
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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 Frequência de Atendimentos na Via -STCO
O mapa da figura a seguir ilustra a frequência de passagens de ônibus (ônibus/hora) durante a
hora pico manhã (07:00 às 08:00 horas) nas principais vias do município utilizando uma escala
cromática de acordo com a intensidade da oferta horária de ônibus na rede viária.
Figura 142 – Frequência das linhas do sistema STCO (ônibus/hora)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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 Caracterização da Demanda do STCO
 Passageiros Transportados pelo STCO
De acordo com dados registrados referentes ao mês de Maio de 2017 pelo sistema de bilhetagem
eletrônica do STCO, durante os dias úteis são transportados 1,32 milhões de passageiros pelo
STCO nas três áreas de operação, sendo distribuídos entre 411 mil passageiros/dia na Área A Subúrbio Ferroviário (31,1%), 490 mil passageiros/dia na Área B – Miolo (37,2%) e 418 mil
passageiros/dia na Área C – Orla/Centro (31,7%), conforme mostrado na Tabela 47.
Aos sábados, são transportados, em média, 861 mil passageiros, o que corresponde a 65,3% da
demanda transportada em um dia útil. A distribuição dessa demanda entre as áreas de operação
é semelhante à dos dias úteis. O gráfico da Figura 143 mostra esta distribuição.
Aos domingos, são transportados 565 mil passageiros, o que corresponde a 42,9% da demanda
transportada em um dia útil.

Tabela 47 - Passageiros transportados por dia útil, sábado e domingo por Área de
Operação – STCO
Concessionária
Operadora

Área de
Operação

Dia Útil

%DU

Sábado

% Sáb.

Domingo

% Dom.

Plataforma

A – Subúrbio
Ferroviário

410.688

31,1%

281.577

32,7%

188.551

33,3%

OTTrans

B – Miolo

490.270

37,2%

321.544

37,3%

211.914

37,5%

Salvador Norte

C – Orla/Centro

417.852

31,7%

258.347

30,0%

165.150

29,2%

Total

1.318.810

100,0%

861.468

100,0%

565.615

100,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem do STCO - Maio/2017

Figura 143 - Passageiros diários transportados por Área de Operação nos dias úteis STCO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

A seguir estão indicadas, para cada Área de Operação as linhas do STCO que se apresentam
como as mais demandadas diariamente (as “top 15”) e suas relações com as principais da área
(50 linhas).
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 Área de Operação A (Subúrbio Ferroviário)
As 15 linhas da Área de Operação A (Subúrbio Ferroviário) com maior demanda transportada
em dias úteis, são listadas a seguir. Entre essas 15 linhas com mais demanda nesta Área de
Operação, 14 linhas têm configuração inter área. O histograma da figura a seguir ilustra a
demanda das 50 principais linhas com maior demanda da Área de Operação A (Subúrbio
Ferroviário), durante os dias úteis.
Tabela 48 – Passageiros transportados nas 15 linhas com maior demanda na Área de
Operação A (Subúrbio Ferroviário)
Linha
1637
1614
1511
1634
1607
1611
1612
1633
1606
1645
0345
0349
0219
0218
0213

Denominação
M. Periperi - B. do Rio Rodoviária
Mirante Periperi - Itaigara
Conj. Pirajá I-Eng. V Federação
Alto de Coutos - Pituba
Paripe - Barra
Paripe - Pituba
Paripe - Rodoviária
Mirante Periperi - Ondina
Paripe - Baixa Sapateiros/ Barroquinha
Alto Sta. Terezinha/Rio Sena - Pituba
Boa V S Caetano - Pituba
Mal Rondon (S Caetano) - Brotas
Ribeira - Rodoviária
Ribeira - Pituba
Ribeira - Federação

Tipo
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
Radial
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
TOTAL

Passageiros/dia útil
14.638
13.185
12.276
11.602
11.003
10.620
10.470
9.941
9.087
7.617
6.801
6.682
6.487
6.443
6.397
143.249
(34.9% da demanda diária da Área A)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem do STCO - Maio/2017

Entre as 15 linhas com mais demanda desta Área de Operação, 14 linhas têm configuração inter
área. O histograma da figura a seguir ilustra a demanda das 50 linhas com maior demanda da
Área de Operação A (Subúrbio Ferroviário), durante os dias úteis.
Figura 144 – Passageiros transportados por dia útil nas 50 linhas principais na Área de
Operação A (Subúrbio Ferroviário)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem STCO – Maio/2017
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 Área de Operação B (Miolo)
Analisando-se a demanda por linha da Área de Operação B, as 15 linhas com maior demanda
transportada em um dia útil estão listadas na tabela a seguir. De maneira semelhante às linhas
da Área A, treze das quinze linhas com maior demanda desta Área de Operação têm
configuração inter área.
Tabela 49 – Passageiros transportados nas 15 linhas com maior demanda na Área de
Operação B
Linha
1386
1207
1420
1230
1320
1238
1306
1211
1220
1341
1130
1231
1215
1340
1346

Denominação
N Brasília/Jd. N Esper/7 Abril-Barra
Tancredo Neves-Pituba
Boca Da Mata-Pituba
Sussuarana-Barra R1
Pau da Lima-Nordeste
Jd Sto Inacio-Pituba
Colina Azul-Franca/ C. Grande
Tancredo Neves-Barra
Mata Escura-Pituba
Estação Pirajá-Barra 2
Cabula 6-Ondina
Sussuarana-Barra R2
Engomadeira-Lapa
Estação Pirajá-Barra 1
Estação Pirajá-Itapuã

Tipo
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
Radial
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
Radial
Inter área
Inter área
TOTAL

Passageiros/dia útil
12.429
12.364
12.194
11.727
10.506
10.359
9.594
9.316
9.148
9.087
8.581
8.399
8.202
8.031
7.975
147.912
30,2 % da demanda diária da área B

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem do STCO - Maio/2017

O histograma da figura a seguir ilustra as 50 linhas com maior demanda da Área de Operação B
(Miolo), durante os dias úteis.
Figura 145 – Passageiros transportados por dia útil nas 50 principais linhas na Área de
Operação B (Miolo)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem do STCO – Maio/2017
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 Área de Operação C (Orla/Centro)
As 15 linhas da Área de Operação C (Orla/Centro) com maior demanda transportada em dias
úteis, estão listadas a seguir. Assim como as outras áreas de operação, na área C as linhas inter
área também se destacam, sendo treze das quinze linhas com maior demanda.
Tabela 50 – Passageiros transportados nas 15 linhas com maior demanda na Área de
Operação C (Orla /centro)
Linha
0426
1055
1034
0342
1052
0102
0713
1060
1051
1053
1050
0704
0410
0720
0915

Denominação
Sta. Monica-Pituba
Est. Mussurunga -Ribeira/S. Joaquim
Parque S. Cristóvão - Barroquinha
Rodoviária/Circ A
Est. Mussurunga - Barra 2
Barbalho-Iguatemi
Sta. Cruz-Calcada/Bonfim
Estação Mussurunga - Sao Joaquim
Est. Mussurunga - Barra 1
Est. Mussurunga - Barra 3
Estação Mussurunga - Lapa
Federação-Nazaré
Sieiro-Aeroporto
Vale das Pedrinhas-Vila R Barbosa
Vale dos Rios/Stiep R4

Tipo
Inter área
Inter área
Radial
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
Radial
Inter área
Inter área
Inter área
Inter área
TOTAL

Passageiros/dia útil
11.926
11.165
10.687
9.784
9.677
9.619
9.172
8.805
7.777
7.675
7.650
7.629
7.559
6.456
6.376
131.957
31,6% da demanda diária da Área C

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Bilhetagem Junho/2015

O histograma da figura a seguir ilustra as 50 linhas com maior demanda da Área de Operação C
(Orla/Centro), durante os dias úteis.
Figura 146 – Passageiros transportados por dia útil nas 50 linhas principais na Área de
Operação C (Orla/Centro)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Bilhetagem Maio/2017
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Figura 147 – Passageiros transportados por dia útil nas quinze linhas de maior demanda
das Áreas A, B e C
Passsageiros transportados por dia nas 15 linhas de maior demanda das Áreas A, B, e C
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Bilhetagem Maio/2017

No Anexo 5 estão sintetizadas as informações da demanda registrada pelo sistema de
bilhetagem eletrônica do STCO, referentes a um dia útil, de uma semana típica do início do mês
de maio de 2017.
 Distribuição Horária da Demanda - STCO
De acordo com dados do sistema de bilhetagem do STCO, o pico de demanda registrada em um
dia útil ocorre no horário entre 06:00 e 07:00 horas em função do momento de início das partidas
dos ônibus, conforme especificado no sistema de bilhetagem, com uma demanda de 130.975
passageiros registrados na HPM (9,9% do total de passageiros registrados em um dia útil). No
período da tarde, o pico de demanda ocorre entre as 17:00 e 18:00 horas, registrando 110.162
passageiros (8,4%).
Um pico de demanda menor, ocorre durante o período de almoço (hora pico da tarde – HPT),
entre 12:00 e 13:00 horas, no qual são registrados 83.255 passageiros (6,3% do total diário). A
tabela a seguir apresenta a demanda transportada por faixa horária.

Tabela 51– Demanda registrada por faixa horária por tipo de dia (pass./dia) - STCO
Fx Hora

Passageiros/dia
Dia Útil

Sábado

Distribuição Percentual
Domingo

Dia Útil

Sábado

Domingo

02:00 - 03:00

63

81

165

0,0%

0,0%

0,0%

03:00 - 04:00

70

48

99

0,0%

0,0%

0,0%

04:00 -05:00

7.052

2.629

798

0,5%

0,3%

0,1%

05:00 - 06:00

66.063

31.362

16.004

5,0%

3,6%

2,8%

06:00 – 7:00

130.975

67.854

35.165

9,9%

7,9%

6,2%

07:00 – 8:00

118.852

74.631

36.360

9,0%

8,7%

6,4%

08:00 – 9:00

76.470

59.198

33.180

5,8%

6,9%

5,9%

09:00 – 10:00

59.121

49.491

32.714

4,5%

5,7%

5,8%

10:00 – 11:00

58.049

48.781

33.775

4,4%

5,7%

6,0%

11:00 12:00

65.927

51.925

37.387

5,0%

6,0%

6,6%

12:00 – 13:00

83.255

61.479

41.168

6,3%

7,1%

7,3%

13:00 – 14:00

73.221

59.702

37.453

5,6%

6,9%

6,6%
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Passageiros/dia

Fx Hora

Dia Útil

Sábado

Domingo

14:00 – 15:00

61.820

53.472

35.366

4,7%

6,2%

6,3%

15:00 – 16:00

67.160

50.811

32.278

5,1%

5,9%

5,7%

16:00 – 17:00

83.198

51.981

31.220

6,3%

6,0%

5,5%

17:00 – 18:00

110.162

50.841

33.488

8,4%

5,9%

5,9%

18:00 – 19:00

95.371

43.918

38.052

7,2%

5,1%

6,7%

19:00 – 20:00

60.636

36.337

32.098

4,6%

4,2%

5,7%

20:00 – 21:00

36.665

24.795

23.535

2,8%

2,9%

4,2%

21:00 – 22:00

37.827

18.765

22.036

2,9%

2,2%

3,9%

22:00 – 23:00

23.549

18.519

10.737

1,8%

2,1%

1,9%

23:00 – 24:00

2.929

4.414

1.960

0,2%

0,5%

0,3%

24:00- 01:00

290

350

426

0,0%

0,0%

0,1%

01:00 – 02:00

84

87

153

0,0%

0,0%

0,0%

1.318.810

861.468

565.615

100,0%

100,0%

100,0%

Total diário

Dia Útil

Sábado

Distribuição Percentual
Domingo

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem Eletrônica do STCO – Maio 2017

Aos sábados, o perfil de variação horária da demanda é semelhante ao dos dias úteis, com o
pico do dia ocorrendo no período das 07:00 ás 08:00 horas, com o transporte de 74.613
passageiros/HPM (8,7% da demanda do dia útil) e com pequenas oscilações no período
vespertino.
Aos domingos, a demanda não apresenta dois picos evidentes ao longo do dia em torno dos 35
mil passageiros por hora durante todo o período diurno entre 06:00 e 19:00 horas.
Figura 148 – Variação horária da demanda por tipo de dia típico - STCO

Distribuição horária da demanda por tipo de dia
140.000

Passageiros Transportados

120.000
100.000
80.000
60.000

40.000
20.000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1
Faixas Horárias

Domingo

Sábado

Útil

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem Eletrônica do STCO – (Maio 2017)
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 Concentração de Demanda - STCO
Neste item são apresentadas as “Curvas ABC” que ilustram a correlação entre a demanda
registrada pelo sistema de bilhetagem eletrônica do STCO em passageiros/dia e o número de
linhas de ônibus e entre número de partidas, e destas com o número de linhas do STCO. A Curva
ABC ilustra a concentração da demanda na rede de transportes coletivos do STCO.
De fato, 50% da demanda das linhas do sistema STCO é transportada por apenas 17,0% das
linhas (85 linhas). Por sua vez, 50% das linhas transportam 87,6% da demanda de um dia útil,
conforme pode ser visto no gráfico a seguir.
Figura 149 – Curva ABC correlacionando a demanda e a quantidade de linhas – sistema
STCO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem Eletrônica do STCO – Maio 2017
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 Comparativo da Variação Diária da Oferta x Demanda – Dias Úteis - STCO
O gráfico da figura a seguir ilustra uma comparação entre a variação percentual do número de
ônibus em circulação durante um dia útil e do número de passageiros registrados por hora no
mesmo dia útil pelo STCO.
A frota ofertada possui pouca variação durante o dia, com o pico tarde correspondendo a quase
85% da oferta no pico manhã.
Por sua vez, a demanda registrada durante o dia varia bastante, com a presença de dois picos
bem definidos (o pico manhã e pico tarde), porém durante o pico almoço a demanda ainda é
relativamente baixa (cerca de 63% da demanda diária. Isto mostra uma ociosidade durante o
período de vale, que é o horário entre o pico manhã e o pico tarde, podendo ser ajustado pelo
pico do almoço.
Figura 150 – Comparação entre oferta e demanda durante os dias úteis

Variação Horária da Oferta (Frota) x Demanda - Dias Úteis STCO
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Frota

Demanda

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem Eletrônica do STCO – Maio 2017 e Dados Cadastrais
do STCO - SEMOB

 Evolução Histórica da Demanda - STCO
Dados do Sistema de Controle de Arrecadação de tarifas e do Sistema de Bilhetagem Eletrônica
do STCO indicam uma tendência histórica de redução da demanda, desde 1995, a uma taxa
média anual de queda da ordem de 1,2% ao ano referente ao número de passageiros
transportados, e queda de 2,5% ao ano para o número de passageiros equivalentes (demanda
em passageiros pagantes descontando as gratuidades e descontos de tarifas, incluindo as
integrações tarifárias).
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Tabela 52 – Frota registrada de autos e de motos de Salvador – Período 2005 - 2016
2005

2010

2015

2016

Automóvel

318.261

458.599

564.606

573.138

Motocicleta

30.235

78.319

117.765

122.555

348.496

536.918

682.371

695.693

Total

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Denatran

Com os dados dessa tabela verifica-se que a taxa média de crescimento anual da frota no
período 2010 – 2016 foi de 3,8% ao ano para autos; 7,7% ao ano para motos e 4,4% ao ano
para o total de veículos individuais. O histograma da figura a seguir ilustra a evolução da frota no
período.
Figura 151 – Evolução das frotas de autos e de motos em Salvador no período 2005 - 2016

Evolução da Frota de Autos e Motos - Salvador
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Denatran

202

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

No período 1995-2016 o STCO34 registrou uma queda bruta na demanda em passageiros
transportados por mês da ordem de 22,3% e em termos de passageiros equivalentes, a queda
foi da ordem de 40,9% conforme indicam a tabela e o histograma a seguir.
Essa constatação indica que enquanto no mesmo período (2005 – 2016) a demanda por
transporte no STCO reduziu 18%, a frota registrada de veículos individuais aumentou em 99,6
% sendo significativa a influência na divisão modal da cidade.
Tabela 53 – Evolução da demanda no STCO no período 1995 -2016
Ano

Média Mensal de Pass. Transp.
(milhões de pass./ mês

Média Mensal de Pass. Equivalente
(milhões de pass. Equiv./ mês)

1995

44,19

39,80

1996

41,93

37,76

1997

39,42

36,70

1998

41,34

36,43

1999

40,69

35,10

2000

41,11

35,50

2001

39,01

33,33

2002

39,52

33,02

2003

37,58

30,30

2004

36,86

28,44

2005

37,77

28,90

2006

37,58

28,54

2007

38,01

29,51

2008

40,15

31,58

2009

38,71

30,68

2010

38,32

30,69

2011

37,25

29,96

2012

34,48

27,81

2013

33,13

26,30

2014

33,64

25,68

2015

33,41

25,09

2016

34,34

23,53

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados do Sistema de Controle de Arrecadação de Bilhetagem Eletrônica do STCO
– SEMOB (maio / 2017)

34

Está em curso pela ARSAL uma auditória relativa a demanda do STCO.
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b) Estrutura do Subsistema de Transporte Especial Complementar – STEC
O Subsistema de Transporte Especial Complementar – STEC é um serviço complementar ao
STCO – Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus do município. As linhas deste subsistema
são concentradas nas zonas mais periféricas do município, conforme pode ser verificado na
figura a seguir.
O Subsistema STEC opera 59 linhas com a seguinte distribuição geográfica por área de
operação, sem vinculação às empresas operadoras da concessão do STCO.
Tabela 54 – Número de linhas do subsistema STEC por Área de Operação
Área de Operação

Número de Linhas

%

A

28

47%

B

27

46%

C

4

7%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB

Figura 152 – Itinerário das linhas do sistema STEC

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB
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 Caracterização da Oferta do – STEC
 Frota Operante do STEC
Conforme indicado pelas Ordens de Serviço Operacionais (OSO), durante um dia útil a frota
operante do STEC é de 257 veículos, sendo divididos em 102 veículos programados para a
operação na Área de Operação A (39,7%), 132 veículos na Área de Operação B (51,4%) e 23
na Área de Operação C (8,9%), conforme pode ser visto no gráfico a seguir.
Tabela 55 – Frota operante por área de operação do sistema STEC
Linhas

Dia Útil

Sábados

Domingos

Área Geográfica
A
B
C
Total

Quantidade

%

Frota

%

Frota

%

Frota

%

28
27
4
59

47,5%
45,8%
6,8%
100,0%

102
132
23
257

39,7%
51,4%
8,9%
100,0%

100
132
23
255

39,2%
51,8%
9,0%
100,0%

101
132
23
256

39,5%
51,6%
9,0%
100,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados eSEMOB (Março, 2017)

Aos sábados e domingos as frotas do STEC não variam em relação aos dias úteis.
 Variação Horária da Frota em Operação do STEC
O histograma da figura a seguir ilustra a variação, ao longo do dia, da frota alocada na operação
do sistema STEC. Este dado foi processado a partir das informações do Sistema de Bilhetagem
Eletrônica, entre os dias 08 a 12 de maio de 2017.
Na faixa horária entre 07:00 e 07:59h da manhã é o período onde existe a maior frota em
circulação. Nesse período circulam 219 veículos, o que corresponde a 85,2% da frota informada
pelas Ordens de Serviço.
Figura 153 – Frota em operação ao longo de um dia útil no STEC

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem Eletrônica – Maio 2017
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 Oferta de Viagens Diárias dos Serviços de Ônibus - STEC
Durante um dia útil, as linhas do STEC realizam 2.136 partidas, somadas as viagens nos sentidos
ida e volta, sendo 829 na Área A (47,5% do total de viagens no dia); 1.146 viagens na Área B
(53,7%) e 161 viagens na Área C (7,5%).
Durante os sábados, são ofertadas 2.136 viagens apesar de uma ligeira oscilação entre as áreas
A e B. Quanto aos domingos há uma redução insignificante (-1%) no total de partidas diárias.
Aos domingos, são ofertadas 2.106,5 viagens, sendo 781 viagens na Bacia A (37,1%), 1.164,5
viagens na Bacia B (55,3%) e 161 viagens na Bacia C (7,6%), conforme pode ser visto na tabela
a seguir.
Tabela 56 – Oferta de viagens por Área de Operação durante os dias úteis, sábados e
domingos - STEC
Área de
Operação

Linhas

% Linha

Partidas
Dia Útil

% DU

A

28

B

27

C
Total

Partidas
Sábados

% Sab

47,5%

829

45,8%

1.146

4

6,8%

59

100,0%

Partidas
Domingos

% Dom

38,8%

809

53,7%

1.165

37,9%

781

37,1%

54,6%

1.164

161

7,5%

55,3%

161

7,5%

161

2.136

100,0%

7,6%

2.135

100,0%

2.106

100,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB, Maio 2017

 Quilometragem Média Percorrida por Mês – STEC
A cada mês os ônibus das linhas do STEC de Salvador percorrem 2,88 milhões de km
considerando somente o percurso efetivo da linha de ônibus (sem considerar os percursos
ociosos).
A distribuição da quilometragem média mensal percorrida pelos ônibus do STEC entre as áreas
de operação é a seguinte:
o
o
o

Área de Operação A:
Área de Operação B:
Área de Operação C:

1,18 milhões de quilômetros/mês (41%),
1,49 milhões de quilômetros/mês (51%)
0,21 milhões de quilômetros/mês (8%).

A Tabela a seguir apresenta a quilometragem média diária em cada área de operação.

Tabela 57 - Quilometragem rodada por Área de Operação por tipo de dia
Dia Útil

Sábados

Domingos

Área de
Operação

Linhas

% Linha

km

%

km

%

km

%

A

28

47,5%

39.746

41,2%

39.008

40,4%

38.120

39,9%

B

27

45,8%

49.347

51,2%

50.222

52,0%

50.195

52,5%

C

4

6,8%

7.288

7,6%

7.288

7,6%

7.288

7,6%

59

100,0%

96.382,23

100,0%

96.519,49

100,0%

95.603,5

100,0%

Total

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB (maio/2017)
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Figura 154 - Quilometragem rodada por dia por Área de Operação - STEC

Distribuição da Quilometragem Rodada por tipo de
dia e área de operação - STEC
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB (maio/2017)

 Curvas de Concentração de Frota e Número de Linhas - STEC
Neste item são apresentadas as chamadas “Curvas ABC” que ilustram a correlação entre frota
alocada e o número de linhas de ônibus e entre número de partidas e número de linhas do STCO.
A Curva ABC de Frota x Linhas do sistema STEC é apresentada no gráfico a seguir o qual indica
a concentração da frota alocada em relação ao número de linhas não é intensamente
concentrado. De fato, observa-se que 50% da frota em dias úteis é alocada para atendimento de
30% das linhas e que para atendimento das necessidades de 50% das linhas) é necessário
alocar 69% da frota no dia útil.
Figura 155 – Curva ABC entre frota e quantidade de linhas do sistema STEC

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Ordem de Serviço Operacional (OSO); SEMOB, (Maio/2017)
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 Intervalos entre Partidas - STEC
Quanto ao intervalo entre partidas durante a hora pico manhã, o intervalo médio é de 36,8
minutos, um pouco maior do intervalo médio encontrado no sistema STCO. De fato, 17 linhas,
ou 28,8% das linhas, possuem intervalo maior do que 30 minutos, conforme pode ser verificado
na tabela a seguir.
Tabela 58 – distribuição de linhas por faixa de intervalo nos dias úteis – Sistema STEC
Faixa de intervalo entre partidas

Linhas do Sistema STEC

Porcentagem

Até 15 minutos

6

10,20%

De 16 a 20 min.

12

20,30%

De 21 a 30 min.

16

27,10%

De 31 a 40 min.

8

13,60%

De 41 a 50 min.

7

11,90%

De 51 a 60 min.

2

3,40%

Acima de 60 min.

8

13,60%

59

100,00%

Total
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB, Maio/2017

Figura 156 - Distribuição do número de linhas por faixa de intervalo na HPM - dias úteis

Distribuição do número de linhas por faixa de intervalo na HPM - dias úteis
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB, Maio/2017

208

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

Figura 157 – Curva do percentual acumulado de número de linhas x faixas de intervalo
entre partidas
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Faixa de Intervalos entre partidas
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB, Maio/2017
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 Frequência de Atendimento – STEC
Pela característica de suas linhas localizadas na periferia do município, o STEC possui
frequências na hora pico que se concentram nas avenidas mais distantes do Centro Histórico,
como é o caso da Av. Dorival Caymmi, com uma frequência de 45 ônibus nas horas mais
carregadas do dia, Av. Octávio Mangabeira, com 60 ônibus/hora, e a Av. Afrânio Peixoto, com
38 ônibus hora durante as horas de pico.
O mapa a seguir mostra as frequências das linhas STEC dentro do município de Salvador.
Figura 158 – Mapa de frequência das linhas do sistema STEC

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB
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 Caracterização da Demanda do STEC
 Passageiros Transportados pelo STEC
Durante os dias úteis, a demanda de passageiros do sistema STEC é de aproximadamente 72
mil passageiros. Aos sábados, esta demanda é bem menor, 49,7 mil passageiros, enquanto que
aos domingos a demanda é de 43 mil passageiros, conforme mostra a tabela abaixo.
Tabela 59 – Passageiros diários transportados; STEC
STEC
Passageiros transportados/dia

Dia Útil

Sábado

Domingo

72.456

49.732

43.135

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem Eletrônica – Maio, 2017

Analisando-se a demanda por linha, verifica-se que a linha L702 – Vale dos Lagos/Narandiba é
a que transporta mais passageiros durante os dias úteis, com 4.175 passageiros/dia útil,
conforme mostra o gráfico a seguir.
Figura 159 – Passageiros transportados por linha nos dias úteis – sistema STEC
Passageiros Transportados por linha - STEC - Dias Úteis
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem Eletrônica – Maio 2017
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Aos sábados, a linha com maior demanda é a linha L111 – Baixa do Fiscal/Lobato – Brasilgás,
com 3.788 passageiros/sábado.
Figura 160 – Passageiros transportados por linha aos sábados
Passageiros Transportados por linha - STEC - Sábados
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem Eletrônica – Maio 2017

Aos domingos, a linha L111 continua sendo a linha do sistema STEC com maior demanda,
transportando 3.273 passageiros/domingo.
Figura 161 – Passageiros transportados por linha aos domingos
Passageiros Transportados por linha - STEC - Domingos
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem Eletrônica – Maio 2017
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 Distribuição Horária da Demanda – STEC
A distribuição de passageiros transportados por hora mostra um perfil característico durante os
dias úteis, com dois fortes picos de demanda e um pico intermediário na hora do almoço. No pico
manhã, durante a faixa horária das 06:00 até 07:00 horas são registrados 7,2 mil passageiros
(9,4% da demanda), enquanto que no pico tarde são registrados 8,4 mil passageiros na faixa
horária das 17:00 horas (10,5% do total).
O perfil aos sábados se modifica em relação ao perfil dos dias úteis, com um pequeno pico pela
manhã e demanda mais estável durante os demais períodos do dia. Este perfil mais estável
ocorre durante todo o domingo, conforme visto no gráfico a seguir.

Tabela 60 - Demanda diária registrada por faixa horária–STEC
Passageiros Registrados

Participação Diária (%)

Faixa
Horária

Dia Útil

Sábado

Domingo

Dia Útil

Sábado

Domingo

02:00 – 03:00h

-

-

-

0,0%

0,0%

0,0%

03:00 – 04:00h

-

-

-

0,0%

0,0%

0,0%

20

0,2%

0,1%

0,0%

1.495

732

4,3%

3,0%

1,7%

3.519

2.140

9,4%

7,1%

5,0%

6.342

3.686

2.174

8,2%

7,4%

5,0%

3.732

2.562

2.693

4,8%

5,2%

6,2%

09:00 – 10:00h

3.020

2.885

2.966

3,9%

5,8%

6,9%

10:00 – 11:00h

3.075

2.569

3.387

4,0%

5,2%

7,9%

11:00 – 12:00h

3.833

2.780

3.479

5,0%

5,6%

8,1%

12:00 – 13:00h

5.052

3.394

3.107

6,6%

6,8%

7,2%

13:00 – 14:00h

4.623

3.505

2.969

6,0%

7,0%

6,9%

14:00 – 15:00h

3.451

3.380

2.684

4,5%

6,8%

6,2%

15:00 – 16:00h

4.053

3.222

2.782

5,3%

6,5%

6,4%

16:00 – 17:00h

5.103

3.601

2.463

6,6%

7,2%

5,7%

17:00 – 18:00h

8.047

3.479

2.839

10,5%

7,0%

6,6%

18:00 – 19:00h

6.294

3.374

3.047

8,2%

6,8%

7,1%

19:00 – 20:00h

3.841

2.608

2.531

5,0%

5,2%

5,9%

20:00 – 21:00h

2.398

1.777

1.745

3,1%

3,6%

4,0%

21:00 – 22:00h

2.498

1.229

1.152

3,2%

2,5%

2,7%

22:00 – 23:00h

887

547

224

1,2%

1,1%

0,5%

23:00 – 24:00h

9

71

2

0,0%

0,1%

0,0%

24:00 – 01:00h

-

-

-

0,0%

0,0%

0,0%

04:00 – 05:00h

131

49

05:00 – 06:00h

3.342

06:00 – 07:00h

7.270

07:00 – 08:00h
08:00 – 09:00h

01:00 – 02:00h
Total

-

-

-

77.002

49.732

43.135

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem Eletrônica– Maio 2017
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Figura 162 - Distribuição horária dos passageiros registrados – STEC

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem Eletrônica– Maio 2017

 Concentração de Demanda – STEC
O gráfico ABC a seguir mostra a concentração da demanda nas linhas do STEC. Verifica-se uma
concentração menor do que a encontrada no sistema STCO, com 50% da demanda sendo
transportada em 23,6% do total de linhas do sistema STEC. Da mesma forma, 50% das linhas
STEC transportam 77,9% da demanda nos dias úteis do sistema STEC.
Figura 163 – Gráfico ABC entre demanda e quantidade de linhas –STEC
Correlação entre demanda e quantidade de linhas - STEC - Dias Úteis
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem Eletrônica do STEC (Maio, 2017)
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 Comparativo Frota X Demanda - STEC
O gráfico da figura a seguir ilustra uma comparação entre a variação do número de ônibus em
circulação durante um dia útil e a variação do número de passageiros transportados por hora no
mesmo dia útil pelo STEC.
Assim como o que ocorre no sistema STCO, a demanda transportada durante o dia varia
bastante, com a presença de dois picos bem definidos (pico manhã e pico tarde). Durante o pico
almoço, a demanda transportada é mediano máximo 65% da demanda transportada nos picos,
mostrando uma grande ociosidade nesse período.
Figura 164 – Relação entre Oferta e Demanda no sistema – Dias Úteis - STEC

Variação Horária da Oferta (Frota) x Demanda - Dias Úteis - STEC
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem Eletrônica do STEC – Maio, 2017 e Cadastro de OSO
do SEMOB
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c) Estrutura da Rede do Sistema Metropolitano de Ônibus
 Abrangência da Oferta de Linhas
O serviço de transporte coletivo metropolitano está organizado em 99 linhas de ônibus, operadas
por uma frota de 640 veículos, ofertando 3,33 mil viagens nos dias úteis. Nos finais de semana
a oferta de viagens é reduzida: no sábado para 2,71 mil viagens (81,5% da oferta do dia útil), e
no domingo para 1,92 mil viagens (58% da oferta de um dia útil).
Os serviços metropolitanos de transporte coletivo são prestados por 16 empresas privadas, cujos
indicadores de produção encontram-se relacionados na tabela a seguir, da qual constata-se que
somente sete empresas são responsáveis por mais do que 85% da demanda transportada.
Tabela 61 – Distribuição de linhas por empresa
Partidas
Empresa

Linhas

Frota

Dias
úteis

%

Sábados

%

Domingos

%

BTM

20

20,2%

168

26,3%

1.033

31,1%

796

29,3%

622

32,2%

Dois de Julho

14

14,1%

85

13,3%

315

9,5%

211

7,8%

154

8,0%

LIS

10

10,1%

28

4,4%

203

6,1%

168

6,2%

143

7,4%

Expresso
Metropolitano

8

8,1%

90

14,1%

437

13,1%

328

12,1%

217

11,2%

Sol de
Abrantes

8

8,1%

51

8,0%

377

11,3%

377

13,9%

245

12,7%

Costa Verde

7

7,1%

106

16,6%

338

10,2%

280

10,3%

162

8,4%

Brisa

6

6,1%

25

3,9%

115

3,5%

96

3,5%

82

4,3%

Cidade das
Águas

5

5,1%

9

1,4%

196

5,9%

161

5,9%

117

6,1%

Turim

5

5,1%

19

3,0%

79

2,4%

70

2,6%

63

3,3%

Expresso Linha
Verde

4

4,0%

18

2,8%

44

1,3%

44

1,6%

22

1,1%

Regional

4

4,0%

12

1,9%

64

1,9%

66

2,4%

40

2,1%

Viação Jauá

3

3,0%

14

2,2%

72

2,2%

72

2,7%

38

2,0%

LC Turismo

2

2,0%

8

1,3%

25

0,8%

22

0,8%

14

0,7%

Asabela

1

1,0%

4

0,6%

16

0,5%

14

0,5%

10

0,5%

Casttur

1

1,0%

1

0,2%

6

0,2%

6

0,2%

-

0,0%

Jequié Cidade
Sol

1

1,0%

2

0,3%

6

0,2%

2

0,1%

-

0,0%

Total Geral

99

100,0%

640

100,0%

3.326

100,0%

2.713

100,0%

1.929

100,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados operacionais informados pela AGERBA;(maio,2017)
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Figura 165 – Distribuição de linhas por empresa
Número de linhas por empresa operadora - Sistema
Metropolitano
25
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15
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5
-

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados operacionais informados pela AGERBA;(maio,2017)

Sete empresas detém a operação da maioria das linhas do sistema metropolitano. A empresa
BTM possui a maior quantidade de linhas em operação, com 20 linhas ou seja, 20,2%.
Em segundo lugar encontra-se a empresa Transportes Dois de Julho, com 14 linhas em operação
(14,2%), em terceiro lugar a empresa LIS com 10 linhas (10,1%). AS empresas Viação Sol de
Abrantes E Expresso Metropolitano vem em seguida com 8 linhas cada (8,0%).
Com relação a frota operante, a empresa BTM também é a maior, com 168 veículos, que
corresponde a 26,25% do total do sistema, seguido pela Costa Verde, com 106 veículos
(16,56%), Expresso Metropolitano, com 90 (14,06%) e Dois de Julho, com 85 veículos (13,28%).

Figura 166 - Frota informada pelas OSO do metropolitano por empresa

Frota por empresa operadora - Sistema Metropolitano
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados operacionais informados pela AGERBA; (maio,2017)
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Das 99 linhas metropolitanas, 84 possuem caraterísticas urbanas e 15 são rodoviárias, sendo
que das linhas urbanas, 15 são integradas ao metrô (maio, 2017).
Do total de linhas, 88 possuem Salvador como destino e 11 fazem a ligação entre os demais
municípios da Região Metropolitana, sem adentrar em Salvador.
As linhas com destino a Salvador foram classificadas em função dos corredores de acesso a
Salvador utilizados.
São quatro os principais corredores de acesso identificados.





Corredor Orla
Corredor Paralela
Corredor BR-324
Corredor Suburbana

A figura a seguir apresenta a disposição destes corredores no território do município de Salvador.
Figura 167 – Principais corredores metropolitanos de acesso a Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB
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A tabela a seguir apresenta a agregação dos dados segundo a distribuição por corredores e das
linhas metropolitanas com acesso aos Corredores de Transporte de Salvador.
Tabela 62 – Distribuição de linhas por corredor de acesso a Salvador
Corredor

Linhas

% Linhas

Frota

% Frota

Partidas/ Mês % Partidas / Mês

BR 324

31

31,3%

133

20,8%

21.488

23,4%

Orla

22

22,2%

189

29,5%

20.050

21,9%

Paralela

30

30,3%

245

38,3%

32.496

35,4%

Externa

11

11,1%

42

6,6%

14.242

15,5%

Suburbana

5

5,1%

31

4,8%

3.416

3,7%

Total Geral

99

100,0%

640

100,0%

91.692

100,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados operacionais da AGERBA (maio/2017)

O corredor da BR-324 é o que apresenta o maior número de linhas em operação, com 31 (31,3%)
das linhas, no entanto, é pelo corredor da Av. Paralela que opera a maior quantidade de veículos,
245 veículos ou 38,3% da frota.
O corredor Orla é o segundo mais importante, com 22 linhas e 189 veículos na frota operante.
O corredor da Av. Suburbana é por onde trafegam a menor quantidade de linhas e frota,
respectivamente 5 (5,1%) e 31 4,8%).
No conjunto de figuras a seguir são apresentados os itinerários das linhas metropolitanas de
Salvador, para cada um dos quatro corredores de acesso à capital e suas caracterizações.
São ainda apesentados o traçado do conjunto de linhas metropolitanas e das linhas integradas
ao Metrô.
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Na Figura abaixo encontram-se as linhas que utilizam o corredor da Av. Suburbana, formado
principalmente pelas vias: Av. Afrânio Peixoto, Av. Oscar Pontes, Av. da França e Av. Jequitaia.
Este corredor é utilizado principalmente por linhas com origens nos municípios de Candeias, e
Simões Filho.
Figura 168 – Mapas das linhas que utilizam o corredor da Av. Suburbana – Sistema
Metropolitano

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados operacionais informados pela AGERBA
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Na figura a seguir são apresentados os traçados das linhas que utilizam o corredor da Rodovia
BR-324. Este corredor é formado pela própria BR-324, e suas variações na aproximação do
centro de Salvador, pelas Avenidas Barros Reis e Rua Cônego Pereira, Av. Mario Leal Ferreira
(Bonocô), e Av. Acesso Norte.
Este corredor é utilizado principalmente por linhas com origens nos municípios de Candeias,
Simões Filho, Dias D’Ávila, São Sebastião do Passé, Madre de Deus e Camaçari.
Figura 169 – Mapa das linhas que utilizam a BR-324 - Sistema Metropolitano

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados operacionais informados pela AGERBA
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Na figura a seguir são apresentados os traçados das linhas que utilizam o corredor da Av. Luiz
Viana (Paralela). Este corredor é formado pela própria Av. Luiz Viana, e suas variações na
aproximação do centro de Salvador, pelas Avenidas Acesso Norte, Av. Antonio Carlos
Magalhães e Av. Mario Leal Ferreira (Bonocô).
Este corredor é utilizado principalmente por linhas com origens nos municípios de Camaçari e
Lauro de Freitas.
Figura 170 – Mapa das linhas que utilizam Corredor Paralela – Sistema Metropolitano

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados operacionais informados pela AGERBA
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Na figura a seguir são apresentados os traçados das linhas que utilizam o corredor da Orla
encontram-se. Este corredor é formado principalmente pelas Avenidas Dorival Caymmi e Av.
Octávio Mangabeira (Orla), e Av. Manoel Dias da Silva e Av. Amaralina que funcionam como
binário a partir da região da Pituba.
Existem ainda algumas variações na aproximação do centro de Salvador, pela Av. Antonio Carlos
Magalhães e Av. Prof. Magalhães Neto.
Este corredor é utilizado principalmente por linhas com origens nos municípios de Camaçari e
Lauro de Freitas, e algumas com origens em Dias D’Ávila e Simões Filho.
Figura 171 – Mapa das Linhas que utilizam o Corredor da Orla – Sistema Metropolitano

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados operacionais informados pela AGERBA
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As Figuras a seguir apresentam:
(i)

o traçado de todas as linhas que realizam ligação entre os demais municípios sem
envolver quaisquer atendimentos a Salvador;

(ii)

mapa das linhas metropolitanas rodoviárias; e

(iii) o mapa das linhas metropolitanas integradas ao Metrô.
Figura 172 – Mapa das Linhas de Outros Municípios – Sistema Metropolitano

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados operacionais informados pela AGERBA
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Figura 173 – Mapa de Linhas Rodoviárias – Sistema Metropolitano

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados operacionais informados pela AGERBA

Figura 174 – Mapa de Linhas integradas ao Metrô – Sistema Metropolitano

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados operacionais informados pela AGERBA

225

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

 Curva de Concentração de Frota e de Partidas x Número de Linhas – Sistema
Metropolitano
A oferta do sistema metropolitano é concentrada em poucas linhas de ônibus, tanto em termos
de frota alocada como na quantidade de viagens programadas.
Quanto à frota operante, apenas 7 linhas operam com frota programada igual ou superior a 20
veículos; outras seis operam com frota entre 14 e 19 carros. Essas 13 linhas representam
aproximadamente 45% de toda a frota do sistema metropolitano. Por outro lado, 39 linhas
operam com frota inferior a 3 carros cada uma.
O gráfico a seguir mostra esta concentração da frota, onde de fato, 50% da frota no dia útil está
concentrada em 16,5% das linhas (16 linhas), enquanto 50% das linhas (49 linhas) concentram
86,3% das partidas em um dia útil.
Figura 175 – Curva ABC entre frota e quantidade de linhas do sistema metropolitano

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados operacionais informados pela AGERBA (maio, 2017)

Situação similar ocorre quando analisada a quantidade de partidas programadas em dias úteis,
com 17 linhas ofertando 50% das partidas na hora pico (17,2%), enquanto 50% das linhas (50
linhas) oferecem 87,1% das partidas. A figura a seguir ilustra essa Curva ABC.
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Figura 176 – Curva ABC entre número diário de partidas e quantidade de linhas do
sistema metropolitano

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados operacionais informados pela AGERBA (maio,2017)

 Intervalo entre Partidas – Sistema Metropolitano
Quanto ao intervalo de partidas durante a hora pico manhã, o intervalo médio é de 49 minutos,
o que é considerado muito alto para os padrões urbanos. A maior parte das linhas possuem
característica rodoviária, ou são urbanas de longa distância e, que diferentemente de linhas mais
curtas e de atendimento a áreas mais urbanizadas e de grande concentração de demanda,
possuem frequências mais baixas para o atendimento de suas demandas.
De fato, 56,5% das linhas possuem intervalo acima de 30 minutos, enquanto que apenas 28,3%
das linhas possuem intervalos de até 20 minutos.
A tabela abaixo apresenta a distribuição das linhas por faixas de intervalos na hora pico da
manhã.
Tabela 63 – Distribuição de linhas por faixa de intervalo na hora pico da manhã
Faixa de intervalo entre partidas

Linhas

%

de 5 a 10 min.

9

9,1%

de 11 a 20 min.

19

19,2%

de 21 a 30 min.

15

15,2%

de 31 a 60 min.

52

52,5%

mais 60 min.

4

4,0%

Total

99

100,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados operacionais informados pela AGERBA (maio, 2017)
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Figura 177 – Distribuição de linhas por faixa de intervalo na HPM

Distribuição do número de linhas por faixa de intervalo na
HPM - dias úteis - Sistema Metropolitano
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
de 5 a 10 min. de 11 a 20 min. de 21 a 30 min. de 31 a 60 min.

mais 60 min.

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados operacionais informados pela AGERBA (maio, 2017)

d) Caracterização da Demanda no Sistema Metropolitano
 Passageiros transportados pelo Sistema Metropolitano
Durante os dias úteis são transportados aproximadamente 215 mil passageiros registrados em
todas as linhas do sistema metropolitano.
Aos sábados são transportados 150 mil, ou 70% da demanda em relação ao dia útil, e aos
domingos 81 mil, ou 37,7% da demanda de um dia útil.
Tabela 64 – Passageiros diários transportados por Empresa – Sistema Metropolitano
Empresa
BTM
Costa Verde
Dois de Julho
Expresso Metropolitano
Sol de Abrantes
Cidade das Águas
LIS
Brisa
Turim
Viação Jauá
Expresso Linha Verde
LC Turismo
Regional
Asabela
Jequié Cidade Sol
Casttur
Total Geral

Passag.
Dia Útil
54.760
43.668
38.054
32.200
15.675
7.818
7.566
5.021
2.846
2.469
1.824
1.630
1.275
253
224
223
215.507

% DU
25,4%
20,3%
17,7%
14,9%
7,3%
3,6%
3,5%
2,3%
1,3%
1,1%
0,8%
0,8%
0,6%
0,1%
0,1%
0,1%
100,0%

Pass. Sab. % Sab. Pass. Dom. % Dom.
37.697
33.835
22.770
22.393
11.793
5.507
5.187
3.707
2.140
1.739
1.284
1.162
868
259
158
157
150.656

25%
22%
15%
15%
8%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
100%

22.629
15.145
11.914
10.035
7.225
3.321
3.550
2.556
1.547
1.048
774
853
445
95
95
81.231

Mensal

27,9% 1.433.278
18,6% 1.137.599
14,7%
980.366
12,4%
825.021
8,9%
406.613
4,1%
202.821
4,4%
196.286
3,1%
130.273
1,9%
73.841
1,3%
64.032
1,0%
47.346
1,1%
42.289
0,5%
33.082
0,0%
6.552
0,1%
5.803
0,1%
5.788
100,0% 5.590.989

% Mensal
25,6%
20,3%
17,5%
14,8%
7,3%
3,6%
3,5%
2,3%
1,3%
1,1%
0,8%
0,8%
0,6%
0,1%
0,1%
0,1%
100,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Bilhetagem Maio/2017 e dados informados pela AGERBA
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Assim como verificado para a oferta, a demanda também é bastante concentrada, sendo que
quatro empresas se destacam por transportarem quase 80% do total desta demanda.
A empresa BTM é a que possui a maior participação, com 25,4% da demanda em transportada
em dias úteis, em seguida a empresa Costa Verde com 20,3%, a empresa Dois de Julho com
17,7% e Expresso Metropolitano com 14,9%.
O gráfico a seguir apresenta a distribuição dos passageiros transportados por empresa.
Figura 178 – Distribuição de passageiros transportados mensalmente por empresa –
Sistema Metropolitano
Passageiros Transportados por empresa - Dias Úteis - Sistema
Metropolitano

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%

Casttur

Jequié Cidade Sol

Asabela

Regional

LC Turismo

Expresso Linha Verde

Viação Jauá

Turim

Brisa

LIS

Cidade Das Águas

Sol De Abrantes

Expresso
Metropolitano

Dois De Julho

Costa Verde

BTM

0,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Bilhetagem Maio/2017 e dados informados pela AGERBA

A demanda transportada por grupos de linhas segundo os corredores de acesso a Salvador,
indica que o grupo de linhas que utilizam o corredor da Av. Paralela transporta a maior parte da
demanda das linhas, com 37,8% de participação nos dias úteis.
No corredor da Orla com 33,0%, e o corredor da BR 324 com 14,0%.
O corredor da Suburbana, tem a menor participação com apenas 5,2%.
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A tabela a seguir apresenta a participação da demanda dos grupos de linhas por tipo de dia.
Tabela 65. – Distribuição da demanda por grupo de linhas segundo o corredor de acesso
a Salvador – Sistema Metropolitano
Corredor

Demanda
Dias Úteis

% DU

Sábados

% Sab.

Domingos

% Dom.

Mensal

% Mês

BR 324

30.219

14,0%

21.834

14,5%

13.430

16,5%

774.223

13,8%

Orla

71.044

33,0%

49.339

32,7%

24.348

30,0%

1.857.993

33,2%

Paralela

81.362

37,8%

57.315

38,0%

31.873

39,2%

2.111.010

37,8%

Suburbana

11.222

5,2%

8.009

5,3%

3.510

4,3%

296.365

5,3%

Externa

21.659

10,1%

14.159

9,4%

8.070

9,9%

551.398

9,9%

Total Geral

215.507

100,0%

150.656

100,0%

81.231

100,0%

5.590.989

100,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Bilhetagem Eletrônica Maio/2017 e dados informados pela AGERBA

 Passageiros Transportados por Linha no Sistema Metropolitano
As 50 linhas com maior demanda transportada estão listadas em ordem decrescente na tabela
a seguir. Elas representam 94,1% do total da demanda transportada nestes dias, no Anexo 7
estão apresentadas todas as linhas do Sistema Metropolitano.
Tabela 66 – Passageiros transportados nas 50 linhas principais– Sistema Metropolitano
Linha

Empresa

Denominação

DU

%

Corredor

841.URB

Costa Verde

Vilas Do Atlântico - Praça Da Sé Via Orla Marítima

16.506

7,7%

Orla

860I.URB

Costa Verde

Portão - Terminal da França Via Itapuã- Paralela

13.706

6,4%

Paralela

846.URB

Costa Verde

Lauro De Freitas - Estação da Lapa Via Av.
Centenário

11.092

5,1%

Orla

879.URB

Dois de Julho

Lauro De Freitas - Terminal da França Via
Itapuã/Stiep

10.141

4,7%

Orla

815.URB

Expresso
Metropolitano

Simões Filho - Terminal da França Via Suburbana

8.265

3,8%

Suburbana

869I.URB

Expresso
Metropolitano

Simões Filho X Barra Via BR 324 / Terminal Retiro

7.513

3,5%

BR 324

885.URB

Dois de Julho

Vila De Abrantes - Terminal da França Via Paralela

7.038

3,3%

Paralela

819I.URB

Expresso
Metropolitano

Simões Filho - Itaigara, Via Itapuã / Orla

6.822

3,2%

Orla

884.URB

Dois de Julho

Vila De Abrantes - Estação da Lapa Via Itapuã

6.326

2,9%

Orla

883A.URB

BTM

Vida Nova - Estação da Lapa Via Paralela

6.267

2,9%

Paralela

858A2.URB

BTM

Kartódromo - Terminal da França Via Praça da
Arcanja

5.906

2,7%

Paralela

840.URB

Dois de Julho

Vilas Do Atlântico - Comércio Via Paralela

5.462

2,5%

Paralela

852I.URB

BTM

Itinga - Terminal da França, Via Paralela, Av. Luís
E. Magalhães E Ribeira

5.449

2,5%

Paralela

857I.URB

BTM

Arembepe - Terminal da França Via Ba 099 E
Paralela

5.175

2,4%

Paralela

858A.URB

BTM

Kartódromo - Terminal da França Via Av. Amarílio
Tiago Dos Santos

5.095

2,4%

Paralela

883.URB

BTM

Portão - Estação da Lapa Via Paralela

5.062

2,3%

Paralela

844.URB

Cidade das
Águas

Camaçari - Nova Dias D´ Ávila

4.608

2,1%

externa
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Linha

Empresa

Denominação

DU

%

Corredor

808I.URB

Sol de Abrantes

Camaçari - Terminal Acesso Norte

4.075

1,9%

Paralela

862.URB

BTM

Vida Nova - Boca Da Mata

4.052

1,9%

externa

889A.URB

Brisa

Entroncamento (Dias D'Ávila) - Itapuã Via Ba099 E
Aeroporto

3.791

1,8%

Orla

850.URB

BTM

Itinga - Estação da Lapa Via Cardeal Da Silva

3.632

1,7%

Orla

813.URB

Sol de Abrantes

Candeias X Simões Filho

3.366

1,6%

BR 324

872.URB

Expresso
Metropolitano

Mapele/ Ilha De São João X Terminal Retiro

3.328

1,5%

BR 324

831.URB

LIS

Candeias X Madre de Deus Via Mataripe

3.137

1,5%

externa

812.URB

Sol de Abrantes

Camaçari X Simões Filho

2.980

1,4%

externa

819I2.URB

Expresso
Metropolitano

Simões Filho - Itaigara Via Paralela

2.672

1,2%

Paralela

855.URB

BTM

Iitinga - Estação da Lapa Via Centenário

2.593

1,2%

Orla

811.URB

Sol de Abrantes

Candeias X São Francisco Do Conde

2.470

1,1%

externa

822.URB

Expresso
Metropolitano

Mapele/Ilha De São João X Campo Grande

2.260

1,0%

Suburbana

884A.URB

Dois de Julho

Estação da Barroquinha - Jauá Via Vila De
Abrantes

2.239

1,0%

Orla

809.URB

Sol de Abrantes

Candeias - Terminal Pirajá

2.164

1,0%

BR 324

854A.URB

BTM

Vida Nova - Terminal da França Via Bonocô/Túnel

2.153

1,0%

Paralela

882.URB

BTM

Itinga - Terminal da França Via Itapuã / Bonocô

2.012

0,9%

Paralela

842.URB

Dois de Julho

Vilas Do Atlântico - Praça Da Sé Via Orla Marítima

1.708

0,8%

Orla

882A.URB

BTM

Vida Nova - Terminal da França Via Itinga

1.546

0,7%

Orla

804ROD

Viação Jauá

Salvador X Candeias

1.523

0,7%

BR 324

881.URB

BTM

Itinga - Itaigara Via Itapuã

1.512

0,7%

Paralela

849.URB

Dois de Julho

Vila De Abrantes - Terminal da França Via Paralela

1.330

0,6%

Paralela

937.URB

BTM

Buraquinho - Terminal da França Via Paralela

1.297

0,6%

Paralela

854.URB

BTM

Portão - Terminal da França Via Bonocô/Túnel

1.232

0,6%

Paralela

803A2.URB

Turim

Nova Dias D'Ávila X Terminal Retiro

1.209

0,6%

BR 324

138.URB

Expresso Linha
Verde

Est. Urb. Do Terminal Rodoviário De Salvador Praia Do Forte

1.205

0,6%

Paralela

826A.URB

Expresso
Metropolitano

Góes Calmon X Terminal Retiro

1.128

0,5%

BR 324

885A.URB

Dois de Julho

Jauá - Terminal da França Via Vila De Abrantes /
Paralela

1.089

0,5%

Paralela

048A.URB

LC Turismo

São Sebastião Do Passé X Terminal Retiro

1.059

0,5%

BR 324

898E.URB

Cidade das
Águas

Dias D’Ávila - Mata De São João Via Bomfim De
Mata

1.041

0,5%

externa

841A.URB

Costa Verde

Loteamento Miragem X Praça Da Sé Via Orla
Marítima

995

0,5%

Orla

886.URB

Dois de Julho

Areias - Terminal da França Via Itapuã

956

0,4%

Orla

874A.URB

LIS

Madre de Deus X Simões Filho

914

0,4%

BR 324

898.URB

Cidade das
Águas

Nova Dias D’Ávila - Mata De São João Via Bomfim
De Mata

897

0,4%

externa

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Bilhetagem Eletrônica Maio/2017 e dados informados pela AGERBA

Das 50 principais linhas metropolitanas mais carregadas, 43 fazem ligação com Salvador, sendo
19 pela Av. Paralela, 13 linhas pela Orla, 9 linhas pela BR-324 e 2 linhas pela Suburbana.
Respectivamente, estes grupos de linhas transportam 36,1%, 31,7%, 10,3% e 4,9% da demanda
total em dias úteis, e que totalizam 83,0% da demanda registrada.
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São sete as linhas que realizam ligações entre os demais municípios da Região Metropolitana
de Salvador e que estão listadas entre as 50 linhas que mais transportam em dias úteis.
Totalizam 8,9% de toda a demanda transportada em dias úteis no sistema. O ranking das 50
linhas com maior demanda durante os dias úteis pode ser visto no gráfico a seguir.
Figura 179 - Passageiros transportados nas 50 principais linhas – Sistema Metropolitano
Passageiros Transportados por linha - Dias Úteis - Sistema Metropolitano
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Bilhetagem Eletrônica Maio/2017 e dados informados pela AGERBA

 Distribuição Horária da Demanda – Sistema Metropolitano
A análise da distribuição horária da demanda foi realizada apenas para as linhas que operam
com sistema bilhetagem eletrônica responsáveis por mais de 82% da demanda transportada.
O pico de demanda das linhas do sistema metropolitano ocorre no período entre 06:00 e 06:59
horas. Nesse período são registrados 12,1% da demanda total do dia útil. No período da tarde,
o pico de demanda ocorre entre as 17:00 e 17:59 horas, registrando o equivalente a 9,8% da
demanda transportada total dos dias úteis.
Um terceiro pico ocorre durante o almoço, sendo que no período entre 12:00 e 12:59 horas são
registrados 5,0% do total diário.
Aos sábados, o perfil de demanda por hora se assemelha ao dos dias úteis, com o pico do dia
acontecendo também entre 06:00 e 06:59 horas, com 10,0% da demanda do sábado.
Aos domingos, a demanda apresenta apenas um pequeno pico pela manhã, entre 06:00 e
06:59h, apresentando uma demanda quase estável ao longo do resto do dia entre 12:00 e 19:00
horas.
O gráfico a seguir apresenta a distribuição por faixas horárias ao longo dos três tipos de dias
analisados.
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Figura 180 – Distribuição da demanda por hora por tipo de dia
Distribuição horária da demanda por tipo de dia - Sistema Metropolitano
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Elaboração PlanMob (2017) - Dados Sistema de Bilhetagem Maio/2017

 Concentração de Demanda
A figura a seguir apresenta a Curva ABC da concentração da demanda na rede de transporte
metropolitano em dias úteis. De fato, 50% da demanda das linhas do sistema é transportada por
apenas 13,1% das linhas (13 linhas). Por sua vez, 50% das linhas transportam 91,9% da
demanda de um dia útil, conforme pode ser visto no gráfico a seguir.
Figura 181 – Curva ABC entre demanda e quantidade de linhas – Sistema Metropolitano
Correlação entre demanda e quantidade de linhas - Sistema Metropolitano
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Bilhetagem Eletrônica Maio/2017 e dados informados pela AGERBA
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 Comparativo Oferta X Demanda - Sistema Metropolitano
O gráfico da figura a seguir apresenta a comparação entre a variação percentual do número de
viagens ofertadas durante um dia útil e o percentual do número de passageiros transportados
por hora no mesmo dia útil. A oferta de viagens possui pouca variação durante o dia, com o pico
tarde correspondendo a quase 90% da oferta do pico manhã.
Por sua vez, a demanda transportada durante um dia útil varia consideravelmente com períodos
de picos bem definidos (pico manhã e pico tarde). Durante o pico do período da almoço a
demanda transportada é relativamente baixa (cerca de 41% da demanda transportada no pico
manhã).
Figura 182 – Comparação entre oferta e demanda durante os dias úteis

Oferta x Demanda (Dias úteis) - Sistema Metropolitano
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Bilhetagem Eletrônica Maio/2017 e dados informados pela AGERBA

e) Área de Cobertura Espacial dos Sistemas de Transporte Coletivo por Ônibus de
Salvador
A área de cobertura espacial da rede de transporte coletivo é um indicador para avaliação da
rede. A área de cobertura indica teoricamente a área da cidade que tem atendimento de serviços
de transporte coletivo dentro de um padrão pré-definido de distância de caminhamento. Em
síntese é definida a partir da distância de caminhada pelo usuário para acessar os serviços de
transporte coletivo ofertados.
Como padrão usual em planos de mobilidade urbana, a área de cobertura espacial de uma rede
de transporte coletivo é definida a partir de uma faixa de 300 metros para cada lado do eixo viário
onde passa alguma linha do Sistema de Transporte Coletivo. A porcentagem da área da cidade
coberta por esse critério determina o padrão de cobertura espacial.
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Teoricamente essa faixa é definida a partir da premissa de que uma caminhada desde a origem
da viagem do usuário até a via mais próxima por onde passa uma linha de ônibus deve ser de
no máximo 300 m. Nesse caso o usuário ainda tem que caminhar na via até o ponto de ônibus
mais próximo (caso a distância entre os pontos de parada seja de 300 m, então essa caminhada
na via será de no máximo mais 150 m).
Como regra geral, nos estudos de mobilidade urbana esse indicador de avaliação da rede não
contempla as características morfológicas da rede viária. Ou seja, a faixa de 300 m para cada
lado do eixo da via é definida como se a dificuldade de caminhar não fosse associada à topografia
do percurso de caminhada.
Para efeito do presente diagnóstico, e considerando as características morfológicas da
específicas cidade de Salvador, com topografia acidentada e muitas vias declivosas, a área de
cobertura espacial do STCO foi definida considerando-se critérios para redutores da distância da
caminhada “aceitável”, de maneira a contemplar as características morfológicas da rede viária
do entorno das vias onde passam as linhas de ônibus do STCO.
Em síntese, diferentemente da forma usual de definição da área de cobertura espacial da rede
de transporte coletivo, considerou-se uma área menor em decorrência das impedâncias para as
caminhadas a pé, derivadas das declividades do território. Para isso foram adotados os seguintes
critérios para a redução da faixa de cobertura:


Para distâncias de caminhada de 300 m para cada lado do eixo da via com declividades
médias entre 0% e 5%, o fator de redução da faixa de 300m é zero.



Para distâncias de caminhada de 300 m para cada lado do eixo da via com declividades
médias entre 5% e 8,33%, o fator de redução da faixa de 300m é de 20%. Portanto, nesse
trecho da via a faixa de cobertura é de 240 m para cada lado da via.



Para distâncias de caminhada de 300 m para cada lado do eixo da via com declividades
médias acima de 8,33%, o fator de redução da faixa de 300m é de 40%. Portanto, nesse
trecho da via a faixa de cobertura é de 180 m para cada lado da via.

As faixas de declividades consideradas nos critérios acima são aquelas recomendadas pela
Norma NBR 9050/2015 conforme indicado a seguir.


Até 5%: calçadas com declividade em conformidade à norma;



De 5% a 8,33%: calçadas passíveis de adequação parcial à norma;



Acima de 8,33%: calçadas em declividade elevada

Os percentuais que determinam os fatores de redução foram definidos empiricamente.
Adotando-se os critérios usuais (tradicionais) de definição da área de cobertura espacial da rede
do STCO (ou seja considerando-se a “cidade plana”) a partir de uma faixa de 300m para cada
lado das vias por onde passam linhas de ônibus, a cobertura do sistema abrange 88% da área
urbana de Salvador.
As figuras a seguir apresentam os mapas de cobertura espacial das redes das três áreas de
operação, segundo esse critério tradicional que considera a “cidade plana”.
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Figura 183 - Área de cobertura das linhas municipais da Área de Operação A (Subúrbio
Ferroviário) – STCO – critério tradicional com 300m para cada lado da via (cidade plana)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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Figura 184 - Área de cobertura das linhas municipais da Área de Operação B (Miolo) –
STCO – critério tradicional com 300m para cada lado da via (cidade plana)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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Figura 185 - Área de cobertura das linhas municipais da Área de Operação C
(Orla/Centro) – STCO – critério tradicional com 300m para cada lado da via (cidade plana)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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As figuras a seguir apresentam os mapas de cobertura espacial de todo o sistema de transporte
coletivo por ônibus que opera dentro do território da cidade de Salvador (STCO, STEC, Sistema
Metropolitano) segundo os dois critérios, o tradicional (cidade plana), e o que contempla os
critérios descritos anteriormente.
As análises indicaram que, adotando-se o critério tradicional que considera a faixa de 300 metros
para cada lado das vias (“critério da cidade plana”) a cobertura espacial do sistema de transporte
coletivo por ônibus é de 91,3% de todo o território da cidade, sendo possível acessar a via mais
próxima com oferta de linhas de ônibus com uma caminhada de no máximo 300 m.
Considerando-se o critério acima de redução das faixas de cobertura em função das declividades
dos entornos das vias por onde passam as linhas de ônibus do STCO, a área de cobertura
espacial passa a ser reduzida para 79,9% da área urbana. O mapa de cobertura espacial da rede
de transporte coletivo por ônibus segundo esse critério não tradicional apresenta em diferentes
cores, as vias pelas quais passam linhas de ônibus e cujas vias transversais implicam
caminhadas com declividades médias conforme as três faixas indicadas (de 0% a 5%; de 5% a
8,33% e acima de 8,33%).

Figura 186 - Área de cobertura das linhas municipais (STCO e STEC) e metropolitanas
(critério de 300m para cada lado da via – cidade plana)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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Figura 187 – Declividade das vias por onde circulam linhas municipais e metropolitanas

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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f) Frequências de Passagens de Ônibus nas Vias
Na tabela a seguir são apresentados as frequências de passagens dos ônibus dos sistemas
STCO e Metropolitano em eixos viários relevantes da cidade de Salvador principais.

Tabela 67 - Frequências de passagens de ônibus nas vias
Eixo/
Região

Via

Sentido

Frequência (Ônibus/Hora Pico
Manhã)
Municipal

Metropolitana

Total

Paralela

Av. Tancredo Neves junto ao Metrô Pernambués

Centro

430

86

516

Paralela

Av. Antonio C. Magalhães, junto ao Metrô Detran

Centro

374

86

460

Paralela

Av. Antonio C. Magalhães, junto ao Metrô Detran

Iguatemi

401

86

487

Paralela

Av. Luís Viana, junto ao Terminal Mussurunga

Centro

110

50

160

Orla

Av. Octávio Mangabeira cruzando com a R. Gilberto Amado

Centro

83

56

139

BR-324

Av. BR-324, ao norte do Metrô Bom Juá

Centro

151

26

177

BR-324

Av. Barros Reis ao norte da Rótula do Abacaxi

Centro

179

0

179

Suburbana Av. Afrânio Peixoto, junto ao Terminal Calçada

Centro

280

16

296

Suburbana Av. França, próximo ao Mercado Modelo

Barra

229

73

302

A.U.C.

Av. Mario L. Ferreira, junto ao Metrô Bonocô

Centro

204

43

247

A.U.C.

Av. Antonio C. Magalhães, junto ao Hospital Teresa de
Lisieux

Iguatemi

267

18

285

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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Indicadores de desempenho operacional dos sistema de transporte coletivo por ônibus
Neste item são apresentados os principais indicadores de desempenho de cada um dos três
sistemas de transporte coletivo por ônibus (STCO, STEC e Sistema Metropolitano).


IPK = Índice de Passageiros por Quilômetro (pass./km)



PVD = Demanda em Passageiros transportados por veículo por dia (pass./veículo/dia)



PMD: Percurso Médio Diário (km/dia/veículo)



Passageiros transportados por viagem (pass./viagem)

Tabela 68 - Indicadores de desempenho operacional - SITCO
Área de
Operação

Empresa
Operadora

Indicador

Dias Uteis

IPK

A
(Subúrbio
Ferroviário)

B
(Miolo)

C
(Orla/Centro)

Plataforma

OTTrans

Salvador Norte

Global do STCO

Sábados

Domingos

2,415

2,198

1,918

PVD

581

583

568

PMD

241

265

296

Pass./viagem

98,00

88,99

78,22

IPK

2,393

2,282

1,902

PVD

566

629

552

PMD

237

276

290

Pass./viagem

88,63

83,10

68,38

IPK

2,201

1,843

1,493

PVD

539

509

445

PMD

245

276

298

Pass./viagem

78,77

67,94

55,55

IPK

2,335

2,105

1,766

PVD

562

574

520

PMD

241

272

295

87,76

79,50

66,68

Pass./viagem

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados do Sistema de Bilhetagem (Maio/2012) e Dados Cadastrais do SEMOB

Tabela 69 - Indicadores de desempenho operacional - STEC
Sistema

Indicador
IPK

STEC

Dias. Uteis

Sábado

Domingo

0,799

0,515

0,451

PVD

300

195

168

PMD

375

379

373

36,05

23,29

20,48

Pass./viagem

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados do Sistema de Bilhetagem (Maio/2012) e Dados Cadastrais do SEMOB
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Tabela 70 - Indicadores de desempenho operacional – Sistema Metropolitano
Sistema

Indicador

Dias Uteis

IPK
Metropolitano

Sábado

Domingo

1,562

1,321

1,005

PVD

337

Não disponível

Não disponível

PMD

216

Não disponível

Não disponível

64,79

55,53

42,11

Pass./viagem

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados do Sistema de Bilhetagem (Maio/2012) e Dados Cadastrais do SEMOB

g) Comparação da Frota com Outras Cidades
Para servir de referência, e não como modelo a ser seguido, são apresentados a seguir, dados
de um levantamento apresentado pela Associação Nacional de Transporte Público ANTP,
indicando a relação entre população e frota do sistema de transporte coletivo municipal de
cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes. A tabela apresenta os dados em ordem
decrescente da relação (frota/mil habitantes).
A média obtida indica a relação aproximada de um ônibus para cada mil habitantes. Na cidade
de Salvador a relação é de 0,89 ônibus para cada mil habitantes o que representa uma diferença
de -11,3% em relação à média.
Tabela 71 – Relação entre frota e população em grandes cidades brasileiras
Cidade

População

Frota Ônibus
Mun.

Hab./ônibus

Ônibus/1000hab

Diferença em relação à média
Hab./ônibus

Ônibus/1000hab

Recife

1.608.488

2.651

607

1,65

63,4%

-42,6%

Belém

1.432.844

2.260

634

1,58

56,4%

-40,0%

Rio de Janeiro

6.453.682

7.645

844

1,18

17,5%

-20,1%

São Paulo

11.895.893

13.883

857

1,17

15,7%

-18,9%

Porto Alegre

1.472.482

1.698

867

1,15

14,4%

-17,9%

Belo Horizonte

2.491.109

2.757

904

1,11

9,8%

-14,5%

Campinas

1.154.617

1.158

997

1,00

-0,5%

-5,6%

Distrito Federal

2.852.372

2.845

1.003

1,00

-1,1%

-5,1%

Goiânia

1.412.364

1.400

1.009

0,99

-1,7%

-4,5%

Salvador

2.902.927

2.595

1.119

0,89

-11,3%

5,9%

São Luis

1.064.197

949

1.121

0,89

-11,6%

6,1%

Fortaleza

2.571.896

2.249

1.144

0,87

-13,3%

8,2%

Manaus

2.020.301

1.575

1.283

0,78

-22,7%

21,4%

Curitiba

1.864.416

1.424

1.309

0,76

-24,3%

23,9%

Guarulhos

1.312.197

951

1.380

0,72

-28,1%

30,6%

Maceió

1.005.319

702

1.432

0,70

-30,8%

35,5%

São Gonçalo

1.031.903

709

1.455

0,69

-31,9%

37,7%

Média

1.057

1,01

0,0%

0,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados ANTP
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Figura 188 – Relação entre frota e população em grandes cidades brasileiras
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados ANTP

O histograma da figura a seguir indica o número de ônibus para cada mil habitantes nas grandes
cidades.
Figura 189 – Relação de frota de ônibus para cada mil habitantes

Frota de ônibus/1000. habitantes
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0,80
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0,20
0,00

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados ANTP
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h) Metrô de Salvador
O Metrô de Salvador é operado empresa concessionária CCR Metrô Bahia. Atualmente
encontram-se em operação duas linhas.


Linha 1:
Com aproximadamente 12 quilômetros de extensão, realiza a ligação entre Lapa e Pirajá,
tendo ao longo do percurso oito estações. Esta linha vem operando com intervalos de
aproximadamente 10 minutos entre serviços, com composições de quatro vagões,
transportando atualmente cerca de 80 mil passageiros nos dias úteis.



Linha 2:
A Linha 2 se encontra em fase de implantação e expansão. Vem operando em apenas
três estações, Detran, Rodoviária e Acesso Norte onde é possível realizar o transbordo
entre as duas linhas. Atualmente a Linha 2 transporta cerca de 11 mil passageiros por dia
útil.(Maio, 2017)

A tabela a seguir apresenta a relação das estações atualmente em operação e a movimentação
de passageiros nos dias úteis.

Tabela 72 - Movimentação de passageiros nas estações do Metrô em 05/05/2017
Estação

Linha

Entradas

Saídas

Lapa

1

26.227

21.354

Pólvora

1

6.488

8.632

Brotas

1

5.858

6.991

Bonocô

1

3.446

3.276

1e2

7.314

3.776

Retiro

1

5.018

4.670

Bom juá

1

3.151

2.781

Pirajá

1

20.801

25.019

Detran

2

1.645

1.912

Rodoviária Iguatemi

2

9.211

10.748

89.159

89.159

Acesso norte

Total
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados CCR Metrô Bahia 05/05/2017
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Figura 190 – Movimentação nas estações do metrô de Salvador em 05/05/2017
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados CCR Metrô Bahia 05/05/2017

O gráfico a seguir apresenta o perfil horário da demanda ao longo dia indicando dois períodos
de picos de demanda bem definidos.
Figura 191 – Perfil horário da demanda do metrô de Salvador – dias úteis
Perfil horária da demanda no metrô de Salvador
(entradas e saídas por estação em 05 de maio de 2017)
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados CCR Metrô Bahia 05/05/2017

A ligação até a estação Aeroporto para a Linha 2 encontra-se em fase de implantação com
previsão de inauguração ainda em 2017 totalizando uma extensão de 19 quilômetros e 12
estações. O projeto prevê também a extensão desde a Estação Aeroporto até o município de
Lauro de Freitas, com uma extensão adicional de cerca de 3,0 km, e uma nova estação (Lauro
de Freitas).
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O projeto prevê ainda a expansão da Linha 1, de Pirajá até Águas Claras, em um trecho com
extensão de aproximadamente 1,2 quilômetros e duas novas estações (Brasilgás e Águas
Claras)
O mapa a seguir apresenta o atual traçado das duas linhas do metrô e o traçado a ser implantado.

Figura 192 - Mapa das Linhas Metroviárias de Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (Maio, 2017)

i) Trem de Subúrbio Ferroviário
O trem de subúrbio de Salvador opera em uma linha ligando a Estação Calçada e a Estação
Paripe com uma extensão de 13,5 quilômetros e 10 estações. É administrado pela Companhia
de Transportes do Estado da Bahia - CTB.
Esta linha opera das 6 às 20 horas realizando cerca de 30 viagens por dia com intervalos de 45
minutos. Transporta cerca de 10 mil passageiros por dia. Mensalmente são 753 viagens e 237
mil passageiros transportados.
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A tabela a seguir apresenta um resumo dos dados de oferta e demanda com dados da CTB
Tabela 73 – Indicadores de oferta e demanda do trem de subúrbio de Salvador
Indicadores

Valores

Viagens Mês

753

Viagens/dia

31

Pass. Mês
Pass. Dia
Média pass/viagem

237.489
9.895
315

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados CTB - maio/2017

Existem projetos de revitalização deste sistema incluindo a transformação para uma linha de
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) com uma extensão até a região do Terminal de França, no
bairro do Comércio, e um prolongamento ao norte, com a inclusão de uma estação no bairro São
Luiz.
O mapa a seguir mostra o percurso atualmente em operação.
Figura 193 – Traçado do trem de subúrbio

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

248

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

j) Sistema Hidroviário
A Região Metropolitana de Salvador conta atualmente com três ligações hidroviárias, sendo uma
de competência municipal e duas de competência estadual.
A ligação municipal, sob gestão da SEMOB, realiza a travessia entre Plataforma e Ribeira, num
percurso de pouco mais de um quilômetro com tempo de viagem variando entre cinco e oito
minutos para ser realizado. Para a operação deste serviço são utilizadas duas embarcações, que
operam diariamente das 6 às 20 horas. Ao todo são transportados cerca de 700 passageiros por
dia e 22 mil por mês.
As outras duas ligações existentes sob gestão da AGERBA operam sob regime de concessão,
sendo uma delas o Ferry Boat que liga Salvador (São Joaquim) a Itaparica (Bom Despacho), e
a ligação Salvador a Vera Cruz (Mar Grande) realizado por lanchas.
A operação do Ferry Boat é realizada pela concessionária Internacional Travessias, com nove
embarcações, de segunda a sábado das 5 às 23:30 h e aos domingos das 6 às 23:30h. Ao todo
foram transportados em maio de 2017 cerca de 256 mil passageiros e 53 mil veículos.
A tabela e o gráfico a seguir apresentam a evolução da oferta e de demanda das linha São
Joaquim - Bom Despacho nos últimos 12 meses.
Tabela 74 – Evolução da demanda da linha São Joaquim x Bom Despacho
Mês

Veículos Transportados

Passageiros Transportados

Junho/16

62.402

389.227

Julho/16

60.272

348.793

Agosto/16

55.198

336.868

Setembro/16

58.906

312.387

Outubro/16

67.833

366.302

Novembro/16

69.078

359.322

Dezembro/16

92.749

473.005

Janeiro/17

117.233

589.037

Fevereiro/17

84.356

440.867

Março/17

74.657

377.432

Abril/17

63.695

327.456

Maio/17

52.580

256.495

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados AGERBA
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Figura 194 – Evolução da demanda da linha São Joaquim x Bom Despacho

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados AGERBA

O serviço de lanchas é operado por duas operadoras; CL Empreendimentos e Vera Cruz, com
um total de 14 embarcações, em intervalos de 30 minutos.
Em maio de 2017 foram realizadas cerca de 1,6 mil viagens e transportados cerca de 122 mil
passageiros.
A tabela e o gráfico a seguir apresentam a evolução da oferta e demanda da linha Salvador –
Mar Grande nos últimos 12 meses. Observa-se que nos meses de dezembro e janeiro, por conta
do período de férias, a demanda sofreu um considerável acréscimo, em virtude do aumento do
turismo na região.
Tabela 75 – Evolução da oferta e demanda da linha Salvador – Mar Grande
Mês

Viagens Realizadas

Passageiros Transportados

Junho/16

1.384

144.851

Julho/16

1.636

162.992

Agosto/16

1.516

148.518

Setembro/16

1.606

172.044

Outubro/16

1.766

210.935

Novembro/16

1.632

203.170

Dezembro/16

1.959

263.211

Janeiro/17

2.207

323.873

Fevereiro/17

1.843

242.536

Março/17

1.735

206.356

Abril/17

1.539

149.780

Maio/17

1.617

121.907

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados AGERBA.
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Figura 195 – Evolução da oferta e demanda da linha Salvador – Mar Grande

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados AGERBA

A figura a seguir apresenta o traçado das ligações hidroviárias.
Figura 196 – Traçado das ligações hidroviárias

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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k) Carregamento da Rede de Transporte Coletivo
Neste item são apresentados os resultados de carregamento da rede de transporte coletivo
(ônibus, metrô e trem subúrbio) para o ano base 2017. Complementarmente são apresentados
os indicadores de tempos de viagem, passageiros x km, passageiros x hora, velocidade média e
total de passageiros transportados por dia, além de dados sobre transferências entre linhas, e
de ocupação das linhas.
 Carregamentos
A figura a seguir ilustra o carregamento do transporte coletivo no município de Salvador na hora
de maior demanda do sistema, hora de pico da manhã, entre as 07:00 horas e as 08:00 horas
da manhã. Os carregamentos estão expressos em passageiros transportados, e foram obtidos
através das simulações do modelo de demanda desenvolvido para o PlanMob Salvador
conforme descrito com mais detalhes no Relatório Técnico 05.
No que se refere ao transporte sobre pneus, destacam-se os quatro principais eixos radiais do
município. O eixo da BR-324 alcança carregamento de 12.000 passageiros no sentido BairroCentro na hora pico manhã próximo ao Terminal e Estação Pirajá da Linha 1 do Metrô.
O eixo da Avenida Afrânio Peixoto alcança níveis de carregamento em torno de 7.000
passageiros no mesmo sentido no ponto próximo à Estação Calçada do trem de subúrbio.
O eixo da Avenida Paralela apresenta carregamentos significativos em ambos os sentidos no
ponto próximo à Estação Imbuí da Linha 2 do Metrô, sendo eles em torno de 14.600 passageiros
no sentido bairro-centro e de 14.200 passageiros no sentido centro-bairro.
O quarto eixo, da Orla, apresenta carregamentos em torno de 4.400 passageiros em ambos os
sentidos na Avenida Octávio Mangabeira próximo ao bairro de Costa Azul.
Além dos quatro eixos principais, algumas avenidas se destacam no volume de passageiros
transportados na rede atual do ano de 2017, por exemplo, a Avenida Juraci Magalhães possui
carregamentos em torno de 8.000 passageiros no sentido Iguatemi próximo ao Hospital Aliança.
No transporte ferroviário, a Linha 1 do Metrô é a que apresenta maior carregamento na hora de
pico manhã, com carregamentos de até 5.300 passageiros no trecho próximo à Estação Acesso
Norte no sentido Pirajá-Lapa. A Linha 2 do Metrô possui ainda baixo nível de carregamento, em
torno de 700 passageiros próximo à Estação Rodoviária, devido ao fato de que nas simulações
realizadas somente o trecho entre Acesso Norte e Rodoviária está em operação.
O trem de subúrbio, da mesma forma que a Linha 2 do Metrô, possui baixos carregamentos, em
torno de 300 passageiros na Estação Calçada.
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Figura 197 – Carregamento do transporte coletivo na hora pico manhã (entre 07:00 e 08:00 horas da manhã) - Situação de Maio de 2017

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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 Tempos de viagem
A tabela a seguir mostra os tempos médios de viagem e o percentual total de transferências.
Tabela 76 – Tempos médios de viagem e percentual de transferências
Indicador
Tempo Espera (min)

Valor
9,50 min.

Tempo dentro do veículo (min)

39,69 min.

Tempo a pé (min)

15,81 min.

Tempo Total da viagem (min)

65,00 min

Distância (km)

13,21 km

% de transferências

25,8 %

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

O tempo médio da viagem de transporte coletivo em Salvador é de 65,00 minutos, sendo que
esse tempo é dividido em três etapas: a primeira etapa é o tempo médio de espera pelo
transporte coletivo, que em Salvador é de 9,50 minutos em média. O segundo componente do
tempo é o tempo gasto dentro do veículo, que em Salvador é de 39,69 minutos. Por último, a
terceira parte do tempo total de viagem é o tempo gasto a pé, o que inclui o tempo de caminhada
de e até o ponto de ônibus/estação de Metrô/Trem de subúrbio/Lanchas/Ferry Boat/Planos
Inclinados/Elevadores somado ao tempo gasto nas caminhadas nas passarelas e no percurso
gasto nas integrações entre modos. O tempo a pé é relativamente alto, que em Salvador é de
15,81 minutos.
O percentual de transferências obtido através do modelo de demanda e calibrado a partir dos
dados de bilhetagem e dados informados pelas operadoras e concessionárias dos transportes
coletivos da Região Metropolitana de Salvador é de 25,8%, o que significa que um quarto da
população de Salvador realiza uma ou mais integrações em suas viagens diárias, o que inclui
transferências de Ônibus Municipal de Salvador para o Metrô, Ônibus Municipal para Ônibus
Municipal ou integrações entre Planos Inclinados e Ônibus Municipal.

254

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

 Indicadores de Demanda do Transporte Coletivo
A tabela a seguir mostra os principais indicadores de transporte coletivo por modo na hora pico
manhã.

Tabela 77 - Tabela com demandas por dia, velocidades médias segundo cada sistema
Modo de Transporte

Passageiros na
Hora Pico Manhã

Passageiros
Dia

Passageiro x km

Passageiro x h

176.604

1.443.540

84.559

1.795.500

51.553

809.193

46.786

366.000

Municipal Salvador STEC

9.078

76.939

18.902

92.300

Metrô

8.983

55.574

1.443

88.200

Municipal Lauro de Freitas

4.697

24.557

2.385

46.600

Municipal Camaçari

5.460

26.783

2.535

54.200

Seletivo

1.126

7.854

417

11.200

Trem

737

4.025

154

8.400

Lanchas

417

2.870

204

4.200

Elevador/Planos Inclinados

287

23

6

2.800

Municipal Salvador STCO
Metropolitanas (1)

Ferry

343

4.671

187

3.500

Total

259.285

2.456.030

157.579

2.472.900

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Obs.: (1) referente à demanda de passageiros transportados pelas linhas metropolitanas somado à demanda das
linhas municipais das cidades da RMS exceto Lauro de Freitas e Camaçari

A respeito da demanda diária por modo de transporte, os dados a seguir foram obtidos através
do modelo de demanda desenvolvido para este estudo e calibrados através de dados coletados
nos diversos órgãos que operam e fiscalizam os sistemas em operação em Salvador.
No total, são transportados na Região Metropolitana de Salvador 2.472.900 passageiros por
dia, sendo que a maior parte desses passageiros são transportados pelas linhas municipais de
Salvador do sistema STCO (1.795.500 passageiros, ou 72,6% do total).
As linhas metropolitanas transportam 366.000 passageiros por dia, demanda correspondente a
14,8% do total de passageiros. As linhas municipais de Salvador do sistema STEC transportam
92.300 passageiros por dia, o que corresponde a 3,7% do total, e o Metrô transporta 88.200
passageiros por dia (3,3% do total). O Trem de subúrbio transporta 8.400 passageiros por dia, o
que corresponde a 0,3% do total de passageiros transportados na Região Metropolitana de
Salvador.
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A projeção do total de passageiros para um dia considera fatores de expansão para cada modo
de transporte coletivo. A tabela a seguir mostra a os respectivos fatores de expansão por modo.

Tabela 78 - Fator de expansão por modo de transporte coletivo
Modo de Transporte

Passageiros na Hora
Pico Manhã

Municipal Salvador STCO

Passageiros Dia

Fator hora pico manhã x
dia

176.604

1.795.500

10,17

51.553

366.000

7,10

Municipal Salvador STEC

9.078

92.300

10,17

Metrô

8.983

88.200

9,82

Municipal Lauro de Freitas

4.697

46.600

9,93

Municipal Camaçari

5.460

54.200

9,93

Seletivo

1.126

11.200

9,96

Trem

737

8.400

11,43

Lanchas

417

4.200

10,08

Elevador/Planos Inclinados

287

2.800

9,76

Metropolitanas

Ferry

343

3.500

10,15

Total

259.285

2.472.900

9,54

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

Para a correta aferição destes valores, os números de passageiros por dia consideram alguns
dados que não estão apresentados no item de demanda transportada mostrado neste capítulo
anteriormente, tais como passageiros que não pagam a tarifa ou que sobem e descem pela
mesma porta dos ônibus (evasão e isentos sem cartões), passageiros que usam ônibus não
operados pelos sistemas regulamentados (ônibus clandestinos) e passageiros que realizam
integrações em terminais de área paga (Terminal Pirajá e Terminal Mussurunga, por exemplo).
A demanda total mensal para o Município de Salvador é de 44.750.000 passageiros,
considerando o fator de conversão de 24,93 entre a demanda por dia e a demanda em um mês.
Esse fator é a relação entre a demanda de um mês com a consideração de ser a média de 12
meses, dividido pela quantidade de passageiros transportados no dia 08 de Maio de 2017 (sexto
dia útil do mês).
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Cabe uma breve explicação com relação aos indicadores de passageiros na hora pico,
passageiro x km e passageiro x hora. Estes três indicadores são clássicos na análise do
desempenho das redes de transporte dos municípios.
O indicador passageiro na hora pico manhã se refere ao total de embarques em cada modo de
transporte durante a hora mais carregada do sistema, que no caso é entre 07:00 e 08:00 horas
da manhã. O indicador passageiro x km é o total de quilômetros percorridos pelos passageiros
do modo analisado, e o indicador passageiro x hora se refere ao total de horas gastas pelos
passageiros na utilização do modo analisado. Com isso, é possível o cálculo da velocidade média
do transporte coletivo em Salvador, dividindo-se o indicador passageiro x km pelo indicador
passageiro x hora. Para Salvador, este número é de 15,59 km/h de velocidade média do
transporte coletivo.
 Transferência entre modos
A figura a seguir mostra a quantidade de passageiros que realizam transferências entre modos
de transporte coletivo na hora pico manhã.
Destacam-se as integrações entre Ônibus e Metrô na Estação Pirajá da Linha 1 do Metrô (2.850
passageiros integrados) e entre Ônibus e Ônibus no Terminal Pirajá, com 1.200 passageiros
integrados. No eixo da Avenida Paralela, a integração mais significativa acontece no Terminal
Mussurunga, com um volume de 3.030 passageiros integrados.
Figura 198 – localização e volume de passageiros integrados entre modos na hora pico
manhã
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)

l) Dispositivos para Transporte Vertical
Conforme apresentado no ítem 5.3.3, os equipamentos para transporte vertical na cidade são o
elevador Lacerda, e três planos inclinados (Gonçalves, Liberdade/Calçada e Pilar). Estes
equipamentos juntos transportam quase 46 mil pessoas por dia. A tabela a seguir apresenta a
demanda transportada por dia.
Tabela 79 - Demanda transportada pelos equipamentos para transporte vertical
Ascensores
Elevador Lacerda
Plano inclinado Pilar

Pass. Transp./dia
28.000
600

Plano Inclinado Liberdade/Calçada

9.500

Plano inclinado Gonçalves

7.600

Total Transportado

45.700

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB
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Figura 199 – Localização dos ascensores em Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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m) Transporte Público Individual
 Táxis
A cidade de Salvador possui atualmente 7.271 taxis cadastrados, sendo 6.996 comuns e 275
especiais, que operam em 250 pontos espalhados pelo território da cidade cujas localizações
podem ser visualizadas na figura adiante.
De acordo com dados da Pesquisa OD/2012, na região Metropolitana de Salvador este modo
gerou 64.446 viagens por dia. Internamente a Salvador foram realizadas 57.797 viagens ou
89,7% de todas as viagens realizadas na Região Metropolitana.
Foram 1.302 viagens se originaram em Salvador e tiveram destinos externos (2,0%), e 1.211
tiveram Salvador como destino se originando externamente (1,9%).
As tabelas a seguir apresentam a demanda de viagens pelo modo taxi, interna e externa a
Salvador, em valores absolutos e relativos.
Tabela 80 – Matriz de viagens pelo modo táxi – Dias Úteis (valores absolutos)
Localização

Salvador

Externo a Salvador

Total

Salvador

57.797

1.302

59.099

Externo a Salvador

1.211

4.156

5.367

Total

59.008

5.459

64.467

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa OD/2012

Tabela 81 – Matriz de viagens pelo modo táxi – Dias Úteis (valores relativos)
Localização

Salvador

Externo a Salvador

Total

Salvador

89,7%

2,0%

91,7%

Externo a Salvador

1,9%

6,4%

8,3%

Total

91,5%

8,5%

100,0%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa OD/2012
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A regulamentação dos serviços de táxi é feita pelo SETAX – Regulamento Operacional do
Serviço de Transporte Individual de Passageiros Por Taxi, instituido pela Prefeitura de Salvador,
e em vigor desde 14 de março de 2016, compete à SEMOB o cadastramento, controle e
fiscalização do serviço.
Figura 200 – Localização dos pontos de táxi em Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB

 MotoTáxis
A regulamentação do serviço de mototáxi em Salvador é recente (Decreto nº 27.096 de 14 de
Março de 2016). De acordo com informações da Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais
COTAE, a previsão de interessados para o cadastramento é de 2.938 mototaxistas. Ainda não
estão disponíveis informações sobre a demanda para esse serviço. (Maio/2017)
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n) Sistema Coletivo Privado
A cidade de Salvador possui atualmente uma frota de 696 veículos que realizam o serviço de
transporte escolar e 108 veículos de fretamento39.
Dados da Pesquisa OD/2012 indicaram os resultados apresentados a seguir para transporte
escolar e transporte fretado.
 Transporte Escolar
Na Região Metropolitana de Salvador são realizadas diariamente 167.239 viagens pelo
transporte escolar sendo que deste total 108.262 (64,7%) são viagens internas em Salvador. São
realizadas 4.202 viagens (2,5%) com origem em Salvador e destinos externos, e 4.076 (2,4%)
que possuem destino em Salvador e origens externas. A cidade de Salvador conta com 696
unidades cadastradas de transporte de escolares. As tabelas a seguir apresentam a matriz de
viagens pelo transporte escolar em valores absolutos e relativos.
Tabela 82 – Matriz de viagens pelo transporte escolar – Dias Úteis (valores absolutos)
Matriz O/D

Viagens diárias
Salvador

Viagens diárias
Externas a Salvador

Viagens diárias
Total

108.263

4.202

112.464

4.076

50.700

54.775

112.338

54.901

167.240

Salvador
Externo a Salvador
Total

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa OD/2012 – SEINFRA

Tabela 83 – Matriz de viagens pelo transporte escolar – Dias Úteis (valores relativos)
Viagens diárias
Salvador

Viagens diárias
Externas a Salvador

Viagens diárias
Total

Salvador

64,7%

2,5%

67,2%

Externo a Salvador

2,4%

30,3%

32,8%

67,2%

32,8%

100,0%

Matriz O/D

Total

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa OD/2012 - SEINFRA

39

Dados COTAE/SEMOB, Junho 2017
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 Transporte Fretado
Na Região Metropolitana de Salvador são realizadas diariamente 130.754 viagens pelo
transporte fretado, sendo que a maior parte das viagens são realizadas externamente a Salvador.
São 70.671 viagens com origens e destinos externas a Salvador, e apenas 15.065 (11,5%) são
viagens internas em Salvador.
São feitas 22.894 viagens (17,5%) com origem em Salvador e destinos externos, e 22.124
(16,9%) que possuem destino em Salvador e origens externas.
As tabelas a seguir apresentam a matriz de viagens pelo transporte fretado em valores absolutos
e relativos.
Tabela 84 – Matriz de viagens pelo transporte fretado – Dias Úteis (valores absolutos)
Viagens diárias
Salvador

Viagens diárias
Externas a Salvador

Viagens diárias
Total

Salvador

15.065

22.894

37.959

Externo a Salvador

22.124

70.671

92.795

37.189

93.565

130.754

Matriz O/D

Total

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa OD/2012 – SEINFRA

Tabela 85 - Matriz de viagens pelo transporte fretado – Dias Úteis (valores relativos)
Viagens diárias
Salvador

Viagens diárias
Externas a Salvador

Viagens diárias
Total

Salvador

11,5%

17,5%

29,0%

Externo a Salvador

16,9%

54,0%

71,0%

28,4%

71,6%

100,0%

Matriz O/D

Total

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa OD/2012 - SEINFRA
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5.3.5 Análise do Sistema Viário
Este item apresenta as análises efetuadas sobre o SISTEMA VIÁRIO e a OPERAÇÃO DE
TRÂNSITO EXISTENTES na cidade de Salvador, abrangendo:


a Estrutura Viária – discorrendo sobre a formulação do Sistema Viário Principal e as
carências nas ligações Vale <> Cumeada existentes em diversos pontos da cidade;



a Capacidade de Suporte – caracterizando a disponibilidade de espaço viário ofertado
à população e a forma de aferir sua adequabilidade ao trânsito que a solicita (os Níveis
de Serviço Operacional);



a Caracterização da Demanda – identificada à partir das informações coletadas na
Pesquisa OD/2012 e suas regiões com maior concentração na cidade;



a Oferta e Custo do Estacionamento – informações complementares, pesquisadas
especificamente pelo Consórcio TTC-Oficina no âmbito deste PlanMob Salvador, para
refletir a realidade atual sobre esse fator na decisão do modal de transporte a ser usado
nas viagens cotidianas;



a Avaliação da Infraestruturas Viária – sintetizando e criticando os resultados obtidos
tanto com as simulações da Rede Viária, como com as observações das “Escutas
Setoriais”, das equipes técnicas dos órgãos gestores, das empresas do Consórcio TTCOficina ressaltando os principais locais com problemas de fluidez atualmente observados;



o Transporte de Carga – abordando os locais com concentração dos fluxos de
caminhões para acessar os principais Terminais Portuários e Aeroporto e suas
instalações remotas (Retro Portos) além de considerações específicas sobre a
distribuição urbana;



a Segurança Viária – comentando as informações fornecidas pela Transalvador, sua
espacialização na cidade e evolução temporal nos últimos dez anos;



os Indicadores de Mobilidade no Transporte Individual – sintetizando os resultados que
ilustram a realidade atual do trânsito geral nos principais corredores de tráfego da cidade.

5.3.5.1 Estrutura da Rede Viária Principal
 Vias Macroestruturadoras
A cidade do Salvador, fundada em 1549 e implantada numa península entre o Oceano Atlântico
e a Baía de Todos-os-Santos, possui um relevo extremamente entrecortado, com estreitos
trechos planos, em geral oriundos de antigos manguezais, que foram urbanizados,
principalmente, na segunda metade do Século XX.
Essa situação geográfica fomentou a implantação de vias junto às orlas marítimas da cidade,
que proporcionavam sua interligação com os demais municípios da Bahia e que, com o advento
do parque automobilístico brasileiro, a partir da década de 1960, importantes ligações rodoviárias
foram implementadas interligando Salvador com o interior do estado e com o restante do país.
Após essa década (60), com a interligação viária proporcionada pelo Acesso Norte (entre a BR324 e Av. Paralela), ficou consolidada a macroestrutura característica da cidade, conforme
pode ser visualizada na Figura 201 seguinte.
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Figura 201 – Vias Macroestruturadoras de Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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 Principais Articulações Viárias
A implementação dessas vias expressas exigiu que novas articulações viárias fossem
construídas na região conhecida como AUC (Área Urbana Consolidada) que, aliadas à
necessidade de solucionar problemas de macrodrenagem nessa região, fez surgir um “Plano de
Avenidas de Fundo de Vale”. Esse Plano Viário teve seu auge de implantações nas décadas de
1960 e 70 quando a maioria dessas avenidas foram construídas – Av. Bonocô, Av. Centenário,
Av. ACM, Av. Vasco da Gama, Av. Calmon Viana, Av. Juracy Magalhães Júnior, Av. Anita
Garibaldi – que se juntaram às antigas Av. Dois Leões, Av. Heitor Dias e Av. Barros Reis (ex.
Estrada Velha de Campinas, no caminho do interior do Estado da Bahia).
E essas “largas avenidas” vieram complementar as antigas Estradas de Penetração, em geral
posicionadas nas “cumeadas dos morros” e que interligavam o centro antigo de Salvador com
os “distantes povoados” da periferia da cidade – Pau da Lima, S. Cristóvão, Itapuã, Boca do Rio,
Paripe, por exemplo (ver Figura 202)
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Figura 202 – Principais Articulações Viárias

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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 Desarticulação Viária: Vale x Cumeada
A estrutura viária de Salvador, por ser oriunda de diversas implementações feitas em épocas
distintas e com enfoques urbanísticos dissociados – defesas naturais x acessibilidade entre
regiões x macrodrenagem urbana x capilaridade rodoviarista – suas vias principais tiveram
grandes dificuldades para se articular entre si e, com isso, permitir uma conveniente troca e/ou
apoio entre as mesmas, no atendimento dos principais fluxos de tráfego.
Essa constatação fica evidente quando se analisam as articulações viárias existentes na cidade:


nas regiões mais tradicionais (p/ex. na AUC – bairros da Graça, Federação, Brotas,
Cosme de Farias, Liberdade);



lindeiras às avenidas surgidas com o Plano de Vias de Fundo de Vale;



nas ocupações pioneiras do Miolo (p/ex. nas vias Silveira Martins, Ulisses Guimarães, S.
Rafael/S. Marcos);



vias mais recentes como aquelas de Cajazeiras ou Fazenda Grande, todas articuladas
com a EVA (Estrada Velha do Aeroporto).

Constatações essas que sugerem uma reflexão sobre o “papel urbanístico” que devam cumprir:
(i)

no atendimento da acessibilidade local aos bairros lindeiros e com diversas
conexões com o viário existente; ou

(ii) no atendimento ao trânsito de passagem, com interseções somente com as vias
estruturadoras (semi-expressas).
Essa indefinição pode ser observada na região do Subúrbio Ferroviário e os poucos (ou
precários) acessos até à Av. Afrânio Peixoto (ex. Suburbana); nas Av. Gal Costa e seus elevados
bairros lindeiros; na Av. Luís Eduardo Magalhães desarticulada dos bairros de Cabula e
Pernambués; na dificuldade de otimização do uso da Av. Edgar Santos; na Av. Regional para
acessar Cajazeiras – o que torna obrigatória uma “releitura dessas articulações” face à realidade
topográfica dessas regiões, que é a tônica do relevo de Salvador e que, por isso, condiciona as
soluções viárias.
Essa coexistência entre as antigas “estradas de penetração nas cumeadas”, as “avenidas de
fundo de Vale” e as recentes “vias de trânsito rápido” (Av. Luís Eduardo Magalhães e Via
Expressa Baía Todos os Santos) exigiu que surgissem precárias ligações viárias entre elas que,
com o tempo, acabaram por se consolidar. Como por exemplo:


R. Maria Romana - entre Brotas e Av. Bonocô;



Estr. da Paciência - entre Cajazeiras e Av. Regional;



Lad. Terezinha - entre Jd. Itacaranha e Av. Afrânio Peixoto;



R. Baixinha de Sto. Antônio - entre S. Gonçalo e Av. Luís Eduardo Magalhães;
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Figura 203 – Desarticulação Viária: Vale – Cumeada e Hipysometria

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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Avaliando-se alguns projetos viários que neste momento estão sendo implementados, se
constata que esta situação tende a se agravar pois observa-se, apesar de projetados com boas
conexões viárias no eixo das Vias Transversais (notadamente na implantação da Av. 29 de
março), não se constata sua continuidade viária com as vias lindeiras da região – acesso a Pau
da Lima, por exemplo. Resultado que reforçará, a médio prazo, os problemas localizados de
articulação viária observados nesses locais, que pretendem solucionar, inclusive no acesso aos
loteamentos mais recentes, notadamente da região de Cajazeiras (Figura 204).
Figura 204 – Região de Cajazeiras: Ligações Desarticuladas

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)Capacidade de “Suporte” e Níveis de Serviço

A par da distribuição espacial e geográfica das vias, intensamente condicionada pelo relevo da
região como mencionado, verifica-se que os padrões de uso e intensidade da ocupação do solo
nas diferentes regiões, necessitam estar providos de uma infraestrutura física e de logística
operacional de transporte – seja viário ou pelo transporte coletivo – de forma que a capacidade
ofertada venha a se adequar à demanda que o solicita(rá) (ver Figura 205 e detalhe na Figura
206).
A avaliação da atual “capacidade de suporte” pode ser aferida pela análise dos Níveis de
Serviço (NS) que esse Sistema Viário Principal (SVP) apresenta – relação entre os fluxos
veiculares observados nas horas-pico e a quantidade de faixas de tráfego/pistas de rolamento e
condições operacionais do trânsito – de forma a atender adequadamente a demanda que o
utiliza.
A verificação das condições que a operação do trânsito impõe ao sistema viário cotidianamente
é mensurada pelo Nível de Serviço (NS) que essas vias apresentam nos momentos de máxima
solicitação; em geral, na hora de pico da manhã (HPM).
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Esses Níveis de Serviço Operacional são categorizados de acordo com o grau de saturação
dos diferentes trechos viários que compõe a Rede Viária de Simulação, relacionando o Fluxo
Horário e a Capacidade Viária (índice V/C), expressos em faixas de referência, conforme a
“escala cromática”:

Obs.: Os valores de referência de cada faixa de V/C foram
definidos a partir dos dados publicados no HCM (Highway
Capacity Manual, de 2000), para uso em vias urbanas.
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Figura 205 – Capacidade Viária Ofertada no Sistema Viário Principal (geral)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Simulação da RV do PlanMob
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Figura 206 – Capacidade Viária Ofertada no Sistema Viário Principal (detalhe)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Simulação da RV do PlanMob
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5.3.5.2 Caracterização da Demanda
 Produção de Viagens por Modo Individual
A cidade de Salvador tem características morfológicas (geográficas e urbanas) que estimulam o
uso dos modos motorizados, como o relevo acidentado e a malha viária desarticulada ou com
dificuldades de acesso (assuntos abordados no item 4.1.3).
Além disso, verifica-se que a produção de viagens dos modos motorizados individuais está
correlacionada com as características socioeconômicas dos soteropolitanos, uma vez que, a
maioria dessas viagens são dependentes da “posse do veículo”.
Assim, conforme a dinâmica sócio espacial apresentada, as regiões da Área Urbana Consolidada
(AUC) e da Orla Atlântica concentram a população com maior poder econômico;
consequentemente apresentam altos índices de produção de viagens individuais (ver Figura
207).
Nessa Figura 208 percebe-se que as Sub-Zonas de Tráfego (SZs) com maior concentração na
produção de viagens estão situadas nas regiões da Barra, Itaigara e Caminho das Árvores,
apesar de um destaque para a Área Urbana Consolidada como um todo; localidades que
conciliam alta densidade populacional e o predomínio das Classes de Renda Familiar A e B.
Cabe salientar que, apesar da Orla Atlântica contemplar diversas SZs com população
predominante de Classes A e B, a baixa densidade populacional da sua porção intermediária
resulta em uma menor intensidade de viagens nesse setor urbano.
Este processo ocorre de forma inversa nas regiões do Miolo e do Subúrbio Ferroviário, onde a
predominância são das Classes C, D e E, mas a alta densidade populacional resulta em uma
intensidade de viagens motorizadas próxima à da Orla Atlântica.
As regiões de São Caetano, Liberdade e Retiro apresentam uma maior diversidade de Classes
de renda (B, C, D e E) e as maiores densidades habitacionais de Salvador; essas combinações
ocasionam numa intensidade média, sendo uma das regiões com maior produção de viagens.
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Figura 207 – Produção de Viagens Individuais Motorizadas e Classes de Renda

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012
Nota: Critério IBGE
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 Atração de Viagens por Modo Individual
No entanto, diferentemente das regiões produtoras de viagem (na HPM) (que tem áreas com
maior concentração, mas todas as zonas da cidade tem relativa participação), a atração de
viagens do município de Salvador tem como característica a concentração em algumas áreas,
com esparsa participação do restante do município.
Esse comportamento de confluência no destino das viagens (atração) ocorre porque os principais
motivos para a realização dos deslocamentos são: Trabalho (aproximadamente 43%) e
Educação (aproximadamente 30%), conforme explicado no item 2.2.
Assim, as regiões com melhores infraestruturas e mais oportunidades (empregos e matriculas)
atraem viagens de toda a RMS, características que ficam evidenciadas nas áreas com IDH mais
alto, conforme observado na Figura 208.
A Área Urbana Consolidada (AUC) apresenta o maior aglomerado de atração de viagens em
Salvador, com pontos específicos de maior concentração, como as regiões do Comércio, Barra,
Ondina, Pituba e Iguatemi.
No mapa dessa Figura 208 também fica evidente outras duas áreas de forte intensidade de
atração de viagens fora da AUC – o CAB, S. Rafael, S. Cristóvão e a Orla Atlântica; além da
pouca contribuição do restante do município, em especial da região norte do Miolo, como
atratoras (na HPM).
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Figura 208 – Atração de Viagens Individuais Motorizadas e IDH-m

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012.
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 Equilíbrio de Viagens Produzidas e Atraídas
A desigualdade sócio espacial de Salvador, resulta em regiões com baixa infraestrutura e poucas
oportunidades (emprego ou matricula), o que impele a população residente a deslocar-se até
outras regiões da cidade.
A diferença proporcional entre a distribuição da produção e da atração de viagens cotidianas
(Figura 209) resulta em um desequilíbrio na intensidade dos deslocamentos e,
consequentemente, a deficiente utilização da infraestrutura; uma vez que, a população precisa
percorrer longas distâncias para chegar em seus destinos. Assim, sobrecarregando o sistema
viário de conexão entre as áreas de produção e atração nos períodos de pico, além de subutilizar
a infraestrutura das regiões produtoras de viagem, ao longo do dia.
Na Figura 209 observam-se duas informações que se destacam: a primeira é a predominância
de sub zonas (325 unidades) com alto índice de produção de viagens, principalmente nas regiões
do Miolo e Subúrbio Ferroviário; e a segunda é a presença de zonas que se sobressaem pelo
alto índice de atração de viagens, com destaque para as regiões de Ondina, Pituba, CAB, Cidade
Baixa, Brotas e o entorno do Porto Seco (ao longo da BR-324), além dos Centros Antigo
(Comércio) e Novo (Iguatemi).
Porém, o que se deve salientar é a pouca presença de áreas que possuem um equilíbrio entre a
produção e atração, ou seja, o descompasso na distribuição da população e das atividades
demandam muitas viagens extensas entre SZs e de características pendular.
Salvador apresenta algumas regiões com intensidades de produção e atração de viagens
motorizadas individuais semelhantes; no entanto, deve-se compreender que as características
sócio econômicas de cada localidade influenciam no comportamento e no destino das viagens.
Assim, deve-se fazer uma avaliação particular de cada região da cidade (produtora ou atratora).
Figura 209 – Proporção entre Atração e Produção de Viagens (na HPM)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012.

278

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

 Distribuição Espacial das Viagens
Em relação aos fluxos de viagens verificados pelo transporte individual, percebe-se que:


As viagens atraídas para a região do Iguatemi (ver Figura 210) tem como principais ZTs de
produção de viagem que a ela se destinam, a AUC, em especial os bairros Itaigara, Barra,
Amaralina, Pituba e Brotas. Essa relação ocorre pela oferta de serviços e empregos
especializados na região, com a população de maior instrução que reside nesses bairros.
Destaca-se também a Península de Itapagipe e a região mediana do Subúrbio Ferroviário e
o Miolo sul (Cabula) e central (S. Rafael). Ainda apresenta atração de viagens provenientes
dos municípios de Lauro de Freitas e Camaçari, sendo que essas viagens percorrem a Av.
Luís Viana em toda sua extensão.
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Figura 210 – Linhas de Desejo (na HPM): Destino Iguatemi

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012.
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As regiões da Barra e de Ondina apresentam características urbanas similares, sendo
dotadas de boa infraestrutura, com promoção de comércio e serviços, educação, além de
atrativos históricos e naturais (praias urbanas). Assim, atrai viagens da população
pertencente às classes sociais mais altas, predominantemente da Orla Atlântica (ver Figura
211 e Figura 212), de regiões como a Pituba, Iguatemi, Jd. Armação, Itapoã e Stella Maris.
Essas viagens acontecem prioritariamente por motivo de educação, com a presença de
importantes Polos Geradores de Tráfego (PGTs) como os campi da UFBA locados no Vale
do Canela e na Av. Adhemar de Barros, adjacente ao bairro da Federação. Esses contém
uma abrangência também metropolitana, atraindo viagens de municípios vizinhos com
destaque para Lauro de Freitas e Simões Filho.
O motivo lazer também é relevante, seja pela vocação turística (Farol da Barra, fortes e
museus), ambientes naturais com praias tradicionais como as praias do Porto da Barra e da
Praia do Farol, seja para convivência urbana, com a implantação do projeto de requalificação
do Porto da Barra até o Barravento, presença do Jd. Zoológico, entre outros equipamentos
urbanos.
Atrai também pelo motivo trabalho com presença de centros empresariais na Barra e sedes
corporativas e renomadas clínicas médicas na Av. Anita Garibaldi.
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Figura 211 – Linhas de Desejo (na HPM): Destino Barra

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012.
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Figura 212 – Linhas de Desejo (na HPM): Destino Ondina

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012.
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As regiões da Pituba e Itaigara tem características de centralidade municipal. São
igualmente dotadas de infraestrutura urbana, mas com forte relevância para o comércio e
serviços, com presença de shoppings center, conjuntos empresariais e intenso comércio
local. Isso acaba por atrair viagens (ver Figura 213) por motivo trabalho, provenientes de
diversas regiões da cidade, inclusive do Miolo (Sussuarana, Cabula, Cajazeiras,
Mussurunga, entre outros) e de regiões da AUC como Vila Laura e Liberdade; porém, com
predominância de viagens das regiões com população de maior renda (Orla Atlântica).
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Figura 213 – Linhas de Desejo (na HPM): Destinos Pituba e Itaigara

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012.
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A região do Comércio e Centro Antigo é uma grande atratora de viagens, pela oferta
de comércio, serviços e apelo turístico. As regiões de origem dessas viagens são
prioritariamente provenientes da Orla Atlântica e AUC (ver Figura 214), cuja população,
em geral, detém maior renda média familiar mensal, sendo potenciais consumidores do
comércio das avenidas Carlos Gomes e Sete de Setembro, bem como usuários dos
serviços e apreciadores do turismo presentes na região do Centro Antigo (Pelourinho,
Praça Municipal, Mercado Modelo, entre outros).

Além disso, essa região do Centro Tradicional de Salvador ainda possui uma grande atração
para viagens cotidianas dos municípios vizinhos de Lauro de Freitas e de Simões Filho.
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Figura 214 - Linhas de Desejo (na HPM): Destinos Comércio e Centro Antigo

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012.

287

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I



O Centro Administrativo da Bahia (CAB), complexo urbano que compreende
secretarias e órgãos do Governo do Estado, oferece postos de trabalho mais qualificados.
Dessa forma, acaba por atrair viagens (ver Figura 215) provenientes de regiões com
população de maior renda como da Graça, Pituba, Itaigara, Iguatemi, Patamares, entre
outros. Vale ressaltar o vetor de viagens que extrapola o limite municipal, revelando uma
atração externa ao município – Simões Filho.
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Figura 215 - Linhas de Desejo (na HPM): Destino CAB - Centro Administrativo da Bahia

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012.
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 Subdivisão Modal das Viagens Individuais
As características sócio econômicas também influenciam no modal da viagem, uma vez que, o
deslocamento de cada veículo próprio apresenta uma grande elasticidade – renda familiar x
demanda – além da variação nos custos operacionais, no conforto e na infraestrutura viária
ofertada.
Essas situações podem ser avaliadas pela maior presença no uso de motos, como veículo de
transporte individual, em regiões de menor Renda Média Familiar, caracterizando uma
subdivisão modal.
A subdivisão modal relativa do uso dos automóveis em relação aos demais modais individuais
está apresentada na Figura 216, onde percebe-se a predominância deste veículo sobre os
demais. No entanto, o que também se nota é a forte predominância do uso do automóvel na AUC
e na Orla, enquanto ocorre um enfraquecimento nas regiões do Miolo e do Subúrbio Ferroviário.
Esse comportamento pode ser justificado pela elasticidade da demanda do automóvel, que
correlaciona a posse do veículo e seu uso com a renda média familiar
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Figura 216 - Subdivisão Modal (na HPM): Automóvel e táxi/Individual

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012.
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Por outro lado, percebe-se que nas regiões do Miolo e do Subúrbio Ferroviário, regiões de menor
poder aquisitivo, uma participação mais significativa das motocicletas nas viagens motorizadas
(ver Figura 217). Essa discrepância na subdivisão modal ocorre porque a motocicleta se tornou
uma solução economicamente mais fácil para superar os congestionamentos e principalmente
para os usuários dos modos coletivos. Além do mais, algumas localidades apresentam restrições
na seção viária, tornando a motocicleta um veículo de maior mobilidade e acessibilidade no
interior desses bairros populares dessa região.
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Figura 217 - Subdivisão Modal (na HPM): Moto e Mototáxi/Individual

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012.
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Cabe destacar que, na última década percebe-se o aumento das viagens individuais, inclusive
para as faixas de menor renda, através da crescente participação das motocicletas na frota
registrada pelo DETRAN-BA na cidade de Salvador.
Na Figura 218, percebe-se que a frota de motocicleta no período de 2006 a 2016 teve um
crescimento acumulado de 3,6 vezes, enquanto a frota de automóvel apresentou um acréscimo
aproximado de 70% somente, segundo os cadastros publicados pelo DETRAN-BA.
No entanto, esse incremento só foi identificado parcialmente pela Pesquisa OD/2012, pois no
período em que em Pesquisa Domiciliar foi aplicada, a tendência de forte crescimento de
motocicletas ainda se encontrava muito incipiente em Salvador.
Figura 218 – Crescimento Acumulado da Frota de Veículos de Uso Individual de Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – DETRAN-BA.

Entretanto, neste momento de desenvolvimento do PlanMob Salvador (2017) a presença das
viagens por motocicletas está cada vez mais significativa no padrão da mobilidade da capital.
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5.3.5.3 Oferta e Custo do Estacionamento Público
 Oferta de Vagas de Estacionamento
Para compor a análise do sistema viário da cidade foi realizada, pelo consórcio TTC-Oficina, uma
Pesquisa Específica quanto ao Custo de Estacionamento (PCE), em três regiões da cidade com
alta demanda por estacionamento (ver Figura 219). Os resultados detalhados desta pesquisa
foram apresentados na Nota Técnica NT-04 já encaminhada à SEMOB e que foi parte integrante
dos produtos da fase 30.00.00 – Base de Dados deste PlanMob Salvador.
Essa pesquisa foi setorizada, subdividindo as três regiões definidas para estudo em subzonas
para permitir uma avaliação mais pormenorizada, de forma que os resultados obtidos
registrassem o perfil do estacionamento em cada subzona e da região em termos globais. As
definições das subzonas analisadas em cada região são apresentadas na Figura 220.
Em cada uma das subzonas apresentadas na Figura 220, foram observadas, quantificadas e
mapeadas todas as vagas de estacionamento de uso público encontradas naquele momento
da vistoria, de acordo com a forma tipologia como as mesmas eram oferecidas à população em
geral.

Figura 219 - Localização das Regiões da Pesquisa Específica sobre o Custo de
Estacionamento

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – (Nota Técnica NT-04, maio/2017).
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Figura 220 – Áreas da Pesquisa do Custo do Estacionamento e Subzonas de Análise

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – (Nota Técnica NT-04, maio/2017).
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A Tipologia de uso das vagas de estacionamento foi categorizada em:


Zona Azul (ZA) – vagas demarcadas e sinalizadas em algumas vias públicas, onde a
cobrança pela utilização da vaga na via pública é regulamentada pela Prefeitura Municipal
de Salvador (PMS). Possui diferentes valores, de acordo com a duração da utilização da
vaga, sendo classificada em curta duração (até 2h estacionado), média duração (até 6h),
longa duração (até 12h) ou multi-horários (2h, 6h ou 12h estacionado);



Estacionamentos Públicos (EP) – espaços em imóveis ou áreas privadas, destinados
ao uso do público em geral, mas com o estacionamento sujeito à cobrança (R$) pela
utilização da vaga;



Vagas Patrocinadas (VP) – vagas disponibilizadas por empreendimentos, sem custo
para o usuário, porém tendo sua utilização vinculada ao uso de algumas atividades
existentes no empreendimento;



Livres (VL) – vagas que não possuam qualquer cobrança para utilização (em geral
junto ao meio fio).

O panorama geral obtido através da compilação dos dados da pesquisa apontou para o cenário
sintetizado na Tabela 86, Tabela 87 e Figura 221.

Tabela 86 - Síntese dos Resultados: Pesquisa de Uso do Estacionamento
TIPOLOGIA
EP - Estacionamento Público
VP - Vagas Patrocinadas
Vagas Livres
ZA - Regulamentadas "Zona Azul"
TOTAL POR REGIÃO

VAGAS OFERTADAS

TOTAL

Barra

Comércio

Iguatemi

und.

(%)

4.222

1.425

15.940

21.587

74

359

377

468

1.204

4

2.533

501

1.015

4.049

14

616

1.318

390

2.324

8

7.730

3.621

17.813

29.164

100

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – (Nota Técnica NT-04, maio/2017).

Tabela 87 – Oferta de Vagas de Estacionamento, nas Três Regiões Estudadas

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – (Nota Técnica NT-04, maio/2017).
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Figura 221 - Comparativo das Vagas por Tipo e Região de Análise

Estacionamento Público (21.587 vagas)

Vagas Patrocinadas (468 vagas)

BARRA
19%
COMÉRCIO
7%

BARRA
30%
IGUATEMI
39%

IGUATEMI
74%

COMÉRCIO
31%

Vagas Livres (1.015 vagas)

"Zona Azul" (2.324 vagas)
IGUATEMI
17%

IGUATEMI
25%

COMÉRCIO
12%

BARRA
26%

BARRA
63%

COMÉRCIO
57%

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – (Nota Técnica NT-04, maio/2017).

De acordo com a Tabela 86 e Figura 221, os estacionamentos públicos em áreas privativas (EP=
74%) são a principal tipologia das vagas disponíveis para a população em geral e dessas,
coincidentemente, 74% é encontrada na área do Iguatemi. A maior concentração das vagas do
tipo “Zona Azul” (8% no geral) está localizada na região do Comércio (57% no tipo específico).
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 Valor do Estacionamento Público
Em conjunto com a quantidade das vagas de estacionamento de uso público, foram anotados os
valores praticados para a cobrança do estacionamento nesses locais, relativamente ao custo
cobrado do motorista no momento de estacionar o veículo.
As Tabela 88 a Tabela 90, mostram os valores unitários de cada local pesquisado (custo em
R$/1ª hora) e agregado com um valor médio (ponderado) para a subzona respectiva e o global
para cada uma das três regiões pesquisadas.

Tabela 88 – Valor de Estacionamento: Região BARRA
LOCALIZAÇÃO
Área

Zona

4

BARRA

7

15
19

204

400

VAGAS OFERTADAS
Tipo de
Estacionamento

Quant.
(und)

VALOR
UNITÁRIO
(R$/hora/2017)

EP

33

3,00

EP

24

7,20

Livre

187

0,00

ZA - 2h

434

3,00

subtotal

678

2,32

EP

30

4,00

EP

45

9,00

EP

90

10

Livre

183

0,00

subtotal

348

4,09

Livre

393

0,00

subtotal

393

0,00

Livre

485

0,00

subtotal

485

0,00

EP

3.000

6,00

EP

1.000

10,80

Livre

1.224

0,00

ZA - 2h

114

3,00

ZA - 6h

18

6,00

subtotal

5.356

5,46

Livre

420

0,00

ZA - 2h

50

3,00

subtotal

470

0,32

7.730

4,19

TOTAL REGIÃO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Pesquisa de Custo de Estacionamento.
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Tabela 89 – Valor de Estacionamento: Região COMÉRCIO
LOCALIZAÇÃO
Área

Zona

COMÉRCIO

50

328_1

328_2

VAGAS OFERTADAS
Tipo de
Estacionamento

Quant.
(und)

VALOR
UNITÁRIO
(R$/hora/2017)

EP

104

8,00

EP

30

9,90

VP

166

0,00

Livre

441

0,00

ZA - 6h

140

6,00

ZA - 12h

61

9,00

subtotal

942

2,09

EP

55

3,00

Livre

40

0,00

ZA - 2h

82

3,00

ZA - 6h

38

6,00

ZA - 12h

33

9,00

subtotal

248

3,27

EP

36

7,50

EP

20

8,00

EP

605

9,00

EP

575

10,00

VP

211

0,00

Livre

20

0,00

ZA - 2h

632

3,00

ZA - 6h

303

6,00

ZA - 12h

29

9,00

subtotal

2.431

6,42

3.621

5,11

TOTAL REGIÃO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Pesquisa de Custo de Estacionamento.
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Tabela 90 – Valor de Estacionamento: Região IGUATEMI
LOCALIZAÇÃO
Área

Zona

9608

9610

IGUATEMI

9611

9612

9613

9614

9818

VAGAS OFERTADAS
Tipo de
Estacionamento

Quant.
(und)

VALOR
UNITÁRIO
(R$/hora/2017)

EP

210

3,00

EP

200

6,50

EP

290

8,00

EP

150

9,00

EP

402

10,00

EP

180

12,00

VP

198

0,00

Livre

159

0,00

ZA - 6h

132

6,00

subtotal

1.921

6,54

EP

6.000

6,00

EP

1.636

8,00

VP

270

0,00

subtotal

7.906

6,21

EP

530

6,00

Livre

69

0,00

ZA - 2h

46

3,00

ZA - 6h

134

6,00

subtotal

779

5,29

Livre

30

0,00

ZA - 2h

63

3,00

subtotal

93

2,03

EP

185

3,00

EP

300

7,00

Livre

151

0,00

ZA - 2h

15

3,00

subtotal

651

4,15

EP

300

5,00

EP

65

6,00

EP

500

9,00

EP

500

10,00

EP

60

12,00

Livre

121

0,00

subtotal

1.546

7,83

EP

4.232

6,00

EP

200

7,50

Livre

485

0,00

subtotal

4.917

5,47

17.813

6,04

TOTAL REGIÃO

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Pesquisa de Custo de Estacionamento.
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A Figura 222 apresenta a comparação do custo médio por vaga de cada região estudada,
apresentando a região da Barra com menor custo médio e a região do Iguatemi com o maior
custo médio por vaga ofertada; fato este decorrente da composição das vagas de cada região
conforme apresentado na Figura 221 deste relatório.
Figura 222 – Valor Médio por Vaga (R$/Vaga, maio/2017)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – (Nota Técnica NT-04, maio/2017)

 Informações sobre a Demanda de Estacionamento
De posse dos resultados obtidos na PCE - Pesquisa do Custo de Estacionamento (maio/2017),
foi realizado o comparativo com os dados apresentados na Pesquisa Domiciliar de Origem e
Destino (SEINFRA/2012) para as mesmas áreas estudadas na PCE.
Na Pesquisa OD/2012 são apresentadas sete categorias da demanda por tipo de
estacionamento, sendo elas: Não Estacionou; Zona Azul; Patrocinadas; Meio Fio; Próprio;
Pagante Avulso; e Pagante Mensal.
Para efeitos de comparação e análise do impacto da cobrança e/ou valor de estacionamento,
foram consideradas apenas as demandas para as vagas de estacionamento de uso público, de
modo a estabelecer uma equivalência entre as duas pesquisas. Assim, a fim de facilitar a leitura
dos resultados, as categorias utilizadas na Pesquisa OD/2012 e selecionadas para a
comparação com a PCE foram renomeadas da seguinte maneira:
1. Não Estacionou → Desconsiderado;
2. Zona Azul → Zona Azul (ZA);
3. Patrocinadas → Vagas Patrocinadas (VP);
4. Meio Fio → Vagas Livres (VL);
5. Próprio → Desconsiderado;
6. Pagante Avulso → Estacionamento Público (EP);
7. Pagante Mensal → Desconsiderado.
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A Tabela 91 e a Figura 223, a seguir, apresentam a composição da demanda por vagas de
estacionamento no Período de Pico da Manhã, obtido na Pesquisa OD/2012, totalizando 18.917
vagas (na HPM); que distribuídos na mesma tipologia pesquisada e nas regiões estudadas e o
comparativo da ocorrência de cada tipologia ofertada, também por região respectivamente, está
ilustrada na Figura 223.
Tabela 91 – Tipos de Estacionamento das Regiões Estudadas (Pesquisa OD/2012)
DEMANDA POR ESTACIONAMENTO
Tipo

Quant. (und)

(%)

EP

766

4

VP

15.466

82

Livre

2.279

12

ZA
TOTAL

405

2

18.916

100

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – (Dados Pesquisa OD/2012 - SEINFRA)

Figura 223 –Demanda de Estacionamento por Tipo, por região (Pesquisa OD/2012)
(766 vagas)

(2.279 vagas)

(15.466 vagas)

(405 vagas)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – (Dados Pesquisa OD/2012 - SEINFRA)
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Segundo a Pesquisa OD/2012 a tipologia com maior demanda eram de Vagas Patrocinadas (ver
Tabela 91), enquanto a PCE-2017 aponta os Estacionamentos Públicos como tipologia com
maior oferta de vagas nessas três regiões.
Pode-se inferir que esta distorção se deve em grande parte ao início da cobrança dos
estacionamentos nos shoppings centers em 2013, empreendimentos que mais ofertam vagas
na região e, com isso, diminuindo significativamente a oferta de vagas patrocinadas, pois
passaram a ser cobradas, recentemente.
Por outro lado, a oferta das vagas do tipo “Zona Azul”, aumentou significativamente em
detrimento das Vagas Livres que diminuíram.

5.3.5.4 Avaliação da Infraestrutura Viária
 Desempenho Geral do Trânsito na Rede de Simulação
O sistema viário de Salvador está fortemente estruturado em quatro vias:
(i)

duas com um trânsito expresso (BR-324 e Av. Luís Viana); e

(ii)

em duas outras vias, arteriais e lindeiras a suas orlas marítimas (a Av. Afrânio Peixoto/
Suburbana na Orla da Baía de Todos-os-Santos; e a Av. Octávio Mangabeira, na Orla
Atlântica).

Essas quatro vias, macroestruturadoras da cidade e responsáveis por sua “imagem espacial”
característica, se localizam a partir da AUC (Área Urbana Consolidada) em direção ao restante
da RMS e interior do Estado da Bahia.
As vias de Fundo de Vale, implantadas na década de 70, são as únicas opções de atingir o centro
antigo da cidade, além de outros bairros tradicionais. Os moradores e atividades econômicas
dessa região produzem diariamente um intenso tráfego no centro da capital.
O PlanMob Salvador realizou ao longo de seus trabalhos, uma adaptação para representar a
situação do trânsito atual, uma REDE DE SIMULAÇÃO do Sistema Viário (SV), integrada aos
Sistemas Públicos de Transporte Coletivo (TC) com dois principais objetivos:
(i)

Obter indicadores quanto ao desempenho operacional do trânsito existente;

(ii)

Possibilitar comparações entre cenários futuros a serem testados – em sua estrutura
de projetos de transporte e/ou em anos-horizonte distintos – de forma a avaliar as
diferentes políticas públicas de fomento às infraestruturas de transporte e trânsito da
cidade.
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Tabela 92 – Rede de Simulação: Tipo / Extensão das Vias

TIPO DE VIAS

SVP

I
II
III
IV
V

Expressa
Trânsito Rápido
Arterial I
Arterial II
Coletora
Subtotal

VI

Local
TOTAL

EXTENSÃO
SIMULADA
(km)

%

125,6
60,7
145,2
185,6
448,3

6,6%
3,2%
7,7%
9,8%
23,7%

965,4

51,0%

928,0

49,0%

1.893,4

100,0%

Extensão por Tipo de Vias
SVP=51%

6,6%
3,2%

7,7%

9,8%

49,0%

23,7%

Locais=49%

**Obs: Contando os 2 sentidos das vias
Expressa
Arterial I
Coletora

Trânsito Rápido
Arterial II
Local

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

A Rede de Simulação em uso pelo PlanMob foi definida a partir das antigas redes representativas
do Sistema Viário Principal (SVP) acrescida das vias de categoria local, mas utilizada pelas linhas
de ônibus no interior dos bairros (=49,0%).
Essa Rede de Simulação foi CALIBRADA para representar a movimentação cotidiana em
Salvador, tanto quanto ao uso dos subsistemas públicos de transporte coletivo (TC = ônibus,
metrô, trem etc.) como nos aspectos da circulação do tráfego (SV = nos principais corredores de
trânsito e conexões/interseções mais importantes), de forma que pudessem indicar a REAL
SITUAÇÃO DO DESEMPENHO operacional desses sistemas.
Essa movimentação foi ajustada com as informações obtidas em uma pesquisa específica feita
em junho/2017 em 21 locais (Figura 224) distribuídos nos principais corredores de tráfego:
(i)

quanto ao trânsito veicular (contagem classificada);

(ii)

quanto ao uso do transporte coletivo (ocupação visual dos ônibus).

Para possibilitar um preciso ajuste dos embarques de usuários do Metrô também foi realizada
pelo Consórcio TTC-Oficina uma pesquisa quanto ao tempo de caminhamento e distância
percorrida pelos usuário do Metrô entre os pontos de paradas dos ônibus e o controle de acesso
às estações do mesmo. Considerou-se os pontos de ônibus mais próximos à estação do Metrô
(dois pontos, um em cada sentido da operação do Metrô). A pesquisa de tempo de
caminhamento e distância percorrida pelos usuário do Metrô foi aplicada em todas as estações
do Metrô operantes em junho/2017, na L1 de Lapa até Pirajá e na L2 do Acesso Norte até Pituaçu
(Figura 224).
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Figura 224 - Pesquisas Específicas para calibração da Rede de Simulação

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). (ver NT04 do PlanMob Salvador)
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Com a calibração dessa Rede de Simulação do SV foram analisados os resultados
representativos do comportamento do trânsito na capital baiana, referentes à hora pico matutina
(HPM), momento do dia em que se verificou a maior solicitação do sistema viário e cujo resultado
síntese do carregamento de tráfego ajustado para representar a movimentação cotidiana em
2017 pode ser visualizada nas Figura 225.
Figura 225 – Rede de Simulação da RMS: Carregamento do Sistema Viário (geral) – HPM,
2017

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Para melhor avaliar os resultados dos fluxos de tráfego, a partir dos carregamentos observados
nessa simulação (na HPM), foi utilizada a “escala cromática” já referida no item 4.2, que
correlaciona um indicador do NÍVEL DE SERVIÇO (NS) do trânsito x a OCUPAÇÃO do trecho,
em cada ligação viária (representada pela relação V/C = fluxo de tráfego/capacidade viária
ofertada), abaixo transcrita.

Obs.: Os valores de referência de cada
faixa de V/C foram definidos a partir dos
dados publicados no HCM (Highway
Capacity Manual, de 2000), para uso em
vias urbanas.
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A Figura 226 ilustra os resultados obtidos na representação simulada do ATUAL (2017)
comportamento do trânsito na capital baiana (sempre na HPM).
Figura 226 - Rede de Simulação da RMS: Carregamento do Nível de Serviço (geral) – HPM,
2017

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Em síntese pode-se mencionar a seguinte distribuição da saturação do trânsito atual (2017),
por categoria viária das vias componentes do Sistema Viário Principal (SVP) simulado.
Tabela 93 – Nível de Serviço por Tipo de Via em Salvador (na HPM, 2017)

SVP

TIPO DE VIAS
I
II
III
IV
V

Expressa
Trânsito Rápido
Arterial I
Arterial II
Coletora
Subtotal

VI

Local
TOTAL

EXTENSÃO
SIMULADA

NÍVEIS DE SERVIÇO
A

B

C

D

E

F

(km)

%

(km)

%

(km)

%

(km)

%

(km)

%

(km)

%

(km)

%

125,6
60,7
145,2
185,6
448,3

6,6%
3,2%
7,7%
9,8%
23,7%

61,6
8,7
54,9
33,3
203,2

49,1%
14,3%
37,8%
18,0%
45,3%

16,1
6,0
25,2
39,7
101,5

12,8%
9,9%
17,3%
21,4%
22,6%

21,5
15,6
26,8
48,6
84,6

17,1%
25,7%
18,5%
26,2%
18,9%

17,8
22,1
25,4
49,1
42,6

14,2%
36,4%
17,5%
26,5%
9,5%

8,1
7,2
9,7
14,1
13,8

6,4%
11,9%
6,7%
7,6%
3,1%

0,5
1,1
3,2
0,8
2,6

0,4%
1,8%
2,2%
0,4%
0,6%

965,4

51,0%

361,8

37,5%

188,5

19,5%

197,1

20,4%

157,0

16,3%

52,9

5,5%

8,1

0,8%

928,0

49,0%

757,1

81,6%

82,3

8,9%

52,3

5,6%

25,5

2,8%

7,6

0,8%

3,3

0,4%

1.893,4

100,0%

1.118,9

59,1%

270,7

14,3%

249,4

13,2%

182,5

9,6%

60,5

3,2%

11,4

0,6%

**Obs: Contando os 2 sentidos das vias

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Figura 227 – Nível de Serviço por Tipo de Via em Salvador (na HPM, 2017)
Níveis de Serviço (Expressa = 125,6 km)
8,1

Níveis de Serviço (Trânsito Rápido = 60,7 km)

0,5

1,1

7,2

8,7

17,8
A

A
6,0

B
61,6

21,5

B

C

C

D

D

E

E

22,1

F

F
15,6

16,1

Níveis de Serviço (Arterial I = 145,2 km)

Níveis de Serviço (Arterial II = 185,6 km)

3,2

9,7

14,1

0,8

33,3
A

25,4

54,9

B

A
B

49,1

C

C
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

 Pontos Críticos da Fluidez x PROVIA
Como decorrência das manifestações registradas durante as “Escutas Setoriais”, do Prédiagnóstico, de reuniões específicas com os técnicos da Transalvador, de vistorias de campo
nos locais indicados como mais problemáticos pelos operadores de trânsito e, pela experiência
dos profissionais do Consórcio TTC-Oficina, no acompanhamento e atuação junto aos órgãos
gestores do trânsito em Salvador, foram relacionados os principais locais que se mostravam
atualmente como “GARGALOS DE TRÂNSITO” na cidade (ver Figura 228).
Alguns dos locais agora elencados como “Gargalos de Trânsito” já constavam do Mapa 4 –
Sistema Viário, Anexo ao PDDU/2016, e do elenco de Pontos Críticos (PC) do PROVIA (2010) e
deverão ser avaliados em conjunto com outros projetos viários que comporão os cenários
alternativos a serem testados no PlanMob Salvador.
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 Locais com adequações viárias e/ou Obras de Artes Especiais (OAEs)


Av. Vasco da Gama x R. Lucaia/Av. Anita Garibaldi (9 e PC.7)



Av. S. Rafael x Estr. Muriçoca x Estr. do Mandu (58)



Região de Itapuã e Av. Octávio Mangabeira



Largo do Tanque x Av. San Martin (29)



Rótula do Abacaxi (parte inferior) (41)



Av. Tancredo Neves x Av. Magalhães Neto (20 e PC.10)



Pq. da Cidade x R. Cruz da Redenção (10 e PC.4)



Retorno na Av. ACM x Fac. Universo



Av. Octávio Mangabeira x Jd. de Alah (44 e PC.11)



Viad. D. Canô x Acesso do CAB x Av. Luís Viana (17)



R. Silveira Martins x R. Tomás Gonzaga (45)



R. da Praia (acesso a Stella Maris) (55)



Av. Miguel Calmon (Vale do Canela) x UFBA/Graça

 Locais com necessidade de soluções de sinalização de tráfego


Av. Afrânio Peixoto x Rotatória de Coutos (Alm. Mourão de Sá)



Av. Afrânio Peixoto x Rotatória de Paripe (Alm. Tamandaré)



R. Eduardo Dotto x Acesso à Rotatória de Paripe (62)



Estr. Campinas – Pirajá x R. da Bolívia



Estr. Campinas – Pirajá x Acesso ao Porto Seco (Pirajá)



Largo da Mariquita e Av. Pedro Luís



Lgo. de Roma x R. Caminho de Areia



Lgo. de Mares x R. Fernandes da Cunha



Av. Aliomar Baleeiro (EVA) x Conj. Jaguaribe (Cem. Bosque da Paz)



Av. Aliomar Baleeiro (EVA) x Av. Regional (Estádio Barradão)



Av. Aliomar Baleeiro (EVA) x “Rotatória” de Pau da Lima



Av. Brandão Vilela x R. da Mata Escura



Av. Brandão Vilela x Av. Ulisses Guimarães



Av. Anita Garibaldi x Av. Ademar de Barros (4)



R. Bahia e R. Rio Grande do sul x Av. Manuel Dias



R. Silveira Martins x Estr. de Barreiras



Av. Luís Eduardo Magalhães x Baixa de Santo Antônio



Av. Luís Eduardo Magalhães x Retorno sob Viad. do Retiro



Retorno da Av. Vasco da Gama x V. América



Região do Anel Viário x Acesso ao CEASA (via BA-526)
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Além desses locais, que se destacaram pela intensidade dos fluxos de trânsito, existem dezenas
de pontos de “gargalos no trânsito”, muitas vezes pela:
(i)

insuficiência na largura das vias ou na quantidade de faixas de tráfego
disponibilizadas, ou ainda com calçadas estreitas (ou inexistentes), ou até mesmo na
segregação do trânsito de passagem daquele de atendimento local;

(ii) descontinuidade das pistas de rolamento e/ou calçadas, em grande parte pela
desconformidade com a legislação de ocupação do solo lindeiro;
(iii) concepção equivocada quanto à funcionalidade da via e das suas conexões viárias,
no contexto urbanístico da região em que está inserida – por exemplo áreas do Cabula,
Cajazeiras, península de Itapagipe.

Fatores esses que ilustram historicamente a desconformidade dos planejamentos - viário e do
transporte coletivo - com a realidade da conformação geomorfológica do relevo soteropolitano.
Figura 228 – Pontos Críticos da Fluidez do Trânsito (2017)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Esses locais, identificados pelo Consórcio TTC-Oficina junto aos gestores do setor de trânsito no
município, permitiram um confronto com os resultados deduzidos dos relatórios produzidos pela
Rede de Simulação (usando o software EMME, vs 4). Seja para averiguar e confirmar a acuidade
do modelo de simulação da oferta (Redes Viária e de Transportes Coletivos); ou mesmo, para
analisar espacialmente os reflexos no trânsito da área de influência desses locais críticos.
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Alguns deles estão relacionados no Programa de Ação da PMS/Transalvador, para implantação
no curto prazo (Plano Salvador 360):
-

na região do Jd. dos Namorados (na Av. Octávio Mangabeira x Av. Artur de Azevedo
Machado x Jd. de Alah);

-

Av. Jorge Amado x Av. Salponik no Imbuí;

-

Av. Manoel Ribeiro x R. Cavalcanti junto ao Centro de Convenções - enquanto outros
estão apontados no PDDU/2016 como necessitando de intervenções de maior porte,
alguns já vinculados a projetos comprometidos (BRT Lapa <>LIP; corredores
transversais do Miolo; obras da L2 do Metrô).

As Figura 229 até Figura 237 ilustram algumas dessas áreas, que em geral concentram os
grandes fluxos da cidade, e que foram selecionadas para exemplificar essa acuidade da Rede
de Simulação (RS) e esclarecer as análises e decorrentes avaliações, relatadas na sequência.
Figura 229 – Nível de Serviço da RS: Região do Iguatemi (HPM, 2017)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Figura 230 – Nível de Serviço da RS: Rótula do Abacaxi (HPM, 2017)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Figura 231 – Nível de Serviço da RS: Largo da Mariquita (HPM, 2017)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Figura 232 – Nível de Serviço da RS: R. Lucaia (HPM, 2017)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Figura 233 – Nível de Serviço da RS: Pq. da Cidade e retorno da Fac. Universo (HPM, 2017)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Figura 234 – Nível de Serviço da RS: retorno na Av. Vasco da Gama (HPM, 2017)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Figura 235 – Nível de Serviço da RS: Acesso Viad. CAB (HPM, 2017)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Figura 236 – Nível de Serviço da RS: Costa Azul / Jd. Alah (HPM, 2017)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Figura 237 – Nível de Serviço da RS: Av. Luís Viana (Paralela) (HPM, 2017)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Com base nos Níveis de Serviços (NS) ilustrados nessas figuras, identifica-se uma grande
porcentagem de vias pertencentes ao Sistema Viário Principal (SVP) de Salvador já acusando
níveis de saturação do tráfego próximas do limite operacional (faixas REGULARES – 0,50<V/C<
0,81  tons laranja) e, mais preocupante, é se verificar que elas ocorrem em vias de maiores
capacidades de suporte (em geral, também, com maior utilização) e a maioria na região da
centralidade do Iguatemi/Av. Tancredo Neves.
De uma forma geral pode-se mencionar algumas causas para explicar os problemas detectados
na operação de trânsito, se atendo, mas não se restringindo, a esses locais, adotados como
exemplo dos problemas identificados:
a) Macro-desconexão viária entre as duas orlas de Salvador, sobrecarregando as poucas e
estreitas vias locais das regiões externas à AUC;
b) Ausência do trânsito de passagem pela região do Miolo de Salvador, obrigando esses
fluxos a uma concentração nas principais vias estruturadoras (BR-324 e Av. Luís Viana);
c) Excessiva concentração de fluxos na Av. Luís Viana (Paralela) pela ausência de outras
ligações viárias que possam apoiá-la lateralmente e, também, a pouca permeabilidade
que ela apresenta no atendimento aos bairros lindeiros, em ambos os lados,
sobrecarregando-a desnecessariamente com “fluxos negativos”;
d) Carência estrutural de ligações viárias localizadas, como por exemplo no Pq. da Cidade
e o retorno na Av. ACM (Fac. Universo);
e) Insuficiência de dimensões das Obras de Arte Especiais (OAEs) e/ou de seus acessos
(Viad. Raul Seixas);
f) Proliferação de ligações viárias com insuficientes largura/extensão dos trechos de
entrelaçamento de fluxos, muitos deles decorrentes de “rotatórias (reais ou virtuais) ou
de “trevos completos” (as conhecidas “tesourinhas” úteis nas rodovias mas inadequadas
para usos urbanos);
g) Inadequação funcional da solução de trânsito às características da região (Av. Manoel
Ribeiro, Estr. do Curralinho, Av. Jorge Amado, Av. San Martin e Av. Barros Reis);
implicando em elevados fluxos veiculares em vias que não os comportam e conflito com
a acessibilidade dos estabelecimentos locais;
h) Uso inadequado das vias (muitas vezes, a única existente no local) por fluxos de
passagem em regiões tradicionais, contendo viários antigos, estreitos ou íngremes, como
consequência da apropriação geomorfológica da região;
i)

Obsolescência dos controladores semafóricos, com necessidade de coordenação e
sincronismo, em várias regiões da cidade, objetivando garantir a continuidade dos fluxos
de tráfego (“onda verde” ou coordenação em áreas);

j)

Desrespeito e/ou falta de regulamentação urbanística para garantir a adequada
acessibilidade aos grandes equipamentos geradores de viagens, lindeiros às avenidas
de maior porte (p. ex., na Av. Garibaldi) sem prejuízo à fluidez do trânsito nas mesmas;

k) Descontinuidade e/ou falta de padronização da sinalização de tráfego, notadamente a de
orientação aos “motoristas não frequentes desses locais”, indicando os locais/bairros de
interesse.
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 Infraestruturas Viárias Ociosas
Por outro lado, observou-se a ocorrência de intervenções viárias já feitas e com a implementação
de grandes OAEs em locais com desnecessidade de tê-las e/ou com concepções de traçado
desvirtuados da realidade do trânsito local. Pode-se citar como exemplos:
a) Viad. Juscelino Kubitschek, interligando as avenidas Vasco da Gama e Anita Garibaldi;
b) Viadutos de interligação das avenidas Barros Reis e ACM, sobre a rótula do Abacaxi;
c) Viadutos junto à Arena Fonte Nova;
d) Retornos, em nível, desnecessários na Av. LEM;
e) Adequação viária sob o viaduto do Jornal “A Tarde”
Esses descompassos com as necessidades locais devem estar relacionados com planos viários
e/ou urbanísticos que não se materializaram da forma como foram concebidos, por falta de
recursos financeiros, mudança nos regramentos locais, alterações nas normas públicas. Mas
que servem como exemplos de infraestruturas custosas, mas ociosas quanto à sua utilização.

5.3.5.5 Transporte de Cargas
O transporte de cargas é responsável pelo escoamento das mercadorias entre as regiões
produtoras e os centros de consumo. Numa área urbanizada este efeito ocorre em grande escala
entre zonas industriais, de empreendimentos logísticos, de grandes terminais portuários e
aeroportos e em escala menor, nos estabelecimentos pulverizados na mancha urbana, em geral
de atendimento comercial para suprir as necessidades de consumo da população.
 Cargas “Rodoviárias”
A movimentação de cargas no município de Salvador ocorre principalmente através das rodovias
que a interligam com a RMS e interior baiano e as antigas estradas estaduais para acessar o
Porto de Aratu e pela recente Via Expressa Baía de Todos-os-Santos (VEBTS) até o Porto
Comercial de Salvador.
O município de Salvador conta também com o CEASA-Bahia, maior mercado atacadista de
hortifrutigranjeiros da região, que está localizado lindeiro ao Anel Viário (BA-526). Sua
localização facilita o recebimento da produção agrícola do interior do Estado da Bahia através
das rodovias BA-535, BA-526 e BR-324 e distribuí-la para atender aos consumidores
soteropolitanos e da RMS.
Possui também o Terminal de Carga Aérea, localizado junto ao Aeroporto Internacional de
Salvador (ainda com pouca movimentação) e com acesso pela Av. Carybé.
Às margens da rodovia BR-324 existe o Porto Seco de Pirajá, complexo logístico de galpões que
serve como depósito para lojas de eletrodomésticos e eletrônicos, empresas de entregas de
encomendas, fornecedores de bebidas e muitos outros conglomerados de empreendimentos
comerciais e de serviços. Assim como o CEASA, o Porto Seco está estrategicamente localizado
para interligar os terminais de importação/exportação, bem como para redistribuir sua carga
fracionada na área urbana de Salvador.
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Para acessar os portos de Salvador e Aratu, os veículos de carga utilizam principalmente a
rodovia BR-324 (além da VEBTS ou BA-528). Contudo, essa autoestrada apresenta algumas
limitações de articulação física que dificulta o tráfego de veículos de carga de grande porte. Entre
os problemas identificados estão a ausência de faixas de aceleração/desaceleração para acesso
aos dispositivos de conexão entre as pistas (expressa e marginal) ou quando existentes, se
mostram insuficientes (problemas que relacionados ao DNIT/Concessionárias). Mas
principalmente para avaliação neste PlanMob, tem falta de importantes articulações nos “trevos
rodoviários” com os viadutos de transposição da BR-324, sobrecarregando dessa forma o
sistema viário urbano do entorno, impondo a circulação de carretas não previstas para fazê-lo
por exemplo, junto aos viadutos do Porto Seco e Brasilgás.
Por sua vez, a localização do Porto de Salvador, oriundo da época de fundação da cidade, mas
hoje situado em área totalmente urbanizada de Salvador, acarreta um descompasso entre o
trânsito de carga com destino ao Porto Comercial com o tráfego urbano na região. Este conflito
foi minimizado a partir de 2013, quando foi inaugurada a VEBTS, que além de melhorar o acesso
entre o Porto de Salvador e a BR-324, tinha como objetivo “retirar os veículos de transporte de
carga pesada do sistema viário central”. Assim, minimizar os problemas da circulação de carretas
e caminhões de grande porte na Av. Bonocô, no Largo Dois Leões e na Baixa de Quintas.
O acesso ao Porto de Aratu, a partir da BR-324 é feito pelas rodovias estaduais BA-528 e BA526. Diferente do Porto de Salvador, o Porto de Aratu está localizado em uma área de baixa
densidade populacional. Assim, ainda não há conflito entre as atividades portuárias e urbanas,
exceto na interconexão próximo a Águas Claras, local de término da futura L1 do Metrô quando
estendida e da Nova Rodoviária planejada para se situar nesse local (e assim incluída no
PDDU/2016).
O acesso ferroviário aos portos de Salvador e de Aratu é de domínio federal e operado pela
concessionária Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA), sendo que o acesso ao Porto de Salvador
está desativado e seu leito na região do Subúrbio Ferroviário deverá ser incorporado ao Projeto
do VLT, sem atender a ferrovia só o VLT.
Os principais terminais logísticos e atratores de carga do município, bem como suas vias de
acesso estão destacados na Figura 238.
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Figura 238 –Transporte de Cargas “Rodoviárias”

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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 Cargas “Urbanas”
Com relação à circulação de veículos de carga para distribuir as mercadorias na área urbana, o
município de Salvador possui alguns regramentos específicos controlando a circulação de
caminhões e as operações de carga/descarga em determinadas vias e períodos, conforme
detalhado no Capítulo 6 (item 6.1.4) do RT06.
Entretanto, devido à proximidade do Porto de Salvador com a área central e histórica do
município, existem condições especiais quanto à circulação de veículos de carga pesada com
destino ou retornando do Porto Comercial para acessar diretamente as pistas centrais e com
fluxo expresso da VEBTS, planejada e construída para garantir essa finalidade.
Face ao pequeno uso pelos veículos de carga então verificado, que tinham exclusividade de
circular pela mesma, o órgão de gestão do trânsito no âmbito municipal Transalvador ajustou
com a CONDER (estadual) o seu uso também pelo trânsito da região, de forma a efetivamente
melhorar a utilização da mesma.
Ao contrário da AUC, que contém diversas legislações regulamentando as operações de
carga/descarga e a circulação de Veículos Urbanos de Carga (VUCs), existem diversas
centralidade onde se constata uma ausência de regulamentação específica para as operações
de carga/descarga nas mesmas, em geral antigas, carentes de organização e disciplinamento
dessas operações, conforme exemplos indicados na Figura 239
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Figura 239 – Transporte de Carga Urbanas e Centralidades

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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 Diretrizes do PDDU/2016
Dada a importância do transporte de cargas e seus impactos sobre o trânsito no município de
Salvador, no PDDU/2016 são relacionadas algumas diretrizes para melhorar a infraestrutura e
otimizar as operações vinculadas ao transporte de cargas.
Nele está prevista a organização funcional da circulação de cargas, incluindo a estruturação,
hierarquização e regulamentação de uma rede multimodal de transporte de carga, bem como a
preferência para tratamento de vias com maior fluxo de veículos de carga em Salvador
estruturando ROTAS com PISTAS para circulação de caminhões/carretas indicando vias com
tratamento preferencial, conforme apresentado na Figura 240, de forma a facilitar o acesso aos
locais de concentração no manuseio de mercadorias e, em especial, orientar as definições
necessárias para ampliar e adequar as estruturas físicas componentes desse sistema viário
selecionado.
Figura 240 – Sistema de Transporte de Cargas: Diretrizes do PDDU/2016

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados PDDU/2016 – Anexo 03
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Entre as diretrizes previstas no PDDU/2016, especificamente no art. 233 relativas ao transporte
de cargas estão a elaboração de um Plano Diretor para o Transporte de Cargas, gestão do
trânsito avaliando os riscos e prejuízos da circulação de veículos de carga e realização de
operação de carga e descarga, além da fiscalização do transporte de cargas perigosas.
O PDDU/2016 também destaca a importância em garantir a integração física e operacional do
transporte das cargas geradas e/ou destinadas no interior do Estado da Bahia com o porto
marítimo e com o terminal aeroportuário de cargas de Salvador.
Considera também atualizar a estratégia operacional dos veículos pesados no ambiente urbano
como a coleta, transporte e destinação de lixo doméstico, industrial e hospitalar e da limpeza
urbana em geral.
São previstas diretrizes que melhorem a integração intermodal do sistema de transporte de
cargas, implantando novos terminais logísticos e pontos de transbordo, nas proximidades das
rodovias estaduais e federais, destacando-se as regiões próximas ao Aeroporto Internacional de
Salvador e o Porto de Aratu, para possuir uma infraestrutura logística específica às
características da carga a eles vinculadas (ver Figura 240).
Explicita o incentivo para intensificação do uso do Term. de Cargas Aéreas, com o vínculo de um
retroporto nas proximidades do Aeroporto Internacional e da Rod. BA-526 (CIA-Aeroporto)
Além disso, traz orientações para criação de uma política de distribuição de cargas fracionadas
nas áreas urbanas, utilizando veículos urbanos de carga (VUC), caminhonetes e/ou caminhões
para até quatro toneladas de carga útil, minimizando a circulação de veículos maiores no sistema
viário urbano.

5.3.5.6 Segurança Viária
 Nível de Acidentalidade
As estatísticas de registros de acidentes, fornecidas pela TRANSALVADOR, referem-se ao
período de 2007 a 2016, indicando a totalização observada em cada ano civil, separando-as pelo
grau de fatalidade ou não que demonstram.
Entretanto, esses registros não tem precisão quanto ao local em que ocorrem os acidentes,
além de especificidades do mesmo – dia, horário, condição climática, veículos envolvidos,
tipologia do acidente e eventuais causas.
O único registro que destaca é quanto ao nome da via – avenida, rua, alameda, etc. –
absolutamente insuficiente para uma consistente análise da severidade, frequência de
ocorrência, tipologia e principalmente, avaliação quanto às circunstâncias físicas que os tenham
provocado.
No período de dez anos, entre 2007 e 2016, foram registrados 338.374 acidentes, envolvendo
um total de 641.703 vítimas, entre as quais foram registradas 2.181 mortes. Com base nas
informações do banco de dados fornecidos pela Transalvador, as ocorrências foram distribuídas
quanto ao tipo de via, conforme apresentado na Tabela 94.
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Tabela 94 – Acidentes por tipo de via entre 2007 e 2016, no município de Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017).

Observa-se que os maiores índices de ocorrência de acidentes são em vias classificadas como
avenidas ou acessos. Contudo, ressalta-se que as informações referentes às rodovias podem
apresentar distorções, pois cabe, também, aos órgãos rodoviários Federais e Estaduais registrar
estas informações. Portanto, podem estar sub-reportados.
Na Tabela 95 apresenta-se a distribuição anual dos acidentes por tipo de via; além disso, para
facilitar a análise tendencial, esses dados foram representados graficamente na Figura 241.
Tabela 95 – Evolução do número de acidentes, em Salvador (2007 – 2016)
ANO DE REFERÊNCIA

TIPO DE VIA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rodovia e Estrada

804

983

1.081

1.265

1.381

1.305

1.286

1.461

1.285

777

Avenida e Acesso

15.563

18.633

21.241

22.095

22.582

22.106

21.273

22.600

16.626

10.400

Via local

7.822

9.677

11.671

12.182

12.335

11.749

11.955

12.669

10.133

6.543

Outros e Não Identificados

2.302

3.695

3.461

3.302

3.037

3.014

2.748

3.023

1.526

783

TOTAL

26.491

32.988

37.454

38.844

39.335

38.174

37.262

39.753

29.570

18.503

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017).

Figura 241 – Evolução do número de acidentes, em Salvador (2007 – 2016)
40.000
35.000
Acidentes

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

5.000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ano

Rodovia e Estrada

Avenida e Acesso

Via local

Outros e Não Identificados

Total

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017).
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Conforme pode ser verificado na Figura 241, desde 2014 os números de acidentes no município
vêm decrescendo, tendo havido uma redução de 54% no período de 2014 a 2016. Além de outros
fatores, esta redução se deve aos investimentos em equipamentos de monitoramento e
fiscalização eletrônica, bem como no aumento do rigor quanto ao cumprimento da “lei seca”.
Outras medidas importantes foram a redução dos limites de velocidade e as intervenções
urbanísticas na Barra e Rio Vermelho, onde foram implantadas vias compartilhadas pelos
pedestres e veículos motorizados, com adequação da ambiência dessas regiões.
A redução no número de acidentes contribuiu para que o município recebesse em 2016, o
primeiro lugar brasileiro, na categoria Mobilidade, do prêmio Cidades Sustentáveis.
Os acidentes no município de Salvador também foram classificados quanto ao tipo, conforme
apresentado na Tabela 96 e visualizadas na Figura 242.
Tabela 96 – Totais de acidentes por tipo, em Salvador (2012 – 2016)
ANOS DE REFERÊNCIA
TIPO DE ACIDENTE
2012

2013

2014

2015

2016

Colisão40

14.434

13.884

15.366

12.008

7.379

Choque41

11.238

11.289

11.936

8.507

5.118

Abalroamento42

7.915

7.996

7.664

5.642

3.606

Engavetamento43

505

460

486

405

271

Capotamento44 e Tombamento45

248

207

203

169

92

Queda46

1.159

1.018

1.249

712

454

Atropelamento47

1.720

1.417

1.726

1.166

953

955

991

1.123

961

630

38.174

37.262

39.753

29.570

18.503

Outros e Não identificados
TOTAL

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017).

40

Acidente em que um veículo em movimento sofre o impacto de outro veículo, também em movimento.

41

Acidente em que há impacto de um veículo contra qualquer objeto fixo ou móvel, mas sem movimento.

42

Acidente em que um veículo em movimento é colhido lateral ou transversalmente por outro veículo, também em movimento.

43

Acidente em que há impacto entre três ou mais veículos, num mesmo sentido de circulação.

44

Acidente em que o veículo gira sobre si mesmo, em qualquer sentido, chegando a ficar com as rodas para cima, imobilizando-se
em qualquer posição.
45

Acidente em que o veículo sai de sua posição normal, imobilizando-se sobre uma de suas laterais, sua frente ou sua traseira.

46

Acidente em que há impacto em razão de queda livre do veículo, ou queda de pessoas ou cargas por ela transportadas.

47

Acidente em que o pedestre(s) ou animal(is) sofre(m) o impacto de um veículo, estando pelo menos uma das partes em movimento.
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Figura 242 – Acidentes por tipo, em Salvador (2012 – 2016)
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017).

Observa-se que o principal tipo de acidentes é a colisão, seguido por choque e abalroamento,
que somados representam mais de 85% do total de acidentes, ou seja, envolvendo diretamente
no mínimo, dois veículos, mas sem possibilidade da análise específica de suas causas, como já
mencionado. Apenas, registre-se a tendência de uma constante redução anual que os mesmos
tem demonstrado.
Na Tabela 97 e na Figura 243 apresenta-se a série histórica do número de vítimas de acidentes
no município de Salvador, por tipo de via.
Tabela 97 – Evolução do número de vítimas de acidentes, em Salvador (2007 – 2016)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017).
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Figura 243 – Evolução do número de vítimas de acidentes, em Salvador (2007 – 2016)
80.000
70.000

Vítimas

60.000
50.000
40.000

30.000
20.000

10.000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ano

Rodovia e Estrada

Avenida e Acesso

Via local

Outros e Não Identificados

Total

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017).

Como o número de vítimas está diretamente relacionado com a quantidade de acidentes,
observa-se um comportamento similar ao que ocorre com a série histórica do número de
acidentes. Em 2014 foram registradas 76.945 vítimas e em 2016 esse número caiu para 36.213,
o que representa uma significativa redução, de mais de 53%.
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Na Tabela 98 são apresentadas informações referentes a acidentes com feridos e vítimas
fatais.
Tabela 98 – Acidentes com feridos e vítimas fatais, em Salvador (2012 – 2016)
ANO DE REFERÊNCIA

SEVERIDADE DO ACIDENTE
Acidentes com feridos

2012

2013

2014

2015

2016

6.588

5.515

6.935

5.273

4.232

Acidentes com vítimas fatais
Vítimas feridas

239

213

184

176

130

6.962

6.238

8.226

6.396

5.086

247

221

189

182

138

Vítimas fatais

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017).

Observa-se que tanto o número de vítimas fatais, quanto o número de vítimas feridas
apresentou decréscimo entre 2014 e 2016; equivalendo a uma redução de 27% e 38%,
respectivamente.
Na Tabela 99 e na Figura 244 é apresentada a série histórica do número de mortes em acidentes
por tipo de via.
Tabela 99 – Evolução do número de mortes em acidentes, em Salvador (2007 – 2016)
ANO DE REFERÊNCIA

TIPO DE VIA

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rodovia e Estrada

39

30

23

47

35

25

11

10

9

15

Avenida e Acesso

122

108

129

140

112

113

89

85

74

61

Via local

50

46

49

47

38

35

25

29

39

35

Outros e Não Identificados

32

40

33

32

53

74

96

65

60

26

243

224

234

266

238

247

221

189

182

137

TOTAL

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017).

Figura 244 – Evolução do número de mortes em acidentes, em Salvador (2007 – 2016)
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017).
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Como uma conclusão geral quanto aos dados avaliados, pode-se afirmar que o número anual
de mortes em acidentes de trânsito em Salvador está reduzindo, desde 2012.
Especificamente, entre 2014 e 2016 a redução no número de mortes foi de aproximadamente
28%. Assim, nota-se que, apesar de também estar decrescendo em valores absolutos, a redução
relativa no número de mortes em acidentes é inferior à variação no número de vítimas de
acidentes.
Na Tabela 100 e Figura 245 são apresentados alguns indicadores referentes à fatalidades dos
acidentes de trânsito no município de Salvador, comparado com a população soteropolitana,
onde se observa a queda constante e significativa no indicador de fatalidade do trânsito,
alcançando quase 50% nos últimos cinco anos, o que demonstra a eficácia das medidas
adotadas na gestão do trânsito no município.
Tabela 100 – Indicador de fatalidade (2012 – 2016)
DESCRIÇÃO
População

2012

2013

2014

2015

2016

2.710.968

2.883.682

2.902.927

2.921.087

2.938.092

Número de Mortos

247

221

189

182

137

(Mortos/100 mil hab)

9,11

7,66

6,51

6,23

4,66

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017).

Figura 245 – Índice de Fatalidades dos acidentes, em Salvador (mortes/100.000 hab.)
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017).

 Espacialização dos Acidentes
A partir da base de dados fornecida pela Transalvador, foi possível identificar as vias com
maior incidência de acidentes no período entre 2007 e 2016, conforme apresentado na Tabela
101, em que se destacou as 25 vias com maior incidência de registros no período.
Nessa tabela pode-se observar que as 25 vias com mais registros de acidentes concentram mais
de 40% do total de acidentes registrados no município, no período da série histórica estudada
(2007-2016).
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Na Figura 246 essas vias são destacadas, indicando a faixa de concentração do número de acidentes por quilômetro de via, através de uma
escala de cores e espessura.
Como a maioria das vias concentra-se na faixa de até 1,5% de contribuição no total, decidiu-se adotar um “recorte das dez vias” com mais acidentes
no período analisado para ilustrar a sua localização espacial.
Tabela 101 – Vias com a maioria dos registros de acidentes, em Salvador (2007-2016)
TOTAL NO
PERÍODO DE 10
ANOS

TOTAL ANUAL DE ACIDENTES
LOGRADOUROS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Acid.

(%)

Acid.

(%)

Acid.

(%)

Acid.

(%)

Acid.

(%)

Acid.

(%)

Acid.

(%)

Acid.

(%)

Acid.

(%)

Acid.

(%)

Acid.

(%)

Av. Luís Viana
Av. Antônio Carlos Magalhães
Av. Octávio Mangabeira
Av. Tancredo Neves
Av. Afrânio Peixoto
Av. Mário Leal Ferreira
Av. Vasco da Gama
R. Silveira Martins
Av. Barros Reis
Av. Aliomar Baleeiro
Av. Anita Garibaldi
Av. Juracy Magalhães Júnior
Av. General San Martin
Av. Centenário
Av. Dorival Caymmi
Av. Manoel Dias da Silva
Av. Oceânica
Av. Paulo VI
Av. São Rafael
Av. Sete de Setembro
Av. Dom João VI
Av. Luís Eduardo Magalhães
Av. Jequitaia
Estrada de Campinas
Av. da França

1.813
1.861
1.223
855
626
723
563
367
453
182
355
463
352
224
284
300
302
276
201
213
207
125
200
58
173

6,8
7,0
4,6
3,2
2,4
2,7
2,1
1,4
1,7
0,7
1,3
1,7
1,3
0,8
1,1
1,1
1,1
1,0
0,8
0,8
0,8
0,5
0,8
0,2
0,7

2.190
2.263
1.320
917
740
868
715
460
529
341
430
492
362
359
331
393
386
343
242
245
247
204
174
70
216

6,6
6,9
4,0
2,8
2,2
2,6
2,2
1,4
1,6
1,0
1,3
1,5
1,1
1,1
1,0
1,2
1,2
1,0
0,7
0,7
0,7
0,6
0,5
0,2
0,7

2.409
2.524
1.459
1.142
949
1.012
856
604
665
388
475
427
430
432
346
413
398
378
327
312
298
225
229
159
210

6,4
6,7
3,9
3,0
2,5
2,7
2,3
1,6
1,8
1,0
1,3
1,1
1,1
1,2
0,9
1,1
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
0,6
0,6
0,4
0,6

2.616
2.489
1.453
1.030
954
1.055
911
602
612
507
517
503
417
412
410
392
396
342
335
348
303
288
257
221
236

6,7
6,4
3,7
2,7
2,5
2,7
2,3
1,5
1,6
1,3
1,3
1,3
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6

2.669
2.376
1.524
1.178
1.068
996
910
632
549
528
499
413
468
441
450
381
408
350
381
345
275
288
265
270
227

6,8
6,0
3,9
3,0
2,7
2,5
2,3
1,6
1,4
1,3
1,3
1,0
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
1,0
0,9
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6

2.950
2.278
1.307
1.107
1.059
1.099
828
592
533
537
429
427
491
403
383
298
359
330
363
297
289
320
293
291
226

7,7
6,0
3,4
2,9
2,8
2,9
2,2
1,6
1,4
1,4
1,1
1,1
1,3
1,1
1,0
0,8
0,9
0,9
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6

2.765
2.106
1.338
1.038
1.003
906
788
530
479
538
500
357
368
394
419
332
285
326
336
269
288
342
279
328
173

7,4
5,7
3,6
2,8
2,7
2,4
2,1
1,4
1,3
1,4
1,3
1,0
1,0
1,1
1,1
0,9
0,8
0,9
0,9
0,7
0,8
0,9
0,7
0,9
0,5

2.986
2.188
1.328
1.149
1.219
754
826
600
452
590
497
469
501
425
399
315
266
323
369
266
288
347
326
378
212

7,5
5,5
3,3
2,9
3,1
1,9
2,1
1,5
1,1
1,5
1,3
1,2
1,3
1,1
1,0
0,8
0,7
0,8
0,9
0,7
0,7
0,9
0,8
1,0
0,5

2.148
1.687
799
800
1.005
579
638
468
337
450
343
385
372
297
354
239
188
222
270
205
237
220
267
288
126

7,3
5,7
2,7
2,7
3,4
2,0
2,2
1,6
1,1
1,5
1,2
1,3
1,3
1,0
1,2
0,8
0,6
0,8
0,9
0,7
0,8
0,7
0,9
1,0
0,4

1.328
993
462
491
473
382
410
323
241
300
256
249
210
222
179
123
95
139
158
118
152
189
164
215
100

7,2
5,4
2,5
2,7
2,6
2,1
2,2
1,7
1,3
1,6
1,4
1,3
1,1
1,2
1,0
0,7
0,5
0,8
0,9
0,6
0,8
1,0
0,9
1,2
0,5

23.874
20.765
12.213
9.707
9.096
8.374
7.445
5.178
4.850
4.361
4.301
4.185
3.971
3.609
3.555
3.186
3.083
3.029
2.982
2.618
2.584
2.548
2.454
2.278
1.899

7,1
6,1
3,6
2,9
2,7
2,5
2,2
1,5
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6

Subtotal (25 vias)
TOTAL DE ACIDENTES EM SALVADOR

12.399

46,8

14.837

45,0

17.067

45,6

17.606

45,3

17.891

45,5

17.489

45,8

16.487

44,2

17.473

44,0

12.924

43,7

7.972

43,1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

152.145 45,0

26.491 100,0 32.988 100,0 37.454 100,0 38.844 100,0 39.335 100,0 38.174 100,0 37.262 100,0 39.753 100,0 29.570 100,0 18.503 100,0 338.374 100,0

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017).
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Figura 246 – Acidentes por quilômetro nas 25 vias com mais acidentes, em Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017).
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Na Figura 247 está apresentada a evolução da participação percentual dessas vias no total de
acidentes registrados, onde se nota que as duas vias que mais contribuem com o número de
acidentes são a Av. Luís Viana e Av. Antônio Carlos Magalhães. Desde 2010, a Av. Luís Viana
é a via onde são registrados mais acidentes no município de Salvador; obviamente, por possuir
os maiores fluxos ao longo do dia.
Figura 247 – Evolução da participação das dez vias com mais acidentes
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). – Dados informações fornecidas pela TRANSALVADOR.

Até 2014 a Av. Octávio Mangabeira era a terceira via com mais registros de acidentes. Contudo,
a partir de 2015 sua contribuição está reduzindo.
Por sua vez, a Av. Aliomar Baleeiro tem aumentado sua representatividade entre as vias com
mais registros de acidentes, passando de 0,7% em 2007 para 1,6% em 2016.
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Em termos absolutos, na Figura 248 está apresentada a evolução dos totais anuais de acidentes,
nessas dez vias com mais registros de acidentes de Salvador.
Figura 248 – Evolução do número de acidentes nas dez vias com mais acidentes, em
Salvador (2007 – 2016)
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017).

Analisando os valores absolutos de registros de acidentes, nota-se uma queda no número de
acidentes dessas dez vias entre 2014 e 2016; mesmo comportamento observado na Figura 248
Destaca-se que entre 2014 – 2016, houve queda no número absoluto de acidentes nas avenidas
Luís Viana e Antônio Carlos Magalhães, que tiveram uma redução de 55% cada e na Av. Octávio
Mangabeira, com uma redução de 65% no número de acidentes.
Ressalta-se que durante a análise da base de informações fornecida, foram notadas algumas
inconsistências, como vias registradas mais de uma vez e falta de registros em alguns anos,
necessitando melhorar a consistência das informações.
A ausência de informações quanto à localização do acidente na via e sua classificação
prejudicam um diagnóstico preciso. Assim, neste momento não é possível avaliar as causas dos
acidentes e propor intervenções que auxiliem a minimizar essas ocorrências.
334

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

5.3.5.7 Indicadores da Mobilidade do Transporte Individual
 Comparativo Brasileiro
A avaliação global do transporte individual motorizado foi realizada através da comparação dos
resultados fornecidos pela Rede de Simulação da cidade de Salvador, com os indicadores
brasileiros apresentados no relatório técnico sobre o Sistema de Informação da Mobilidade
Urbana (SIMOB – ANTP).
Esse relatório da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) compreende a coleta e
o tratamento dos dados de mobilidade urbana dos municípios com população superior a 60 mil
habitantes. Apresenta indicadores como tempo e velocidade média despendida em cada viagem,
de acordo com o porte do município.
Desta forma, os resultados extraídos da Rede de Simulação foram comparados com os
indicadores para municípios com mais de um milhão de habitantes. Assim, obteve-se uma
relação da qualidade da mobilidade urbana de Salvador em comparação ao cenário brasileiro.
Cabe destacar que, o último ano de referência com dados publicados é 2014, significando uma
defasagem de três anos em relação ao Cenário Atual (2017). No entanto, o comportamento dos
indicadores do Transporte Individual apresentam estagnação desde 2012 (ver Figura 249 e
Figura 250), portanto, não demostra tendência de oscilações significativas.

Figura 249 - Histórico da Quilometragem Anual Percorrida

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SIMOB/ ANTP (2016)
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Figura 250 - Histórico do Tempo Anual Despendido

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SIMOB/ ANTP (2016)

Portanto, para o transporte individual (TI) foram adotados como parâmetro de comparação global
um deslocamento médio de aprox. 9,8 km e um tempo médio de aprox. 18 minutos por viagem,
o que equivale a uma velocidade média de quase 33 km/h, para cidades brasileiras com mais
de um milhão de habitantes (portanto, Salvador).
A simulação da rede viária do Cenário Atual (2017) apresentou como resultados globais para a
RMS um deslocamento médio de aprox. 11,7 km e um tempo médio de 26 minutos por viagem
pelo Transporte Individual (TI), o que resulta em uma velocidade média de aprox. 27 km/h. Isto
posto, verifica-se que a dinâmica da RMS demanda deslocamentos mais longos, com maior
duração e em velocidades menores do que o padrão brasileiro.
No caso exclusivo do município de Salvador, a rede de simulação apresentou como resultados
globais um deslocamento médio de aprox. 8,7 km e um tempo médio de 22 minutos por viagem,
o que resulta em uma velocidade média de aprox. 23 km/h; ou seja, 30% menor que a média
brasileira.
Ao avaliar as viagens internas de Salvador, percebe-se que a distância é inferior ao indicador do
SIMOB (aprox. 12%), mas, o tempo é significativamente maior (aprox. 22%). Essa piora no
desempenho vem a embasar as análises realizadas anteriormente: de que o sistema viário
apresenta dificuldades de articulação e saturação em muitos pontos estratégicos da cidade.
Ao comparar os resultados da RMS com o município de Salvador, nota-se que, a distância média
dos deslocamentos reduz aprox. 26%, enquanto o tempo reduz somente 12%; o que
consequentemente impacta numa velocidade média também menor.
Na Tabela 102 e na Figura 251 são apresentados os resultados da rede de simulação em
comparação aos indicadores brasileiros do SIMOB, no qual nota-se que tanto a RMS quanto
Salvador apresentam um cenário de mobilidade pelo Transporte Individual (TI) pior que a média
brasileira.
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Tabela 102 - Indicadores de Referência Brasileiros
Abrangência
Salvador
RMS
Brasil

Distância Média
(km)
(relação)
8,7
0,9
11,7
1,2
1,0*
9,8

Tempo de Percurso
(min)
(relação)
22
1,2
26
1,4
1,0*
18

Velocidade Média
(km/h)
(relação)
23
0,7
27
0,8
1,0*
33

*Valor de Referência
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SIMOB (2016).

Figura 251 – Comparação com a Referência Brasileira

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SIMOB (2016).

 Indicadores de Desempenho do Trânsito
Com referência a situações específicas do trânsito de Salvador estão relacionados a seguir os
principais indicadores da situação atualmente observada (maio/2017), sempre referenciados a
Hora Pico da Manhã (HPM):
•

Distância Média de Deslocamento (ID) = 8,8 km/h

•

Tempo Médio da Viagem (IT) = 37,5 min

•

Velocidade Média (IV) = 14,1 km/h

•

Índice de Congestionamento (IC) = 77,9 km (8,2% do SVP)

•

Índice de Saturação (IS) = 252,7 km (26,6% do SVP)

•

Índice de Utilização (IU) = 772.913,0 veículos x km

•

Índice de Permanência (IP) = 54.945,0 veículos x h

Além desses indicadores, referentes ao momento de maior uso do sistema viário municipal (na
HPM), destacam-se:
•

Índice de Acidentalidade (IC) = 63,0 acidentes/10.000 hab/ano;

•

Índice de Atropelamentos (IA) = 0,5 atropelamentos/10.000 hab/ano

•

Índice de Fatalidade (IM) = 3,2 mortes/10.000 hab/ano;
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5.3.5.8 Principais Conclusões - Análise do Sistema Viário
De acordo com as informações analisadas e demonstradas nos itens anteriores, conclui-se:
 Estrutura Viária Existente
•

Forte dependência das quatro vias radiais que possibilitam o acesso à AUC – duas com
características de trânsito rápido (BR-324 e Av. Luís Viana/Paralela) e duas vias lindeiras
às Orlas Marítimas (Av. Afrânio Peixoto/Suburbana e Av. Octávio Mangabeira/Oceânica);

•

Deficiente articulação Vale <> Cumeada, com importantes restrições físicas – larguras
das vias, sinuosidade e fortes declividades – inviabilizando seus usos pelas linhas
regulares do transporte coletivo por ônibus;

•

Descontinuidade funcional no uso do Sistema Viário Principal sobrecarregando-o com
fluxos de tráfego incompatíveis com as características físicas da pista de rolamento que
dispõe.

 Desempenho Operacional do Trânsito
•

Dos 950,2 km de pistas de rolamento, componentes do Sistema Viário Principal de
Salvador, 77,9 km apresentam-se atualmente (maio/2017) com situação típica de
congestionamento do tráfego na Hora Pico da Manhã (ou 8,2%); enquanto outros
174,8 km estão próximos à saturação;

•

Identificação de 33 locais/regiões caracterizadas como pontos de “gargalos de trânsito”,
sendo que 13 necessitam de intervenções de adequação viária e/ou Obras de Arte
Especial (pontilhões, viadutos, trincheiras, etc.) e 20 locais com revisão no esquema de
circulação, sinalização de tráfego e/ou coordenação semafórica, complementadas com
pequenas obras viárias;

•

Sensível redução nos indicadores globais de acidentalidade (-54% nos últimos três anos),
especialmente quanto as fatalidades dos acidentes de trânsito mas que, entretanto, ainda
de mostram preocupantes (138 mortes em 2016);

•

Grande deficiência no cadastro de registro de acidentes, especialmente, na precisa
localização e identificação de suas causas, de forma a facilitar a busca de soluções;

•

Apesar de contar com um adequado regramento para uso do sistema viário, em especial
a distribuição de mercadorias (carga/descarga e restrições temporais para circulação de
caminhões de grande porte), elas se restringem parcialmente à AUC, ainda necessitando
de abordagens específicas para as diferentes centralidades de Salvador, fora dessa
antiga área;

•

Revisão, homogeneização e adequação de uma política pública de estacionamento, para
regularizar o fluxo de veículos no sistema viário municipal;

•

Insuficiência, desuniformidade e carência no sequenciamento das mensagens, referentes
a uma boa sinalização de orientação do tráfego, ao longo do sistema viário principal;

•

Ampliação dos fluxos usando distantes “retornos” com a criação de longos percursos
negativos nas principais avenidas, ampliando o Índice de Permanência (temporal) e de
Utilização (espacial) do Sistema Viário Principal, prejudicando a eficácia na operação do
trânsito.
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6 PROGNÓSTICO E DEMANDAS FUTURAS
6.1

Anos de Referência

Foram definidos três anos-horizontes para a Projeção do PlanMob Salvador: os anos de 2025 e
2049 (definidos em contrato) e um ano intermediário (2032) julgado tecnicamente consistente
com a época de máxima ocupação urbana indicada no Plano Salvador 500 e assim melhorar as
extrapolações de longo prazo.
Para a definição desses anos, foram considerados motivos distintos:




2025 – ano-horizonte (contratual) e de revisão (prevista) no Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano vigente (PDDU/2016);
2032 – ano indicado como ápice do crescimento para a população, indicado pelo Plano
Salvador 500;
2049 – ano-horizonte (contratual) e definido como base referencial do Plano Salvador
500.

Em cada um desses anos-horizonte, a formulação dos respectivos cenários evolutivos de
Salvador, deve considerar as implantações de infraestrutura e a possibilidade de futuras
ocupações. Assim sendo, foram previstos diferentes horizontes para a intensidade da ocupação
do solo, para o ritmo de crescimento demográfico e para as atividades econômicas e estudantis.

6.2

Projeção PlanMob

Este item trata da elaboração de cenários de crescimento de Salvador, nos vários anoshorizontes futuros e respectiva projeção das variáveis socioeconômicas necessárias para
utilização nos modelos de simulação de transportes, notadamente os de estimativa das
demandas diárias das viagens motorizadas para Salvador e sua RMS, feitas a partir do
entendimento e consideração das propostas definidas pela legislação urbanística municipal
(PDDU e LOUOS de 2016), bem como com a consideração dos projetos e planos já
comprometidos no município de Salvador.
O objetivo dessa projeção é quantificar as variáveis explicativas, já definidas para uso nos
modelos de simulação, nos diferentes anos-horizonte predefinidos nos objetivos do PlanMob de
Salvador. A partir dessas estimativas das futuras viagens cotidianas, elas alimentarão a rede de
simulação para os cenários de crescimento da cidade, auxiliando a avaliação da capacidade da
infraestrutura de transporte existente para absorvê-las, e ressaltando possíveis carências no
futuro, seja em médio (2025) ou a longo prazo (2049). Dessa forma, serve também como um
subsídio para o planejamento urbano geral, além dos específicos para este PlanMob.
Neste capítulo, está demonstrada a metodologia aplicada para a obtenção destas variáveis, para
o horizonte (três anos-horizonte) já citados.
Este trabalho foi “balizado” pelo Plano Salvador 500 e buscou informações existentes, quanto
aos dados socioeconômicos, nas séries históricas e em trabalho feito pela SETIN em 2011.
Estas duas fontes de informação, foram utilizadas com a finalidade de compará-las aos
resultados obtidos com a metodologia adotada neste estudo. Esta comparação teve por
finalidade observar o quanto a metodologia aqui utilizada resultou dados coerentes, conforme
demonstrado ao longo deste capítulo.
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6.3

Classificação da População por Faixa de Renda

A distribuição da população por faixa de renda segui o critério ABEP48, conforme explicado no
RT 5 – Modelagem para Planejamento de Transporte, assim, as famílias foram classificadas nas
Classes A, B (1 e 2), C (1 e 2), D e E, que representa a renda familiar dos moradores em cada
Zona de Tráfego (ZT) no ano de 2012, conforme demonstrado na Tabela 103.
Tabela 103 – Renda Média Familiar Bruta para Classes Econômicas

Fonte: ABEP: http://www.abep.org/criterio-brasil (acessado em 05/2016)

Para esta projeção, do PlanMob Salvador a classificação foi agregada em dois grandes grupos:



6.4

População A / B – consiste na soma das populações, em cada ZT, das Classes A e B,
representando as famílias de renda mensal alta e média.
População C / D / E - consiste na soma das populações, em cada ZT, das Classes C, D
e E, representando as famílias com renda mensal de padrão mais baixo da população.

Condicionantes do Desenvolvimento

Neste item estão identificados os fatores que este PlanMob considerou como influentes no
desenvolvimento de Salvador por afetarem sobremaneira o uso da infraestrutura de transportes
da cidade. Vale ressaltar, que essas condicionantes do desenvolvimento já estão presentes e
foram consideradas em todas as etapas desta metodologia de projeção dos cenários urbanos
futuros.

48Sistema

de Pontos do Critério Brasil, elaborado pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa
(ABEP em 2011), onde as informações da posse de itens de consumo no domicílio e do grau de instrução
do chefe da família, com a aplicação da metodologia ponderada, proposta pela ABEP indicam a classe
econômica e a faixa de renda familiar.
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Assim, apresentam-se as condicionantes:
(i)
(ii)
(iii)

legislativas, onde foi realizada uma Interpretação da Legislação Urbanística
Vigente;
concretas, através dos Macro Projetos de Infraestrutura de Transportes,
comprometidos e em fase de implantação no município;
Conformação Urbana e Socioeconômica atual.

Além disso, essas condicionantes foram diferenciadas em grupos de:
(i)
(ii)

Inibidores ou Indutores do Crescimento Municipal que, por fim, auxiliaram na
maturação dessas circunstâncias; e
na decorrente Classificação e Espacialização do crescimento previsto.

6.4.1 Interpretação da Legislação Urbanística Vigente (PDDU e LOUOS - 2016)
O PDDU/2016 constitui o instrumento básico da Política de Desenvolvimento Urbano da Cidade
de Salvador, o qual traça objetivos e diretrizes estratégicas. Elas são parametrizadas através da
LOUOS/2016, “ferramenta orientadora” do desenvolvimento urbano, cujo intuito é atingir o
ordenamento das categorias de usos que constam no respectivo zoneamento proposto,
auxiliando a quantificação espacializada da ocupação do solo.
A compreensão dessa legislação serve como subsídio para a projeção futura, pois estas
carregam as proposições e diretrizes para a cidade de Salvador, orientando o crescimento da
urbe e, portanto, o planejamento da mobilidade municipal.


O Zoneamento proposto pela LOUOS indica regiões onde as intensidades de ocupação
e variação dos usos são maiores e outras menores. Através da justaposição desse
zoneamento com o território existente, foi possível perceber onde se pretende a
manutenção e estruturação de regiões específicas; bem como onde deverão ocorrer
transformações em decorrência dessas diretrizes (Figura 252).



Para melhor entendimento da intensidade de ocupação, observa-se na Tabela 104 os
índices de Coeficientes de Aproveitamento Máximo (CAM) para cada zona de uso
definidas na LOUOS – Figura 252, bem como a espacialização dessa intensidade no
município através da Figura.253.
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Figura 252 – Zonas de Usos (Zoneamento)

Fonte: LOUOS 2016.
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Tabela 104 – Coeficientes de Aproveitamento (CA) por Zona de Uso

TIPO DE ZONA

ZONA DE
USO

Zona
Predominantemente
Residencial (ZPR)

ZPR 1
ZPR 2
ZPR 3
ZEIS 1
Zonas Especiais de
ZEIS 2
Interesse Social
ZEIS 3
(ZEIS)
ZEIS 4
ZEIS 5
ZCMe 1/01
Zona de Centralidade ZCMe 1/02
Metropolitana
ZCMe 1/03
(ZCMe)
ZCMe 2
ZCMe - CA
Zona de Centralidade
ZCMu 1
Municipal (ZCMu)
ZCMu 2
Zona de Centralidade
Linear Metropolitana
(ZCLMe)
Zona de Centralidade
Linear Municipal
(ZCLMu)
Zona de
Desenvolvimento
Econômico (ZDE)
Zona de Uso
Sustentável nas Ilhas
(ZUSI)
Zona de Interesse
Turístico (ZIT)

Coeficiente de
Aproveitamento
CAMín

CAB

CAM

0,10

0,50

1,00

0,20

1,00

2,00

0,30

1,50

3,00

0,30

1,50

3,00

Índice de Ocupação
Máxima

Quota Parte
Máxima de terreno
por unidade (m²)
-

0,90 se X < 64m²
0,70 se 64m² ≤ X < 125m²
0,60 se 125m² ≤ X < 250m²

-

0,20

0,40

1,00

2,00

2,00

4,00

0,50 se 250m² ≤ X

-

0,60

-

0,60

25

0,60

25

0,60

25

0,60

-

0,20

1,00

2,00

0,60

-

0,30

1,50

3,00

0,60

-

ZCLMe

0,40

2,00

4,00

0,70

25

ZCLMu

0,30

1,50

3,00

0,60

-

0,70

-

0,20

1,00

2,00
0,60

-

ZDE 1
ZDE 2
ZUSI

0,20

1,00

1,00

0,30

-

ZIT

0,20

1,00

2,00

0,50

-

Fonte: LOUOS 2016.
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Figura.253 – Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados LOUOS
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Há prevalência das Zonas Predominantemente Residenciais 1, 2 e 3 (ou ZPR), as
quais permitem diversidade de usos e intensidade de ocupação distintos, onde a ZPR3 é
mais permissiva e intensa, enquanto a ZPR1 o é em menor grau. Assim, as ZPR3 tendem
a ter maior densidade construtiva do que as ZPR 2 e 1, respectivamente.



As ZEIS também tem significância tendo em vista a sua abrangência no território
municipal. Com função preponderante de regularização fundiária, produção, manutenção
ou qualificação da habitação social, são caracterizadas em grande parte por
assentamentos populares. Essas zonas apresentam uma resistência maior a grandes
transformações devido às fortes questões sociais agregadas a essas áreas; assim,
tornam-se regiões onde há tendência à manutenção da ocupação, sem grandes
crescimentos da população, e melhoria na infraestrutura ofertada.



As Zonas de Proteção Ambiental (ZPAm) estão sujeitas às normas de licenciamento
ambiental; portanto, são regiões restritivas com nenhum crescimento previsto ou mesmo
insignificante.



Da mesma forma, apresentando pouca tendência ao crescimento, são as Zonas de Uso
Especial (ZUE). Estas são formadas por complexos urbanos, nos quais incidem
parâmetros específicos, bem como são áreas que estão sob outras competências que
não a municipal – como os setores militares, universidades federal e estadual, entre
outros. Vale ressaltar, que o Pq. Tecnológico, indicado lindeiro à Av. Luis Viana (Paralela),
foge a essa regra, pois há previsão de forte ocupação dessa região por instituições de
pesquisa e de alta tecnologia.



O PDDU/2016 define a Macroárea de Urbanização Consolidada com uso e ocupação
heterogênea e dotada de infraestrutura. Por ser uma região muito consolidada, a
tendência de crescimento é deslocada, principalmente para os vetores metropolitanos
fora dessa macroárea. E, apesar de diretrizes pontuais para o seu adensamento através
das ZCLMu, que são porções do território lindeiras às vias estruturais que fazem a
conexão entre bairros e também aquelas estruturadas nas imediações dos corredores de
transporte coletivo de passageiros de média capacidade, de atendimento municipal e dos
bairros por onde a via passa, podendo conter atividades comerciais, de prestação de
serviços diversificados, equipamentos de saúde, educação, dentre outros, admitindo o
uso residencial. Há uma tendência de menor crescimento nessa macroárea, por conta da
sua característica urbana já consolidada.



As Zonas de Centralidade são caracterizadas pela intensa ocupação do solo e pela
grande variedade de usos. Por decorrência, há tendência de adensamento dessas
regiões, com dinâmicas urbanas mais intensas. São propostas em regiões com farta
acessibilidade pelo sistema de transporte coletivo e ao longo dos corredores
estruturantes do município. Destacam-se os vetores metropolitanos ao longo da BR-324
e da Av. Luís Viana (Paralela), que tem forte ligação com a RMS. Dessa forma, são
regiões com tendência a um crescimento intenso, principalmente ao redor dos vetores
metropolitanos que avançam para uma área da cidade próxima ao limite com os
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municípios vizinhos (Simões Filho e Lauro de Freitas), que ainda contém grande estoque
de vazios ocupáveis e ocupações incipientes.


Percebe-se a criação de um Vetor Logístico, através da indicação pela LOUOS 2016 de
uma concentração dos usos industrial e logístico, ao longo da BR-324 e próximo à saída
do município (ver Figura 252) na altura de Águas Claras, indicada como uma Zona de
Desenvolvimento Econômico (ZDE). Existe o desejo em “descarregar as vias internas” da
cidade dessas dinâmicas de transporte de cargas, transferindo-as para os limites do
município e exterior a ele.
Essa tendência tem respaldo nos polos logísticos propostos pelo PDDU/2016 e também
pela presença de pedreiras e aterros nessa região. Vale ressaltar que também há a
proposição do PDDU/2016 de transferir a rodoviária existente, do centro do Iguatemi para
a região de Águas Claras, reforçando essa tendência.
Outro potencial vetor logístico é a BA-526, que promove uma ligação do Aeroporto de
Salvador com a BR-324. Com a intensificação do transporte de cargas oriundas do
Terminal de Cargas Aéreas, aliada à facilidade de acesso à BR-324, as regiões lindeiras
à BA-526, hoje ainda pouco ocupadas, tendem a conter estabelecimentos de uso
industrial e logístico, para abrigar produtos com alto valor agregado (carga característica
do transporte aéreo).



O turismo é um potencial indutor do desenvolvimento econômico e o município tem um
grande acervo de patrimônio histórico e de belezas naturais. Entretanto, a LOUOS indica
apenas a região de Ipitanga e Stella Maris (ver Figura 252) como Zona de Interesse
Turístico (ZIT) que irá abarcar empreendimentos de grande porte da rede hoteleira,
promovendo a geração de empregos na localidade. Vale ressaltar, que outras regiões da
cidade também apresentam forte apelo turístico, como a área do Centro Histórico e a
Península de Itapagipe, com a Ponta de Humaitá, Bonfim e Ribeira, além das belezas
naturais provenientes da Baía de Todos os Santos e da Orla Atlântica. Além disso, devese avaliar o impacto do turismo de negócios apoiado nas áreas com fortes atividades
econômicas e de uso de grandes corporações empresariais.



São previstas no PDDU/2016, as Operações Urbanas Consorciadas (OUC) que
consistem em transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização
ambiental nas regiões do Centro Histórico, Ribeira e Orla Atlântica. Salienta-se, que
essas diretrizes fomentarão melhorias e atração de empregos e empreendimentos para
as regiões do Comércio e Itapagipe, valorizando-as novamente e em toda a planície
lindeira à Orla Atlântica.



O aumento do gabarito para edificações na Orla Atlântica também é outra diretriz que,
aliada ao apelo natural do litoral e valor imobiliário agregado a essa região, tende a
intensificar a ocupação com edificações voltadas à população de média e alta rendas,
reafirmando a condição de desigualdade social entre o Miolo e Subúrbio Ferroviário, se
comparados à Orla Atlântica.
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Estão indicados no PDDU, para o município de Salvador, algumas Diretrizes Viárias e
para o Transporte Coletivo, que deverão promover melhorias substanciais na mobilidade
da cidade. Portanto, são relevantes para as considerações da Projeção PlanMob, pois os
sistemas de transporte de média e alta capacidade são fortes indutores do crescimento
e do desenvolvimento.
Entre as diretrizes propostas, destacam-se:
o

Expansão da Linha 1 do Metrô até Águas Claras;

o

Conclusão da Linha 2 do Metrô do Acesso Norte a Lauro de Freitas (na RMS);

o

Vias segregadas para a circulação do transporte coletivo nos corredores
estruturais;

o

Nova Rodoviária em Águas Claras;

o

Vias transversais de ligação da Av. Luis Viana com a BR-324, em execução pela
CONDER.

6.4.2 Macro Projetos de Infraestrutura de Transportes
Os planos e projetos de infraestrutura de transporte, já comprometidos na sua execução à médio
prazo (planejados ou em fase de implantação), tem fundamental importância para a previsão do
crescimento da cidade. Vale ressaltar, que esses projetos considerados como Macro Projetos de
Infraestrutura de Transportes, compõem o cenário para esta Projeção PlanMob em específico.
A consolidação de melhorias na infraestrutura urbana e de transportes são indutores do
desenvolvimento, pois facilitam a mobilidade e melhoram a acessibilidade nas regiões onde
incidem. Dessa forma, tornam as áreas próximas a eles, bastante atrativas, com dinâmicas
urbanas intensas e dotadas de valor imobiliário, tornando-se alvo de fortes transformações e
crescimento.
Este item objetiva o esclarecimento da metodologia usada pelo PlanMob Salvador, de como
esses projetos devem influenciar e induzir o crescimento, bem como o seu horizonte de influência
nesse crescimento. Dessa forma, também auxilia o entendimento holístico das condicionantes
do desenvolvimento.
São relacionados a seguir os respectivos projetos que estão ilustrados, quanto ao seu
posicionamento, na Figura 254:
o

Expansão da L1 do Metrô até Águas Claras;

o

Conclusão da L2 do Metrô até o Aeroporto (2017) e futura ampliação (Estação Lauro de
Freitas);

o

BRT Lapa-LIP;

o

Corredores Transversais e respectivos BRTs;

o

VLT do Subúrbio Ferroviário (São Luiz/Comércio).
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Figura 254 – Macro Projetos de Infraestrutura de Transportes

Fonte: Elaboração PlanMob
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A expansão da L1 do Metrô até Águas Claras, onde está prevista também a implantação
da Nova Rodoviária, aliada à previsão do zoneamento apresentada anteriormente, tende
a promover uma intensa transformação dos usos lindeiros à maior parte da BR-324,
atualmente com predominância de usos industriais e logísticos.
Ao longo dessa L1 está proposta a ZCMe (Zona de Centralidade Metropolitana) que
pretende estimular a intensificação da ocupação e diversificar os usos, transformando os
grandes galpões existentes ao longo da BR-324 em estabelecimentos de comércio,
serviços e edificações residenciais com densidades elevadas. Deve-se ressaltar, que
essas densidades são garantidas através da “ferramenta urbanística” de Quota Parte
Máxima, prevista na LOUOS 2016, que define um número mínimo de unidades
habitacionais por empreendimento, levando-se em consideração a área ocupada pelo
mesmo.
Considerou-se a implantação dessa extensão da L1 do Metrô, no mínimo a médio prazo,
com as transformações no entorno ocorrendo de maneira mais lenta, devido à
necessidade de desocupação dos lotes lindeiros; além disso considerou-se o período de
implantação de novos estabelecimentos e a maturação dos empreendimentos imobiliários
e posteriormente a sua decorrente ocupação. Efeitos esses verificados em regiões como
o Cabula, que já apresentam forte transformação devido à implantação do primeiro trecho
da L1.



Da mesma forma, a implantação do primeiro trecho da L2 do Metrô (até a presente data
desde o Acesso Norte até Pituaçu) e sua conclusão até o Aeroporto ao longo da Av. Luis
Viana, também tem o poder de induzir o crescimento, igualmente sendo catalisado pela
proposta de ZCMe para a região. Além disso, essa região tem outros fatores que
influenciam num crescimento intenso - a grande oferta de terrenos vazios e ocupáveis caracterizando-se numa área com ocupação incipiente, dado o histórico recente de
ocupação dessa parte da cidade.
A Av. Luís Viana já contém grandes PGTs, no seu entorno como são os shoppings-center,
estádio, parque metropolitano, áreas para grandes eventos, campi universitários e
grandes condomínios residenciais atuais. A tendência é de uma maior intensificação da
dinâmica urbana, ao longo dessa avenida estruturante do município, consolidando-se
como um dos maiores vetores de crescimento de Salvador nos próximos anos. Aliado a
isso, ainda revela uma forte conexão com os municípios vizinhos – Lauro de Freitas e
Camaçari – locais onde residem ou trabalham grande parte dos usuários dessa solicitada
avenida e da futura linha metroviária, que está prevista para ocorrer no final deste ano de
2017; portanto, num curto prazo.
Pelo estoque de terras e a ocupação rarefeita, entende-se que o crescimento e ocupação,
além de mais intensa, acontecerá de forma mais rápida ao longo dessa avenida do que
deve ocorrer na BR-324. Entretanto, até o ano-meta de 2025, as ocupações dos diversos
loteamentos e empreendimentos ainda devem passar pelo processo de implantação
(aprovação/ construção e comercialização) para posteriormente serem ocupadas pelos
moradores e gerarem novas demandas de transporte.
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O Bus Rapid Transit (BRT) Lapa<>LIP deverá passar por uma área bastante
consolidada da cidade (Iguatemi/ Itaigara/ Rio Vermelho), promovendo uma maior
acessibilidade e melhorias na mobilidade dessa região. Dessa forma, como essa região
dispõe de poucos espaços ocupáveis, não há previsão de um grande crescimento
decorrente da implantação desse modal, podendo apenas intensificar as dinâmicas e um
adensamento lindeiro às avenidas Vasco da Gama, Juraci Magalhães e ACM. Ressaltase, que para essas avenidas a LOUOS 2016 indica uma Zona de Centralidade Linear
Municipal (ZCLMu).
O projeto de engenharia para a sua construção encontra-se atualmente em processo de
licitação, com previsão de início de obras em 2018. Pode-se estimar que esse trecho do
Sistema BRT fique concluído num curto prazo de aproximadamente 30 meses, portanto,
inferior a 2025.



A implantação dos corredores transversais GAL COSTA, que conta com um
complemento viário, a ligação Lobato/ Pirajá; e o 29 DE MARÇO, ajudam a estruturação
da região conhecida como o Miolo de Salvador. Os projetos consideram a operação do
modal BRT e o sistema viário promove uma melhor articulação dessa região com o
restante da cidade, conectando-a aos dois maiores vetores de deslocamento no
município, a BR-324 e a Av. Luis Viana. Assim, também servem como indutores do
crescimento dessa região; entretanto, o impacto urbano imediato, neste momento
restringe-se à proximidade dos mesmos, pois, o Miolo ainda carece de outras vias que
articulem essas avenidas com a região.
Ambos os projetos encontram-se em fase de implantação. O Corredor 29 de Março já
está implantado no trecho da Av. Orlando Gomes (duplicada), interconexão com a Av.
Luís Viana (viaduto) e próximo da conexão com a BR-324 (em Águas Claras) e com o
restante do trecho (que passa pelo Miolo) ainda em implantação. Estima-se a conclusão
das obras num curto e médio prazos, com o crescimento efetivo da região passando a
ocorrer posteriormente a esse horizonte.



O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do Subúrbio Ferroviário visa dotar as regiões da
Cidade Baixa e Subúrbio Ferroviário de infraestrutura para o transporte coletivo de média
capacidade, promovendo uma melhor articulação dessas regiões com o centro tradicional
de Salvador, na área do Comércio. Sua implantação é planejada para ocorrer usando o
leito da linha do Trem do subúrbio e atenderá uma região com ocupação antiga, que
carece de uma reestruturação e promoção de melhor infraestrutura urbana e de
transportes. Além disso, o projeto atende a uma área com predominância de ZEIS.
Entretanto, decorrente do apelo paisagístico natural da orla da Baía de Todos os Santos
(BTS), aliada a uma reestruturação dessa orla decorrente da futura implantação do modal
(VLT), as áreas lindeiras ao projeto estão passíveis a um processo de gentrificação, com
a desocupação da população residente nas suas proximidades, atualmente das classes
de menor renda. Portanto, é estimado de um baixo a moderado crescimento localizado
às margens desse projeto, com ocupações diversificadas e intensificação de atividades
econômicas, condicionadas ao pequeno porte das edificações que ali poderão se instalar,
face ao tipo de solo (massapés) predominante nas áreas mais baixas e lindeiras ao VLT.
Aliado a isso, assim como o Miolo, essa região do Subúrbio Ferroviário também carece
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de mais vias que a articulem com o restante do município, apesar das características do
acidentado relevo que possue.
Os anos horizontes de implantação do VLT são definidos em 19 meses e 25 meses, para
cumprir os marcos 1 e 2 indicados nesse projeto – do Comércio até Plataforma (1); e de
Plataforma até S. Luiz/ Paripe (2) - prazos que começarão a ser computados após a
assinatura do contrato, que está em processo de licitação para implantação e operação
do modal.
Como ainda não há previsão do início das obras e a ocupação da região é bastante
consolidada, basicamente composta por assentamentos de caráter popular inseridos em
ZEIS, considerou-se as transformações urbanas e um crescimento mais lento, também
em um horizonte mais longo, se comparados às outras regiões da cidade.

6.4.3 Conformação Urbana e Socioeconômica Atual
Foram consideradas as características já existentes nas diferentes regiões da cidade: as suas
dinâmicas socioeconômicas peculiares, os tipos de ocupação e a população nelas
residente.
Considerou-se ainda que algumas localidades tem mais facilidade de alcançar maiores graus de
crescimento do que outras, devido às características existentes que provocam tendências
distintas, ou seja, uma melhor acessibilidade. Um exemplo desse fato é a região do Subúrbio
Ferroviário, que carece de requalificação de acessibilidade e melhor articulação com o restante
do município, com predominância de população das Classes C, D e E. Mantidas as atuais
condições, essa região tende a continuar atraindo a população dessas faixas de renda,
justamente pela baixa atratividade e por sua deficiente infraestrutura urbana em geral.
Outro fator que influencia a tendência são as “dinâmicas sociais informais” presentes em
comunidades populares, que acabam por oferecer menores custos de serviço e produtos,
viabilizando esse tipo de ocupação para essas classes sociais menos favorecidas.
Um exemplo distinto, pela característica socioeconômica dos atores envolvidos, é a região
contida entre a Av. Luís Viana e a Av. Octávio Mangabeira. Provida de boa infraestrutura urbana,
viária e de transportes, serviços e comércio, aliada às dinâmicas formais da cidade, acabam por
atrair ocupações de alto padrão com habitantes das Classes A e B, devido ao elevado valor
agregado decorrente da sua ótima estruturação urbanística.
Outro fator que foi considerado nos estudos deste PlanMob foi a oferta de “vazios ocupáveis”;
ou seja, áreas com estoque de grandes glebas e com alto potencial construtivo. Como exemplo,
pode-se citar a região lindeira à Av. Luis Viana (Paralela), na sua porção mais afastada da AUC.
Por ser uma ocupação recente (início do Século XXI), ainda contém grandes vazios ocupáveis,
diferente da BR-324, que já apresenta boa parte das margens e proximidades ocupadas, ambas
compondo a ZCMe definidas na LOUOS 2016.
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6.4.4 Inibidores ou Indutores do Crescimento Municipal
Para uma melhor visualização, algumas das condicionantes apresentadas estão dispostas neste
subitem em dois grupos de fatores urbanísticos:
(i)
(ii)

os INIBIDORES do crescimento, que restringem as ocupações urbanas e/ ou a
intensidade de sua utilização; e
os INDUTORES do desenvolvimento, que aceleram as ocupações e o crescimento.

A localização desses fatores estão ilustrados nas Figura.255 e Figura.256.
 No grupo dos fatores Inibidores do Crescimento (ver Figura.255) estão contidos as:
 Zonas de Proteção Ambiental (ZPAm);


Zonas de Usos Especiais (ZUE);



Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS);



Macroárea de Urbanização Consolidada (MUC).

 No grupo dos fatores Indutores do Desenvolvimento (ver Figura.256) estão contidos as:
 L1 do Metrô;


L2 do Metrô;



BRT Lapa<>LIP;



BRT e Corredores Transversais (Gal Costa e 29 de Março);



VLT do Subúrbio (Comércio / Paripe / São Luis);



Operações Urbanas Consorciadas (Centro Histórico, Ribeira e Orla Atlântica);



Polos e estabelecimentos relacionados ao uso logístico e terminais de carga.
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Figura.255 – Inibidores do Crescimento Urbano

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados PDDU/2016 e LOUOS/2016.
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Figura.256 – Indutores do Desenvolvimento

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados PDDU/2016.

354

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

6.4.5 Classificação e Espacialização do Crescimento
Considerando todas as condicionantes apresentadas, elaborou-se uma CLASSIFICAÇÃO DAS
INTENSIDADES DE CRESCIMENTO, bem como a sua espacialização no território municipal,
sempre orientados pelo PDDU e LOUOS 2016. Essa atividade teve o intuito de auxiliar na
quantificação do crescimento, como apresentada na sequência.
As intensidades de crescimento foram classificadas em:
(i)

intenso;

(ii)

moderado;

(iii)

baixo/manutenção; e

(iv)

transformação.

Essa respectiva classificação está sucintamente descrita a seguir, indicando as características
que, em geral, pertencem às áreas em que foram atribuídas as respectivas intensidades de
crescimento, estando também apresentada a sua espacialização na Figura.257.


Crescimento Intenso – vazios ocupáveis ou áreas com ocupação passível de
adensamento; áreas próximas às grandes infraestruturas e vias de transporte ou em
locais onde essas infraestruturas estão previstas; áreas onde estão indicadas
centralidades e/ou com altos coeficientes de aproveitamento definidos pela LOUOS 2016;



Crescimento Moderado – área ocupada, com alguns vazios ocupáveis ou não, passível
de intensificação da sua ocupação.



Crescimento Baixo ou Manutenção – área bastante consolidada, com pouca
possibilidade para crescer construtivamente; ou área bastante consolidada onde haverá
manutenção ou pequena variação da população e atividades; ou regiões ainda não
ocupadas ou com ocupação incipiente, que são desprovidas de infraestrutura e distantes
das implantações de infraestrutura urbana e de transporte previstas.



Transformação – áreas onde pode haver crescimento intenso, moderado, baixo ou
manutenção, mas que deverá ter uma grande mudança de usos ou atividades.
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Figura.257 – Intensidades do Crescimento Estimado

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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6.5

Quantificação do Crescimento

A quantificação do crescimento considera as condicionantes do desenvolvimento apresentadas
nos itens anteriores e, aliado a fatores e índices, transformar esse crescimento em valores
totalizados por Zonas de Tráfego (ZTs).
Este item explicita a metodologia utilizada neste PlanMob de Salvador para alcançar esse
crescimento, bem como promove a sua espacialização, que teve como base a distribuição
espacial do crescimento nos padrões classificados (ver subitem 3.3.5) e comparados ao final
numa agregação municipal, ajustada às estimativas do Plano Salvador 500.

6.5.1 Unidades Territoriais Utilizadas
Para auxiliar a espacialização e produção dos valores de crescimento, foram utilizadas três tipos
de unidades territoriais:
(i)

Zonas de Informação (ZI);

(ii)

Zonas de Tráfego (ZT); e

(iii)

Subzonas de Tráfego (SZ).

Descreve-se a seguir a pertinência e utilidade de cada uma, no critério de projeção utilizado.
 Zonas de Informação (ZI) – Consiste em uma setorização espacial da cidade que
contém dados socioeconômicos históricos desses setores de Salvador. É o nível de
agregação final utilizado nesta projeção, possibilitando assim análises de sua evolução
temporal e o balizamento referencial. Totalizam 76 unidades territoriais contidas no
município de Salvador (ver Cap. 2).
 Zonas de Tráfego (ZT) – São as zonas originais da Pesquisa OD/2012, para as quais
foram utilizados os dados socioeconômicos para o ano de referência (2012) como base
dos cálculos de projeção, bem como na espacialização do mesmo. Totalizam 153
unidades territoriais contidas no município (ver Cap. 2).
 Subzonas de Tráfego (SZ) – São áreas espacialmente homogêneas e que auxiliaram
na espacialização do crescimento estimado, serão utilizadas para as redes de simulação
e permitirão uma análise mais sensível às mudanças provocadas pela infraestrutura de
transportes (ver Cap. 2). Totalizam 725 unidades territoriais contidas no município.
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6.5.2

Área Total do Potencial Construtivo (ATPC)

A Área Total de Potencial Construtivo representa uma
estimativa máxima do potencial construtivo que uma
determinada zona pode atingir, através da efetivação dos
Coeficientes de Aproveitamento Máximo (CAM) definidos
pela LOUOS 2016.
Para o cálculo da ATPC, foi utilizado o Zoneamento
constante da LOUOS 2016 com suas respectivas zonas de
uso e os pertinentes CAM, agregadas pelas ZT. A seguir é
apresentada a construção dessa primeira etapa dos
cálculos.
 Cruzando-se o Zoneamento (LOUOS 2016) com as
ZT, encontrou-se a área por cada tipo de zona de
uso existente na pertinente ZT.
 Dessa área, foi descontada uma porção (30%)
correspondente ao viário existente ou a construir.
 A Área Líquida Total Resultante (ALTR) por tipo de
uso, foi multiplicada pelo respectivo CAM
correspondente (ver Tabela 105), transformando-a
numa ATPC, dessa ZT.
𝐴𝑇𝑃𝐶 (𝑚2 ) = 𝐴𝐿𝑇𝑅 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑜 (𝑚2 ) × 𝐶𝐴𝑀
Onde:
ATPC = Área Total do Potencial Construtivo, na ZT
ALTR = Área Líquida Total Resultante, na ZT
CAM = Coeficiente de Aproveitamento Máximo, na ZT

Tabela 105 – Coeficiente de
Aproveitamento
Máximo
TIPO DE ZONA

ZONA DE
USO

Zona
Predominantemente
Residencial (ZPR)

ZPR 1
ZPR 2
ZPR 3
ZEIS 1
Zonas Especiais de
ZEIS 2
Interesse Social
ZEIS 3
(ZEIS)
ZEIS 4
ZEIS 5
ZCMe 1/01
Zona de Centralidade ZCMe 1/02
Metropolitana
ZCMe 1/03
(ZCMe)
ZCMe 2
ZCMe - CA
Zona de Centralidade
ZCMu 1
Municipal (ZCMu)
ZCMu 2
Zona de Centralidade
Linear Metropolitana
(ZCLMe)
Zona de Centralidade
Linear Municipal
(ZCLMu)
Zona de
Desenvolvimento
Econômico (ZDE)
Zona de Uso
Sustentável nas Ilhas
(ZUSI)
Zona de Interesse
Turístico (ZIT)

Coeficiente de
Aproveitamento
CAM
1,00
2,00
3,00
3,00
2,00

4,00

2,00
3,00

ZCLMe

4,00

ZCLMu

3,00

ZDE 1
2,00
ZDE 2
ZUSI

1,00

ZIT

2,00

Fonte: LOUOS 2016

6.5.3 Área Total Efetivamente Construtiva (ATEC)
Essa etapa do cálculo introduziu a consideração das condicionantes, apresentadas
anteriormente, através da Espacialização do Crescimento (ver subitem 3.3.5), representando o
total quantificado do crescimento estimado para a ZT (em m² de ATEC).
Assim, consistiu na definição das Intensidades de Crescimento (Intenso, Moderado, Baixo ou
Manutenção), para cada ano-meta aplicado à ATPC por tipo de uso nas ZT.
𝐴𝑇𝐸𝐶 (𝑚2 ) = 𝐴𝑇𝑃𝐶 (𝑚2 ) × 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜
Onde:
ATEC = Área Total Efetivamente Construtiva, na ZT
ATPC = Área Total do Potencial Construtivo, na ZT
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6.5.4 Áreas Destinadas ao uso Habitacional ou de Atividades Econômicas
Esse valor da ATEC foi subdividida para uso em duas outras subáreas destinadas a abrigar a (i)
População Residente e (ii) Atividades Econômicas Ofertadas (empregos e matrículas
escolares), na forma elucidada a seguir. Foi estimado uma proporção de divisão da ATEC para
cada grupo, considerando os diversos condicionantes apresentados ao longo do item 6.4.
 ATEC destinada à População (ATEC Pop.) – Área de uso residencial, que representou a
estimativa dos espaços destinados à população residente (em m²).
 ATEC destinada às Atividades (ATEC Ativ.) – Área de uso não residencial, que
representou a estimativa dos espaços a abrigar a oferta de empregos e matrículas escolares
(em m²).
𝐴𝑇𝐸𝐶 𝑃𝑜𝑝. = 𝐴𝑇𝐸𝐶 × 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑝. e 𝐴𝑇𝐸𝐶 𝐴𝑡𝑖𝑣. = 𝐴𝑇𝐸𝐶 × (1 − 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑝. )

6.5.5 Estimativa Projetada da População e das Atividades Econômicas
Estimada as áreas destinadas à população e às atividades, foi necessária a transformação das
mesmas no NÚMERO DE PESSOAS (população residente) e de atividades (empregos ou
matrículas). Para isso, foi necessário estimar uma TAXA DE UTILIZAÇÃO que cada um desses
grupos ocupava, ou seja, quantos m² dessas áreas representavam uma unidade de cada grupo
e, dessa forma, obter o total de crescimento desse indicador, sempre espacializado por ZT.
6.5.5.1 Quantificação da População
Conforme definido anteriormente (item 6.3), a população residente em cada ZT foi dividida em
dois grandes subgrupos: População AB (classes alta e média) e População CDE (classes mais
baixas). Para a transformação da área estimada, em número de pessoas, necessitou-se fixar
uma taxa de utilização (m²/hab) distinta para cada um deles. Considerou-se que esses valores
são diferentes para os dois grupos de população residente, pois as regiões e ocupações das
baixas rendas tendem a ter maiores densidades espaciais do que as de média e alta renda; ou
seja, per capta as pessoas de classes mais populares ocupam um menor espaço do que as de
mais alta renda familiar para morar.
A Tabela 106 mostra os índices estimados no PlanMob quanto a essas taxas de utilização das
áreas ocupadas por habitante, nos respectivos subgrupos de classes de renda (AB e CDE). As
informações sobre o número de quartos, área total e área útil média dos empreendimentos
lançados em 2012 são provenientes do SECOVI (SP) - esses dados utilizados são relativos à
cidade de São Paulo, pois não encontrou-se conteúdo específico relacionado a Salvador - e os
dados de habitantes por domicílio são provenientes da Pesquisa OD/2012. Assim:
Á𝑟𝑒𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 𝐿𝑎𝑛ç𝑎𝑑𝑎
Á𝑟𝑒𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 𝑀é𝑑𝑖𝑎

= 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
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A partir dessa estimativa, realizou-se uma média ponderada para se obter a Área Útil usada por
Classe de Renda Familiar:
Á𝑟𝑒𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐶, 𝐷 𝑒 𝐸 =

Á𝑟𝑒𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐴 𝑒 𝐵 =

((39,52 × 4.799) + (56,51 × 14.322))
= 52,25 𝑚²
(4.799 + 14.322)

((85,92 × 6.566) + (185,68 × 2.830))
= 115,97 𝑚²
(6.566 + 2.830)

Assim, multiplicando-se a Área Útil definida por Subgrupo de Classe de Renda Familiar pela
relação de Habitantes por Domicílio (ou Família) determinada pela Pesquisa OD/2012,
encontrou-se o índice de uso habitacional, expresso em m² por habitante (Tabela 106):

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜 =

Á𝑟𝑒𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒
= 𝑚2 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎

Tabela 106 – Índice de m² por Habitante
Sub-grupos
Nº de Quartos
(por classes
(un.)
de renda)
C/D/E
A/B

1
2
3
4

Área útil
Lançada
(m²)

Área útil
média
(m²)

Quantidade de
Unidades
(un.)

189.674
809.310
564.147
525.487

39,52
56,51
85,92
185,68

4.799
14.322
6.566
2.830

Área Útil por
Classe de Renda
(m²)

Hab. por Família
(pessoas/família)

Índice de m²
por hab.
(m²)

52,25

3,14

16,64

115,97

2,85

40,69

Legenda:
Dados provenientes do SECOVI
Dados provenientes da POD 2012
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SECOVI e Pesquisa OD/2012.

Com a aplicação dessa metodologia, foram adotados esses indicadores para distribuir
espacialmente, por ZT, a Área Destinada à População Residente nesses dois subgrupos, sempre
considerando as condicionantes apresentadas no item 6.4. As respectivas ATEC destinadas à
População AB e à População CDE foram multiplicadas pelos índices apresentados acima,
respectivamente 40,69 m²/ hab e 16,64 m²/ hab., consolidando-se os números de crescimento
total da população por ZI.
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6.5.5.2 Quantificação das Atividades Econômicas
À semelhança da População, uma vez determinada a área a ser destinada para ocupação por
atividades atratoras de viagens, também foi necessário fazer uma estimativa da taxa de
ocupação das matrículas escolares e empregos, para que fosse possível determinar o número
absoluto destas duas atividades, por ZT.
 Número de Matrículas do Ensino Fundamental em Função da População Residente
Para a elaboração de uma função correlacionando a quantidade de matrículas no ensino
fundamental e a população das ZTs, foram utilizados os dados da Pesquisa OD/2012, excluindose as viagens motivo estudo, feitas pelos estudantes declarados como vinculados às instituições
de ensino superior (IES).
Através do ajuste da linha de tendência de uma dispersão entre os dados de população e
matrícula no ensino fundamental, obteve-se a função abaixo:
𝑀𝑎𝑡𝐸𝐹 = 0,5065 ∗ 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜0,9015

(𝑅² = 0,8112)

Onde:
MatEF = Matrículas do Ensino Fundamental, na ZT
 Área Relativa às Matrículas do Ensino Fundamental
Determinado o número absoluto de matrículas do ensino fundamental, necessitou-se saber a
Área Ocupada pelas Matrículas do Ensino Fundamental (AOMEF), para que assim fosse
possível determinar a área ocupada pelos empregos e, posteriormente, a quantidade ofertada
desses empregos.
Para isso, foi necessária uma estimativa da Área Construída por Aluno (ver Tabela 107). Esta
estimativa foi balizada pelos dados provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) que, para o Projeto Padrão das escolas entre 2015 e 2018, define as
respectivas Tipologias, Áreas Construídas e Alunos por Turno expressas na Tabela 107.
Tabela 107 – Estimativa de Área construída por Aluno
Tipologias da Escola

Área Construída
Alunos por Turno
(m²)

Área Construída
por Aluno
(m²/aluno)

1 sala de aula

113,96

30

3,80

2 salas de aula

208,83

60

3,48

4 salas de aula
4 salas de aula com
quadra coberta
6 salas de aula

740,88

120

6,17

1.208,87

120

10,07

867,79

180

4,82

1.323,11

180

7,35

3.228,08

390

8,28

6 salas de aula com
quadra coberta
12 salas de aula com
quadra coberta

Média de Área Construída por Aluno

6,28

Legenda:
Dados provenientes do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) - Projeto Padrão
FNDE 2015 - 2018

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados FNDE.

361

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

Levando-se em consideração a área⁽49⁾ que um aluno (portanto, equivalente a uma matrícula)
ocupa (6,28 m²), determinou-se a área total ocupada por esta atividade através do número de
MatEF, a partir da equação:
𝑴𝒂𝒕𝑬𝑭
= 𝐴𝑂𝑀𝐸𝐹
6,28 𝑚𝑎𝑡 ⁄ 𝑚²
Onde:
MatEF = Matrículas do Ensino Fundamental, na ZT
AOMEF = Área Ocupada por Matrículas do Ensino Fundamental, na ZT
 Área Relativa às Atividades Econômicas Ofertadas (AEO)
Conhecendo-se a área destinada à ocupação por atividades escolares (AOMEF) e subtraindo-a
da ATEC destinada às atividades (ATEC Ativ.) determinou-se a área ocupada pelas atividades
econômicas e geradores dos empregos ofertados (Área de AEO). Assim
𝐴𝑇𝐸𝐶 𝐴𝑡𝑖𝑣. −𝐴𝑂𝑀𝐸𝐹 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝐸𝑂
Onde:
ATEC Ativ. = Área Total Efetivamente Construível e destinada às Atividades Econômicas, na ZT
AOMEF = Área Ocupada por Matrículas do Ensino Fundamental, na ZT
AEO = Atividades Econômicas Ofertadas, na ZT
 Número de “Atividades Econômicas” Ofertadas
Neste tema, sobre as atividades econômicas, foram consideradas a oferta de empregos e de
matrículas no nível superior, que demandariam as áreas destinadas pelo PDDU/2016 para
abrigar essas atividades.
Sabendo-se a área que uma atividade econômica ocupa (11,07 m²)50 e possuindo a área
ocupada por estas atividades, determinou-se o número absoluto de AEO como demonstrado
abaixo.
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝐸𝑂
= 𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝑬𝑶
11,07 𝐴𝐸𝑂 ⁄ 𝑚²
Onde:
AEO = Atividades Econômicas Ofertadas, na ZT

49

Índice calculado a partir de parâmetros de projetos arquitetônicos para a construção de escolas, obtidos junto ao FNDE (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação)
50

Índice calculado a partir de parâmetros construtivos encontrados no código de obras de Salvador e pelo peso representado pelos
diversos setores produtivos na economia de Salvador, obtidos junto ao Atlas Brasil (ver Tabela 108).
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Tabela 108 – Estimativa da Área Média Ocupada por uma Atividade Econômica em
Salvador
Média da Área por Atividade Econômica no Município de Salvador
Atividades

Setor

Percentual de
Participação do
Setor

Comércio e
Serviços

Comércio

18,80%

Serviços

62,34%

Construção

9,49%

Extrativo Mineral

0,62%

Agropecuário
Primárias e de
Transformação Serviços Industriais
de Utilidade Pública
Indústria de
Transformação

Percentual de
Participação por
Tipo de Atividade

Área Considerada por
Tipo de Atividade (m²)

81,14%

9

18,86%

20

Média
Ponderada
(m²)

11,07

0,67%
1,23%
6,86%

Legenda:
Dados provenientes do Atlas Brasil para Salvador em 2010
Dados provenientes do Código de Obras de Salvador

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Atlas Brasil (2010) e Código de Obras.

Convém ressaltar, que para as ZT com atividades predominantes industriais, foi considerado
que a AEO ocupa a área de 20 m²/ emprego industrial, parâmetro também proveniente do código
de obras de Salvador (ver Tabela 108).
 Número de Matrículas do Ensino Superior
Uma vez consolidada a estimativa do número de matrículas no ensino fundamental (MatEF),
bem como o número absoluto de AEO, para todas as ZTs, foram reinseridas as matrículas de
ensino superior (MatES).
Considerou-se, para a reinserção dessas matrículas, a localização de Instituições de Ensino
Superior (IES) tanto já existentes e como também as regiões onde novas IES possam surgir.
Essas seriam estimuladas pelo sistema de transporte previsto, que facilitaria o acesso dos
estudantes a esse tipo de estabelecimento, consequentemente fomentando o seu surgimento.
Assim, foi estimada uma taxa das Matrículas do Ensino Superior pelo total da população em
2012 de 0,043 Mat./pessoa, com os dados provenientes da Pesquisa OD/2012 para o município
de Salvador. Essa taxa foi multiplicada pelo incremento de população projetada pelo PlanMob
para cada ano horizonte, resultando nas respectivas quantidades de Matrículas do Ensino
Superior (MatES).
Essas matrículas, ao serem reinseridas, foram subtraídas do número absoluto de Atividades
Econômicas Ofertadas (AEO), obtendo-se o Número de Empregos (NE). Assim:
𝑁𝐸 = 𝐴𝐸𝑂 − 𝑀𝑎𝑡𝐸𝑆
Onde:
NE = Número de Empregos, na ZT
AEO = Atividades Econômicas Ofertadas, na ZT
MatES = Matrículas do Ensino Superior, na ZT
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 Resumo Geral das Atividades, por Zona de Tráfego
Dessa maneira, obteve-se o Total de Atividades (TA), determinando-se o número total de
matrículas e de emprego para cada ZT, onde:
𝑇𝐴 = (𝑀𝑎𝑡𝐸𝐹 + 𝑀𝑎𝑡𝐸𝑆) + 𝑁𝐸
Onde:
TA = Total de Atividades, na ZT
MatEF = Matrículas do Ensino Fundamental, na ZT
MatES = Matrículas do Ensino Superior, na ZT
NE = Número de Empregos, na ZT

6.5.6 Quantificação da Frota de Automóveis
A estimativa da frota futura de automóveis foi feita em duas etapas. Na primeira etapa foi
estabelecida uma relação entre a renda média familiar e a taxa de motorização conforme
observadas nas ZTs de Salvador, com dados da Pesquisa OD/2012. Na segunda, foi projetada
a renda média familiar futura, com base em informações sobre a evolução do PIB do município
(obtidos do Plano Salvador 500).
 Relação entre Renda Média Familiar (RMF) e Taxa de Motorização (TM)
Essa relação foi defina através da acomodação da linha de tendência da dispersão dos dois
dados, resultando na função:

𝑇𝑀 = 0,235 ∗ ln(𝑅𝑀𝐹) − 1,6583

(𝑅² = 0,8866)

Onde:
RMF é expressa em R$/família (de 2012); e
TM é expressa em hab/veíc.
 Renda Média Familiar Futura
A renda média familiar futura se baseou na projeção do salário mínimo nacional, que foi
calculado através da relação entre o “PIB real”51 per capita e o salário mínimo, com dados do
Banco Mundial de 1994 a 2016. Através da acomodação da linha de tendência da dispersão
destes dados, obteve-se a equação abaixo:
3187,2
)
𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 0,1539

𝑆𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 = (

51

(R² = 0,8755)

O “PIB real” leva em conta o valor do PIB descontado da inflação no período.
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A partir desse salário mínimo projetado, foi possível estimar a renda média familiar por classe de
renda52 e, assim, valendo-se das projeções populacionais deste PlanMob, estimou-se a Renda
Média Familiar para os anos horizontes de 2025, 2032 e 2049.

6.5.7 Celeridade Estimada para o Crescimento
Conforme estabelecido anteriormente, foram definidos três anos-horizonte para estimativa das
variáveis socioeconômicas em cada ZT: 2025, 2032 e 2049. Esta etapa consistiu em determinar
esses crescimentos nesses anos referenciais definidos e espacializados por ZT e ZI, na cidade
de Salvador.
Os valores então determinados foram objeto de uma avaliação crítica quanto à sua evolução ao
nível de ZTs, considerando-se as condicionantes apresentadas no item 0, bem como
comparativamente com outros estudos (inclusive quanto à antiga estimativa da SETIN, de 2011)
e seu balizamento final com a totalização explicitada no Plano Salvador 500. Dessa forma, foi
possível identificar e referenciar (ao nível de ZTs) as regiões onde o crescimento ocorreu de
maneira mais rápida ou lenta.

6.5.8 Balizadores do Crescimento: Plano Salvador 500
Os “balizadores” dos números totais de crescimento tiveram o intuito de orientar e ajustar o
crescimento estimado destas projeções feitas no PlanMob Salvador, fundamentalmente
considerando para essa avaliação os dados apresentados pelo Plano Salvador 500.
O Salvador 500 realizou suas estimativas de crescimento da população e de empregos, mas
quanto totais para o município, apresentado numa curva de evolução no período de 2010 a 2049.
Os valores, assim obtidos, referenciaram a calibração dos resultados destas projeções do
PlanMob, ajustando os crescimentos totais agora encontrados, para que tivessem um
alinhamento preciso com o estudo realizado pelo Salvador 500, conforme indicações a seguir.
 Tendência do Crescimento da População
A Tabela 109 apresenta os números da população total, bem como o fator de crescimento anual
(fator este que serviu como balizador da estimativa de Projeção PlanMob) em Salvador nos
respectivos anos horizonte definidos. Nela percebe-se um crescimento até o ano de 2032,
quando ocorreu o ápice da população residente em Salvador, a partir de quando foi decrescendo
ligeiramente até o ano de 2049.

52

A quantidade de salários mínimos por classe social, foi determinada com parâmetros da ABEP, como
explicado no capítulo 2
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Tabela 109 – Tendência Estimada, de Evolução da População em Salvador
Anos-Horizonte
População Total
(milhão de pessoas)
Fator de Crescimento
Anual

2012

2025

2032

2049

2,808

3,077

3,192

3,154

-

0,71%

0,53%

-0,07%

Fonte: Plano Salvador 500 (PMS, 2015).

 Tendência do Crescimento dos Empregos
O Plano Salvador 500 apresenta cenários de crescimento econômico com base na demografia
e no mercado de trabalho. Considerando-se os dados demográficos, pode-se transcrever desse
estudo: “são estabelecidas duas hipóteses alternativas sobre a evolução das demais
variáveis consideradas”:

o

“Taxa de Desemprego

Cenário A: taxa de desemprego de 14% durante o período da projeção;

Cenário B: taxa de desemprego de 10%, com a convergência se dando ao
longo do tempo da projeção.
o Produtividade

Cenário a: +0,4% ao ano de crescimento;

Cenário b: +0,8% ao ano de crescimento.”

Da combinação entre eles observaram-se quatro opções para as quais foram estimadas as
tendências apresentadas nessas quatro hipóteses de crescimento do PIB de Salvador, ilustrados
na Figura 258.
Figura 258 - Projeção do PIB de Salvador (R$ bilhão de 2012)

Fonte: Elaboração FIPE (Plano Salvador 500) - Dados IBGE.
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Considerando esses quatro cenários, foi elaborada uma estimativa dos totais de empregos em
cada cenário proposto relativos aos anos-horizonte definidos, baseando-se no PIB indicado pela
Figura 258.
A partir da variação do total do PIB de Salvador, em relação ao valor obtido no ano de 2012
(mesma época da Pesquisa Domiciliar OD), foram estimados os respectivos fatores de
crescimento dos empregos em Salvador, e com os quais pode-se obter os números finais que
serviram de “balizamento para as projeções” deste PlanMob Salvador, foi produzida uma média
dos totais de empregos determinados em cada cenário nesses respectivos anos (Tabela 110).
Nessa tabela, também se percebe um ápice no crescimento dos empregos ofertados na cidade
de Salvador, mas já no ano horizonte de 2025, decrescendo até o ano de 2049.
Tabela 110 – Empregos Totais em Salvador
Cenários
Aa
Ab
Ba
Bb
Média

Empregos Ofertados por Ano-Horizonte (em milhões)
2025
2032
2049
1,451
1,464
1,456
1,467
1,460

1,436
1,456
1,444
1,462
1,450

1,401
1,440
1,417
1,451
1,427

Fonte: Plano Salvador 500.

6.5.9 Agregação dos dados Socioeconômicos para Avaliação
Considerando como balizamento do crescimento, ao nível municipal nesses totais definidos à
partir do Plano Salvador 500, foram obtidos os valores totais agregando-se ao crescimento, a
situação existente (2012). Dessa forma, afim de alcançar uma compatibilidade que promova uma
melhor comparação dos resultados, os subtotais são agregados em nível de ZI para a devida
comparação da evolução futura (ver Tabela 111) desses parâmetros (ver resultados por ZI no
anexo 2).

6.6

Projeção das Variáveis Socioeconômicas

Neste item são apresentados os valores finais da projeção dos dados socioeconômicos
necessários para uso nos modelos de geração de viagens (a nível de Zona de Tráfego-ZT) para
cada um dos anos-horizonte estabelecidos.
Os resultados obtidos por ZT, também foram agregados por Zona de Informação (ZI), para
permitir um confronto das informações em série histórica, de maneira a promover uma melhor
compreensão da evolução considerada para as dinâmicas urbanas de Salvador.
Esses resultados por ZI estão apresentados nas tabelas, gráficos e mapas relacionados a seguir.
Esses resultados estão divididos nos conjuntos:
(i)

Crescimento da População;

(ii)

Crescimento das Atividades (empregos e matrículas);

(iii)

Projeção Total por ZI; e

(iv)

Comparação da Projeção com as Tendências Históricas.
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6.6.1 Crescimento da População
De acordo com os anos-horizonte definidos, estão apresentadas também as informações
históricas da população residente em cada ZI, contidas no PDDU/2004 e relativas aos anos de
1970, 1991 e 2000 (provenientes do IBGE).
Essas informações foram espacializadas nas respectivas ZI através de mapas temáticos
representando as densidades habitacionais nessas zonas (em hab/ha). Assim, pode-se
perceber através dos anos de referência, as mudanças de crescimento da população residente
em cada ZI e como elas evoluíram no município.
A densidade habitacional foi escolhida com o intuito de amenizar possíveis distorções na
compreensão das informações, pois as ZI variam de maneira significativa em suas dimensões.
Portanto, foram consideradas para o cálculo da densidade, as áreas líquidas das ZI, subtraindose das áreas totais as destinadas às Zonas de Proteção Ambiental (ZPAm) e ao sistema viário,
cabendo-se fazer algumas considerações específicas:
 Observa-se na evolução da densidade populacional ilustrada na Figura 259, o espraiamento
da ocupação no município entre os anos de 1970 e 1991, com a intensa ocupação da Orla
Atlântica e do Miolo, principalmente. Percebe-se, nesse período, também uma intensificação
e espraiamento da ocupação pelo Subúrbio Ferroviário.
 Entre os anos 1991 e 2012 percebe-se a ocupação do restante do Miolo principalmente pela
população de baixa renda, com maior intensidade na parte sul. Há um maior adensamento da
ocupação nas regiões da Pituba, Iguatemi, Imbuí e Boca do Rio, pela mudança de localização
de parte da população de alta/média rendas familiares (AB), observada pelo brando
esvaziamento de regiões como a Vitória, Campo Grande, Barra e Ondina. Ainda nesse
período, ressalta-se um esvaziamento na ZI 38, correspondente às localidades de Boa
Viagem e Caminho de Areia, na Península de Itapagipe. Em geral, verifica-se a
potencialização do espraiamento das ocupações ao longo de todo o município.
 Para o período entre 2012 e 2025 foi prevista uma intensificação ainda maior do “Miolo Sul”
nas regiões próximas à BR-324, em decorrência do processo de crescimento já estimulado
pela construção da L1 do Metrô. Igualmente, há intensificação da ocupação na ZI 61
(correspondente a São Cristóvão, Mussurunga e Alphaville) e nas ZIs 37 e 46 da Orla
Atlântica, decorrente da recente implantação da L2 do Metrô na Av. Luis Viana. Além disso,
fundamentando o crescimento dessa região do Miolo, está prevista a implantação dos
corredores transversais GAL COSTA e 29 DE MARÇO, que melhoram substancialmente a
acessibilidade a essas regiões e consequentemente os padrões de mobilidade da população.
As ocupações na Orla Atlântica se intensificam desde a Boca do Rio em direção a Itapoã, com
crescimento também observado na região de São Cristóvão, local onde estão estimadas
profundas transformações, devido à L2 metroviária e sua estação Aeroporto, o Centro
Logístico para Cargas Aéreas, a duplicação da BA-526 (CIA-Aeroporto) e a implantação da
Via Metropolitana (Arco Norte de Lauro de Freitas).
 Entre os anos 2025 e 2032 deverá haver um crescimento na ZI 54 lindeira a Av. Luis Viana
(L2 do Metrô), nas ZIs 35 e 58 lindeiras a BR-324 (L1 do Metrô) e no Subúrbio Ferroviário,
este último em decorrência da implantação do VLT do Subúrbio Ferroviário.
 Até o ano 2049 é previsto um leve decréscimo na população de Salvador, sem uma
especificidade zonal mais relevante; portanto, igualmente distribuído espacialmente.

368

PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável
Relatório Técnico RT14: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador – TOMO I

Figura 259 – Série Histórica e Projeção PlanMob, para a Evolução da Densidade Populacional, em Salvador
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Pesquisa OD/1995 e
2012
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6.6.2 Crescimento das Atividades Econômicas
De forma similar, estão apresentadas também as informações históricas das atividades
econômicas por ZI, provenientes da Pesquisa OD/1995 e relativas a esse ano e, também, com
informações oriundas da Pesquisa OD/2012.
Essas informações foram espacializadas nas respectivas ZI através de mapas temáticos
representando as densidades das atividades nessas zonas (Ativ/ha). Assim, pode-se perceber
através desses anos de referência, as mudanças no crescimento das atividades econômicas por
ZI e como elas evoluíram no município, nesse período.
A densidade de atividades foi escolhido com o intuito de amenizar possíveis distorções na
compreensão das informações, pois as ZI variam de maneira significativa quanto às suas
dimensões. Portanto, foram consideradas para o cálculo da densidade as mesmas áreas
utilizadas para o cálculo da densidade habitacional.


Percebe-se, através da Figura 260, que no período entre os anos de 1995 e 2012, houve
uma migração das atividades do Centro Histórico e Itapagipe para o restante da cidade,
especialmente concentradas na região do centro do Iguatemi e região da Pituba, mas
também começando a haver um crescimento ao longo da Av. Luis Viana e Miolo.



Entre 2012 e o ano de pico das atividades previsto por esta Projeção PlanMob (2025) há
uma intensificação das atividades nas ZI correspondentes ao Miolo e nas ZI lindeiras aos
vetores de concentração de atividades de caráter metropolitano, BR 324 e Av. Luis Viana.
Isso ocorre pela previsão do intenso crescimento desses vetores, estimulado pela
implantação completa das Linhas 1 e 2 do Metrô.



Ressalta-se também um incremento nas atividades da ZI 38, correspondente às regiões
de Boa Viagem e Caminho de Areia, fruto da previsão da LOUOS 2016, de uma “forte
centralidade” municipal e a Operação Urbana Consorciada vinculada, indicadas para
existir na Península de Itapagipe.



Em 2032, apesar de um decréscimo do total de atividades econômicas no município,
considerou-se um incremento das atividades na região de Cajazeiras.



Da mesma forma que a população residente, as estimativas mais longínquas, até o ano
2049, em geral, é previsto um leve decréscimo nas atividades econômicas no município,
em relação ao máximo valor observado em 2025 (consoante com as projeções do Plano
Salvador 500).
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Figura 260 - Série Histórica e Projeção PlanMob: Evolução da Densidade das Atividades em Salvador
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Pesquisa OD/1995 e 2012.
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6.6.3 Projeção Total por Zonas de Informação (ZI)
A Tabela 111 apresenta os números totais para cada ano-horizonte definido e que representam
a totalidade evolutiva no município. Conforme observado, percebe-se um pico de crescimento
da população e das matrículas no ano horizonte de 2032, enquanto os empregos atingem o pico
no ano de 2025, decrescendo após esse ano horizonte.
Na Tabela 111 a seguir são apresentados os valores totais da Projeção PlanMob. Para o ano de
2012 foram considerados os dados provenientes da Pesquisa OD/2012 adotados como
referência inicial. Os demais anos horizonte tiveram o valor de crescimento incrementado a esse
valor base do ano de 2012.
Apesar de não haver uma correspondência exata entre os valores, percebe-se um grande
alinhamento entre os resultados da projeção PlanMob e as estimativas indicadas pelo Salvador
500, alinhamento esse decorrente do balizamento feito pelo estudo referido utilizando-se o fator
de crescimento anual para a população (ver item 6.5.8).
A demais tabelas com os valores estimados para cada ZI, estão contidas no Anexo 2 deste RT5
(referenciar corretamente). Apresentam-se nessas tabelas os totais da Pesquisa OD/2012 por ZI
e os totais projetados para os anos de 2025, 2032 e 2049, respectivamente, de acordo com as
variáveis a serem utilizadas nos modelos de estimativa da demanda de transportes calibrados
para este PlanMob Salvador.
Tabela 111 – Totais Projetados por Ano-Horizonte do PlanMob Salvador
População (pessoas)

AnosHorizontes

A/ B

C/ D/ E

2012

616.397

2025

757.742

2032
2049

Motorização

Matrículas
Empregos

Total

Taxa
(veic/hab)

Frota*
(un.)

Fundamental

Superior

Total

2.093.798

2.710.195

0,10

261.361

498.153

117.124

615.278

1.133.075

2.218.236

2.975.978

0,16

483.391

556.647

128.610

685.257

1.346.516

786.219

2.253.112

3.039.331

0,17

510.924

569.725

131.348

701.073

1.309.754

773.243

2.252.038

3.025.281

0,18

536.470

567.255

130.741

697.996

1.181.292

* Ressalta-se a “diferença conceitual” entre as FROTAS UTILIZADAS PELOS MODELOS DE DEMANDA DO PLANMOB
(decorrente das taxas observadas na Pesquisa OD/2012 e os dados cadastrais do DETRAN-BA (que consideram todos os
automóveis registrados).
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Pesquisa OD/2012.
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6.6.4 Verificação da Projeção PlanMob com as Tendências Históricas
As tendências consideradas para uma análise comparativa da evolução da população para
cada ZI, foram feitas a partir de uma Série Histórica Tendencial (SHT) consultada junto aos
PDDU/2004 e Pesquisa OD/2012, e uma projeção antiga dos estudos iniciais da RIT, elaborada
com fundamento em dados da série histórica, em um estudo contratado pela SETIN (Secretaria
Municipal dos Transportes e Infraestrutura) em 2011.
Já para a análise comparativa da evolução das atividades econômicas para cada ZI, foi
utilizada apenas a Projeção SETIN proveniente do mesmo estudo; pois, para as atividades,
existiam poucos dados históricos para elaborar uma SHT.
A seguir são apresentadas as respectivas estruturações das curvas tendenciais da (i) Série
Histórica Tendencial (população) e das (ii) Projeções SETIN (população e atividades). Em
seguida são feitas as devidas análises comparativas da (iii) Evolução da População e da (ii)
Evolução das Atividades Econômicas.
 Série Histórica Tendencial (SHT) da População
As tendências de crescimento de cada ZI foram feitas com dados do PDDU/2004 e da Pesquisa
OD/2012 para possibilitar as estimativas de projeção da população residente nos anos-horizonte
definidos para este PlanMob Salvador.
Foram considerados os dados da população de cada ZI nos anos de 1970, 1980, 1991, 1996 e
2000, compilados no PDDU/2004; e do ano de 2012, com informações oriundas da Pesquisa
OD/2012 e IBGE. Os dados produziram um gráfico dessa tendência, determinando uma equação
de sua acomodação à linha de tendência, como mostrado exemplificadamente na Figura 261
gráficos e equações respectivas obtidas para cada ZI.
Figura 261 – Linha de tendência para a ZI 51 (exemplo)
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1995

2000
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Curva de Crescimento

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Pesquisa OD/2012 e PDDU/2004.
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A partir das equações obtidas pelas linhas de tendência de cada ZI, foram estimadas as
projeções para os anos-horizonte de 2025, 2032 e 2049 (ver Figura 262).
Figura 262 – Série Histórica Tendencial: ZI 51 (exemplo)
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Pesquisa OD/2012 e PDDU/2004.

 Projeção SETIN
Também para fins comparativos, foram consideradas as projeções de população e atividades
provenientes de um estudo elaborado em 2011, para a SETIN (Secretaria Municipal dos
Transportes e Infraestrutura), intitulado “RIT-Rede Integrada de Transportes”. Este trabalho
considerou as séries históricas obtidas junto ao PDDU/2004 para a população e dados da
Pesquisa OD/1995 para as atividades atratoras. Vale salientar, que os dados considerados após
o ano 2000 foram estimativas do estudo em referência.
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Figura 263 – Projeção SETIN População: ZI 51 (exemplo)
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Pesquisa OD/1995 e PDDU/2004.

Figura 264 - Projeção SETIN Atividades: ZI 51 (exemplo)
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Pesquisa OD/1995 e PDDU/2004.
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 Análise Comparativa da Evolução da População de Salvador
Para essa análise comparativa da evolução da população no município de Salvador, são
consideradas três tendências: (i) Projeção PlanMob, que teve como balizamento principal a
tendência do Plano Salvador 500; (ii) Projeção SETIN; e (iii) Série Histórica Tendencial (SHT).
Através da comparação entre as curvas das três tendências consideradas (ver Figura 265),
tomando como base a Projeção PlanMob, alvo de avaliação deste item, observa-se pouca
diferença entre a SHT e a Projeção SETIN, se comparadas a essa curva PlanMob. Dessa forma,
escolheu-se a SHT para uma análise comparativa em dispersão com a Projeção PlanMob. A
tendência prevista pelo Salvador 500 (Projeção Salvador 500) também é apresentada a título
de ilustração do balizamento decorrente na Projeção PlanMob, o qual observa-se através da
similaridade na variação dessas duas curvas.
Figura 265 – Evolução Projetada da População Residente, para Salvador
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Pesquisa OD/1995 e 2012, PDDU/2004.

Afim de aprofundar essa análise comparativa entre a Projeção PlanMob e a SHT, foram
elaborados gráficos de dispersão para cada ano-horizonte, onde estão dispostas todas as 76 ZIs
constantes no município de Salvador. Objetiva-se, através dessa dispersão, elucidar quais
dessas apresentam disparidades entre as estimativas, bem como quais os motivos dessas
eventuais diferenças entre as projeções.
Os pontos ilustrados nos gráficos de dispersão (ver Figura 266, Figura 267 e Figura 268),
representam as respectivas ZIs. A “linha de correspondência” contém todos os valores que são
iguais para as duas projeções que são comparadas (PlanMob e SHT), ou seja, quanto maior a
proximidade dos pontos (ZI) com relação à linha de correspondência, maior é o alinhamento
entre as duas projeções para a respectiva ZI.
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Observando-se os gráficos de dispersão da Figura 266, Figura 267 e Figura 268, percebe-se
uma estimativa geral de maior crescimento da população indicada pela SHT. Isso ocorre devido
a desconsideração, pela SHT, de uma futura saturação da população no município, cuja SHT
considerou esse crescimento constante ao longo dos anos-horizontes. Já a projeção PlanMob,
balizada pelo Salvador 500, considera essa saturação populacional no município. Dessa forma,
os pontos tendem a se aproximar do eixo correspondente à SHT e se distanciar do eixo
correspondente à Projeção PlanMob e da linha de correspondência (ver Figura 268).
Entretanto, algumas ZIs fogem à similaridade entre os crescimentos estimados pelas duas
projeções, casos esses representados pela maior distância dos seus respectivos pontos (ZI) com
relação à linha de correspondência (ver Figura 266, Figura 267 e Figura 268) e estão
respectivamente descritos abaixo.

Caso A (ZIs 46 e 64) – A Projeção PlanMob estimou um maior crescimento para as duas ZIs,
pois considerou condicionantes como as linhas L1 e L2 do Metrô e LOUOS 2016; estas tendem
a induzir o crescimento nessas ZIs, lindeiras à Av. Luis Viana e à BR 324, respectivamente. Já a
SHT estimou um comportamento histórico (para essas ZIs) que não abrange as condicionantes
citadas. Dessa maneira, aplicou um fator de crescimento baixo para essas respectivas ZIs,
justificando a disparidade percebida.
Figura 266 – Comparação Populacional entre a SHT e a Projeção PlanMob (2025)
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Pesquisa OD/2012 e PDDU/2004.
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Caso B (ZIs 68 e 72) – Essas ZIs localizam-se limítrofes ao município de Simões Filho e lindeiras
à BR 324. A SHT, considerou um fator de crescimento mais intenso para as respectivas ZI;
enquanto a Projeção PlanMob, através da consideração da LOUOS, PDDU e demais
condicionantes, estimou um baixo crescimento populacional para essas ZI. Como os usos
previstos para essa região são os relacionados ao setor logístico e industrial, definidos pela Zona
de Desenvolvimento Econômico (ZDE); assim, essa projeção estimou um maior crescimento das
atividades do que da população residente nessas zonas.

Figura 267 - Comparação Populacional entre a SHT e a Projeção PlanMob (2032)
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Pesquisa OD/2012 e PDDU/2004.
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Caso C (ZI 44) – A ZI está localizada no “Miolo Sul” e corresponde aos bairros de Barreiras,
Tancredo Neves, Arenoso e Cabula VI. Ambas as projeções (PlanMob e SHT) estimaram um
alto crescimento da população para ZI. Entretanto, a SHT estimou um crescimento maior, pois o
aumento da população no “Miolo Sul” foi alto nos últimos anos. Dessa forma, a tendência
manteve-se alta ao decorrer dos anos-horizontes. Em contraponto, apesar de também estimar
um crescimento, a Projeção PlanMob considerou uma saturação da população na região.
Figura 268 - Comparação Populacional entre a SHT e a Projeção PlanMob (2049)
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Pesquisa OD/2012 e PDDU/2004.
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 Análise Comparativa da Evolução das Atividades Econômicas de Salvador
Para a análise comparativa da evolução das atividades em Salvador, são consideradas duas
tendências: (i) Projeção PlanMob; e (ii) Projeção SETIN. A comparação entre as duas curvas
é apresentada na Figura 269 e revelam as disparidades entre as projeções no nível municipal.

Figura 269 - Evolução Projetada das Atividades Econômicas, para Salvador
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Pesquisa OD/1995 e 2012.

Percebe-se uma saturação do crescimento das atividades econômicas pela Projeção PlanMob,
a qual foi balizada pelos cenários econômicos estimados pelo Plano Salvador 500 para o PIB
municipal (ver item 6.5.8).
À época do estudo realizado para a SETIN (ano de 2011), essas tendências econômicas ainda
não haviam sido produzidas e, dado o crescimento econômico pelo qual passava o país, a
estimativa da Projeção SETIN manteve-se crescente; divergindo da Projeção PlanMob a partir
do ano-horizonte de 2025. Entretanto, observa-se uma certa similaridade entre as projeções
quando visto crescimento dessas atividades econômicas anteriores a este ano-horizonte de
médio prazo.
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6.7


Quantificação do Crescimento da RMS
Considerações Iniciais

A cidade de Salvador estrutura a região metropolitana, assim, parte significativa de sua dinâmica
urbana é relacionada com os demais municípios. Dessa forma, a mobilidade de Salvador deve
ser estudada dentro do contexto metropolitano.
Em vista disso, as projeções dos dados socioeconômicos também devem ser elaboradas para
os demais municípios da RMS. No entanto, como o objeto de estudo é o município de Salvador,
as estimativas foram realizadas no nível dos totais municipais, para cada ano horizonte.
Assim, foi admitido que todas as Zonas de Tráfego teriam as mesmas variações dos dados
socioeconômicos do município que estiverem contidas.


Síntese das Informações de 2012

A estimativa de crescimento dos dados socioeconômicos dos municípios da Região
Metropolitana de Salvador, exceto Salvador, foi realizada tomando como referência as
informações obtidas na Pesquisa OD/2012 apresentadas na Tabela 112. A estimativa foi
desenvolvida para os mesmos anos-horizontes definidos anteriormente.
Tabela 112 – Dados Socioeconômicos para a RMS na Pesquisa OD/2012
2012
Município

População (hab.)

Atividade Econômica

Pop. AB
10.055
3.805
2.873
220
26.527
234
2.203
526
0
2.042
4.341
1.266

Pop. CDE
238.540
72.747
68.184
22.090
147.646
19.430
28.825
29.161
28.979
30.078
106.738
34.085

Total
248.595
76.552
71.057
22.310
174.174
19.664
31.028
29.687
28.979
32.119
111.079
35.351

Emprego
123.038
27.898
24.323
9.550
86.973
8.535
11.074
9.223
10.238
10.297
47.435
15.093

Matrícula
57.563
17.206
16.772
2.186
50.039
3.677
7.866
7.831
6.070
5.958
31.593
5.565

RMF
(R$)
1.559
1.512
1.520
1.239
2.040
1.218
1.400
1.291
1.385
1.500
1.453
1.316

Frota
(Pesq.)
21.311
5.974
6.209
716
19.488
414
1.952
1.789
1.341
1.834
9.315
1.825

Subtotal

54.092

826.504

880.595

383.675

212.326

1.586

72.168

Salvador

278.175

2.432.020

2.710.195

1.144.776

668.185

1.878

281.309

Total

332.266

3.258.524

3.590.790

1.528.451

880.511

-

353.477

Camaçari
Candeias
Dias d' Ávila
Itaparica
Lauro de Freitas
Madre de Deus
Mata de São João
Pojuca
São Francisco do Conde
São Sebastião do Passé
Simões Filho
Vera Cruz

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Estimativa Populacional

As populações futuras foram estimadas, à partir das taxas de crescimento populacional
apresentadas no Plano Salvador 500, conforme apresentado na Figura 270.
Figura 270 – Evolução da taxa de crescimento populacional da RMS

Fonte: Plano Salvador 500 (2015)

Conforme observado, para cada um dos municípios da RMS existe uma curva da evolução da
taxa de crescimento populacional por período de 5 anos. Assim, para cada um dos municípios e
anos-horizonte foi aplicada a taxa de crescimento correspondente.


Estimativa da Oferta de Empregos

Definida a população, o número de empregos foi estimado a partir da taxa de
empregos/habitante, também definidas no Plano Salvador 500 para a RMS, conforme
apresentado na Figura 271.
Posteriormente, foram descontados os empregos ofertados no município de Salvador (estimados
no item 6.5.5.2), para obter os empregos totais ofertados nos demais municípios da RMS.
Figura 271 – Evolução da população e emprego para a RMS

Fonte: Plano Salvador 500 (2015)
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Estimativa das Matrículas ofertadas

Já o número de matrículas foi estimado com base na população, considerando que a relação
entre o número de matrículas com a população no ano de 2012 seria mantida para cada um dos
municípios da RMS nos anos seguintes.


Renda Média Familiar (RMF) e da Frota

Com base nos dados originados da Pesquisa OD/2012, foi definida uma função correlacionando
em cada município a Renda Média Familiar (RMF) com a população de classes econômicas AB.
Assim, a partir da população estimada para os anos-horizonte, foi calculada a RMF.
A estimativa da frota seguiu uma metodologia análoga, definindo uma função correlacionando a
Taxa de Motorização com a RMF no ano de 2012.
Nas tabelas a seguir são apresentados os dados socioeconômicos estimados para os anoshorizonte definidos neste estudo.
Tabela 113 – Dados Socioeconômicos estimados para a RMS – 2025
2025
Município

Camaçari
Candeias
Dias d' Ávila
Itaparica
Lauro de Freitas
Madre de Deus
Mata de São João
Pojuca
São Francisco do Conde
São Sebastião do Passé
Simões Filho
Vera Cruz

População (hab.)
Pop. AB
11.704
4.428
3.373
244
34.555
261
2.631
593
-4
2.393
5.056
1.440

Atividade Econômica

Pop. CDE População Emprego
251.867
263.571
137.426
75.926
80.354
30.850
72.599
75.971
27.396
23.029
23.273
10.495
148.008
182.563
96.037
20.289
20.550
9.396
30.049
32.680
12.287
30.610
31.203
10.212
30.571
30.567
11.376
31.076
33.470
11.303
112.957
118.014
53.092
36.806
35.366
16.555

Matrícula
61.031
18.060
17.932
2.281
52.449
3.843
8.285
8.231
6.403
6.208
33.565
5.794

RMF
(R$)
1.647
1.446
1.416
1.330
2.280
1.330
1.396
1.339
1.323
1.389
1.463
1.363

Frota
(Pesq.)
22.903
5.242
4.699
1.196
25.712
1.057
1.942
1.641
1.544
1.963
7.934
2.041

Subtotal

66.674

862.348

929.021

426.424

224.082

1.647

77.873

Salvador

757.742

2.218.236

2.975.978

1.346.516

685.257

-

483.391

Total

824.415

3.080.584

3.904.999

1.772.940

909.339

-

561.264

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Tabela 114 – Dados Socioeconômicos estimados para a RMS – 2032
2032
Município

Camaçari
Candeias
Dias d' Ávila
Itaparica
Lauro de Freitas
Madre de Deus
Mata de São João
Pojuca
São Francisco do Conde
São Sebastião do Passé
Simões Filho
Vera Cruz

População (hab.)
Pop. AB
11.964
4.507
3.460
248
35.124
265
2.685
604
20
2.429
5.174
1.460

Atividade Econômica

Pop. CDE População Emprego
257.756
269.720
140.479
77.371
81.878
31.401
74.563
78.023
28.105
23.409
23.657
10.656
150.648
185.772
97.619
20.632
20.897
9.544
30.710
33.395
12.542
31.228
31.832
10.406
31.220
31.240
11.614
31.584
34.013
11.474
115.725
120.899
54.330
37.372
35.911
16.791

Matrícula
62.454
18.403
18.416
2.318
53.371
3.908
8.466
8.397
6.544
6.309
34.386
5.884

RMF
(R$)
1.654
1.448
1.419
1.330
2.296
1.330
1.397
1.340
1.324
1.390
1.466
1.363

Frota
(Pesq.)
23.632
5.362
4.848
1.216
26.376
1.075
1.991
1.675
1.581
1.999
8.172
2.075

Subtotal

67.942

880.756

948.697

434.962

228.855

1.652

80.002

Salvador

786.219

2.253.112

3.039.331

1.309.754

701.073

-

510.924

Total

854.160

3.133.868

3.988.029

1.744.716

929.928

-

590.926

Matrícula
69.217
19.660
21.282
2.455
55.022
3.967
9.317
9.075
7.138
6.537
38.742
6.134

RMF
(R$)
1.649
1.442
1.421
1.329
2.214
1.330
1.396
1.339
1.321
1.385
1.466
1.360

Frota
(Pesq.)
26.040
5.665
5.629
1.287
26.041
1.090
2.184
1.808
1.715
2.048
9.210
2.149

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Tabela 115 – Dados Socioeconômicos estimados para a RMS – 2049
2049
Município

Camaçari
Candeias
Dias d' Ávila
Itaparica
Lauro de Freitas
Madre de Deus
Mata de São João
Pojuca
São Francisco do Conde
São Sebastião do Passé
Simões Filho
Vera Cruz

População (hab.)
Pop. AB
11.782
4.278
3.553
233
32.175
239
2.626
580
-58
2.237
5.180
1.353

Atividade Econômica

Pop. CDE População Emprego
287.145
298.927
138.339
83.193
87.472
29.807
86.611
90.164
28.858
24.825
25.058
10.029
159.343
191.518
89.422
20.974
21.213
8.609
34.127
36.753
12.265
33.825
34.405
9.994
34.137
34.079
11.258
33.004
35.240
10.563
131.034
136.214
54.391
38.959
37.607
15.554

Subtotal

64.177

965.826

1.030.003

419.089

248.547

1.628

84.865

Salvador

773.243

2.252.038

3.025.281

1.181.292

697.996

-

536.470

Total

837.420

3.217.864

4.055.284

1.600.382

946.543

-

621.335

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Evolução dos dados Socioeconômicos para a RMS

O município de Salvador, também apresentado nas figuras seguintes, auxilia uma visualização
comparativa dos dados; contudo, na medida em que a sua análise já foi realizada
detalhadamente, o mesmo é desconsiderado nessa análise dos dados socioeconômicos para a
RMS, obtendo-se assim, um enfoque nos demais municípios. Na Figura 272 são apresentados
os crescimentos percentuais das populações, em relação à 2012, dos municípios da RMS.
Figura 272 –Crescimento Populacional na RMS
População
30%
Salvador
25%

Crescimento em relação à 2012

Lauro de Freitas
Camaçari
20%

Simões Filho
Candeias
Dias d' Ávila

15%
São Francisco do Conde
São Sebastião do Passé
10%

Pojuca
Mata de São João

5%

Itaparica

Vera Cruz
Madre de Deus
0%
População 2025

População 2032

População 2049

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Com base nas informações das projeções, estima-se que a população dos municípios da RMS
aumente durante o período de análise e os municípios com maior taxa de crescimento são
Camaçari, Dias d’Ávila e Simões Filho.
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Na Figura 273 são apresentados os valores absolutos de população em 2012 e nos anos de
análise: 2025, 2032 e 2049.

Figura 273 - Evolução da População para a RMS
População
350.000
Salvador
300.000

Lauro de Freitas
Camaçari
250.000

População (Hab.)

Simões Filho
Candeias
200.000

Dias d' Ávila

São Francisco do Conde

150.000

São Sebastião do Passé
Pojuca
100.000

Mata de São João

Itaparica

50.000

Vera Cruz
Madre de Deus

0
População 2012

População 2025

População 2032

População 2049

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Nota-se que, apesar de Dias d’Ávila apresentar o maior crescimento percentual, em valores
absolutos não representa uma grande variação.
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Na Figura 274 são apresentados os crescimentos percentuais das atividades econômicas, em
relação à 2012, dos municípios da RMS.
Figura 274 – Crescimento das Atividades Econômicas para a RMS
Atividade Econômica
25%
Salvador

Crescimento em relação à 2012

20%

Lauro de Freitas
Camaçari

Simões Filho
15%

Candeias
Dias d' Ávila

São Francisco do Conde
10%

São Sebastião do Passé
Pojuca
Mata de São João

5%
Itaparica

Vera Cruz
Madre de Deus
0%
Atividade 2025

Atividade 2032

Atividade 2049

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Observa-se que entre os anos de 2025 e 2049, é previsto um decréscimo na oferta de empregos
e matrículas nas ilhas de Itaparica, Vera Cruz e Madre de Deus, bem como em Lauro de Freitas.
Há um aumento dessa oferta nos demais municípios, com destaque significativo para Simões
Filho e Dias D’Àvila.
Entretanto, observando-se o aumento da oferta dessas atividades em números absolutos (ver
Figura 275) percebe-se que, nos municípios onde há aumento de empregos e matrículas, esse
total acrescido é muito pequeno, se comparado ao total ofertado das atividades em toda a RMS.
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Na Figura 275 são apresentados os valores absolutos de atividades econômicas em 2012 e nos
anos de análise: 2025, 2032 e 2049.
Figura 275 –Evolução das Atividades Econômicas para a RMS
Atividade Econômica
250.000
Salvador
225.000

Lauro de Freitas

200.000

Camaçari
175.000

População (Hab.)

Simões Filho
Candeias

150.000

Dias d' Ávila
125.000
São Francisco do Conde
100.000

São Sebastião do Passé
Pojuca

75.000

Mata de São João

50.000
Itaparica

Vera Cruz

25.000

Madre de Deus
0
Atividade 2012

Atividade 2025

Atividade 2032

Atividade 2049

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Observa-se que os municípios com mais ofertas de empregos e matrículas são Camaçari, Lauro
de Freitas e Simões Filho, que são também os municípios com as maiores populações.
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Agregando-se as informações de todos os municípios da RMS, foram comparados os dados
socioeconômicos apresentados no Plano Salvador 500 com os estimados na projeção, conforme
ilustrado na Figura 276.
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Figura 276 – Comparativo da Evolução da População e Empregos para a RMS

0,35
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Empregos - Salvador 500

Empregos - Projeção

População - Salvador 500

População - Projeção

Taxa de Empregos - Salvador 500

Taxa de Empregos - Projeção

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Observa-se que a evolução nas ofertas de população e empregos apresentam comportamentos
similares, tanto no Plano Salvador 500, quanto nas estimativas da projeção.
As estimativas do Salvador500 são sempre superiores às da projeção, pois os dados referenciais
do ano de 2012 do Plano Salvador 500 são superiores aos dados da Pesquisa OD/2012,
utilizados na projeção. Para minimizar esta diferença, as projeções foram balizadas pelas
informações do Plano Salvador 500, mas não foi possível atingir este valor.
Para o ano de 2049, o Plano Salvador 500 prevê um crescimento populacional e decrescimento
na oferta de atividades econômicas e, assim similarmente, um decréscimo na taxa de empregos
por habitantes nos últimos anos horizonte.
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6.8

Simulação do Prognóstico e Resultados (Rede Atual)

6.8.1 Aspectos Metodológicos
6.8.2 Anos de Referência
Uma vez caracterizada a linha base da mobilidade em Salvador (DIAGNÓSTICO), que se baseou
em seus componentes de transporte ativo e motorizado, cabe projetar as demandas futuras
desses componentes da mobilidade motorizada considerando-se preliminarmente a chamada
“Rede MÍNIMA” que pressupõe a não intervenção no setor de transportes com outros
investimentos, além daqueles já preliminarmente comprometidos (em maio/2017).
Em outras palavras, o PROGNÓSTICO permite avaliar os componentes da mobilidade urbana
num cenário futuro, para o caso de não se fazer novos investimentos em infraestrutura de
mobilidade, além das já previstas, conforme descritas a seguir:



Ano Base de Referência: 2017

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



Ano Horizonte de Projeção: 2032

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

6.8.3 Cenário Socioeconômico em 2032
As variáveis condicionantes da demanda de transportes, utilizados para efeitos de modelagem
de transportes, foram determinadas ao nível de zonas de tráfego (ZTs)53:
(i)

população;

(ii)

emprego;

(iii)

número de matrículas escolares; e

(iv) taxas de motorização.
Essas condicionantes foram desagregadas segundo faixas de renda. A formulação de cenários
socioeconômicos, para efeito do prognóstico, consistiu em projetar essas condicionantes para o
ano 2032 e distribuí-las espacialmente no território de análise (ver relatório Técnico RT05).

53

Maiores detalhes ver RT-05 – Cenários Base do Planejamento de Transportes.
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Para esse fim foi considerado como cenário de da evolução urbana, o aqui chamado Cenário
Salvador 500: que considera, para efeito de projeções das variáveis condicionantes, as
premissas socioeconômicas estabelecidas no Plano Salvador 500, extraídas das informações
contidas nos Vol. 1 (Salvador Hoje e suas Tendências) e Vol. 2 (Salvador do Futuro: Território
da Inclusão e das Oportunidades) feitas pela PMS em 2015.

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


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



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

6.8.5 Opções de Rede Simuladas no Prognóstico
A Tabela 116 sumariza as OPÇÕES de PROGNÓSTICO, considerando uma combinação de
evolução da DEMANDA (Plano Salvador 500) e de implementação da OFERTA (Rede MÍNIMA
ou Rede ATUAL).
Tabela 116 – OPÇÕES Componentes do Prognóstico
Opções
Ano de Referência

BASE

PROGNÓSTICO

2017

2032

Cenário socioeconômico (DEMANDA)

Existente (calibrada)

Plano Salvador 500

Infraestrutura de mobilidade (OFERTA)

Existente (calibrada)

Rede MÍNIMA = Opção 2
Rede ATUAL = Opção 1

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Parar efeitos do PROGNÓSTICO é realizado um estudo de previsão das condições de
desempenho da operação do transporte coletivo e da circulação do tráfego em geral e os seus
efeitos sobre os indicadores de mobilidade motorizada, notadamente sobre os tempos
consumidos pelas pessoas nos deslocamentos, bem como outras consequências, em especial
sobre o custo social.
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6.8.6 Matrizes de Viagens Consideradas no Prognóstico
As simulações feitas no âmbito deste PlanMob Salvador geram informações que permitem
comparar, entre diferentes INFRAESTRUTURAS de transporte, os fluxos do transporte Individual
com o CARREGAMENTO das redes representativas do Sistema Viário (em azul) e do Sistema
de Transporte Coletivo Público (em vermelho), decorrentes da alocação das MATRIZES DE
VIAGENS respectivas a esses sistemas, referentes à Hora de Pico da Manhã (HPM), no ano
horizonte inicialmente estabelecido (2032).
Essas matrizes de viagens são originadas pela aplicação dos Modelos de Demanda calibrados
e contém os seguintes totais de referência (na HPM, dos anos base - 2017 e OPÇÃO testada
em 2032). Destaca-se que os totais indicados a seguir se referem a veic/h no sistema viário e
pax/h no Sistema de Transporte Coletivo:




6.9

Viagens na Rede Viária
o

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

o

Cenário SALVADOR 500 = 210.292 veic/HPM, em 2032

Viagens na Rede de Transporte Coletivo, de uso público
o

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

o

Cenário SALVADOR 500 = 252.466 pax/HPM, em 2032

Resultados das Simulações do Transporte Coletivo (TC)

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


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



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



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



Tempo dentro do veículo (minutos): tempo total gasto pelo usuário do transporte
coletivo exclusivamente embarcado no(s) veículo(s);
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Tempo a pé (minutos): tempo total de caminhada em sua viagem por transporte
coletivo (de i para j), somando tempos de acesso desde o seu local de origem até o
transporte público coletivo (tempo de acesso), somado ao tempo de caminhada nas
transferências entre modos, tempos gastos nas passarelas e o tempo gasto até o seu
destino (tempo de difusão);



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

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

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

Tabela 117 - Cenário de Referência (Situação EXISTENTE)
Embarques
na Hora
Pico Manhã

Passageiro
x km

Passageiro
xh

Vel. Média
do usuário
(km/h)

189.828

1.470.690

94.009

15,64

1.929.700

43.584

619.708

34.606

17,91

309.400

Metrô

8.935

65.152

1.781

36,58

87.700

Trem de subúrbio

1.003

6.088

234

26,05

11.500

Lanchas

552

4.317

313

13,81

5.600

Elevador/Planos Inclinados

588

57

14

3,99

5.700

Ferry

317

4.354

174

24,97

3.200

16.412

141.696

8.931

15,87

141.800

261.219

2.312.062

140.062

16,51

2.494.600

Modal

Ônibus Urbanos de Salvador (*1)
Metropolitanas

Outros Modais (*2)
Total

Passageiros
Dia

*1 - Indicadores agregados dos sistemas STCO + STEC + Seletivos
*2 - Indicadores agregados das linhas urbanas dos municípios, na RMS exceto Salvador
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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6.9.3 Resultados da OPÇÃO 1 = Rede ATUAL + Cenário SALVADOR 500 (2032)



Descrição da OPÇÃO 1:

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



Tempos de Viagem no TC

A Tabela 118 mostra os tempos médios de viagem e o percentual total de transferências,
decorrentes da simulação.
Tabela 118 – Resultados da OPÇÃO 1 = Rede ATUAL + Cenário SALVADOR 500 (2032)

Indicador

Cenário Atual
(2017)

Rede ATUAL+
SALVADOR 500
(2032)

Variação
2032/2017
(%)

Tempo total de espera (min)

7,68 min.

7,14 min.

-7,0%

Extensão Total (km)

11,97 km

11,87 km

-0,8%

22,6%

21,9%

-3,1%

Tempo dentro do veículo (min)

38,90 min.

54,37 min.

39,8%

Tempo a pé (min)

18,69 min.

19,85 min.

6,2%

Tempo total da viagem

65,27 min.

81,36 min.

24,7%

Velocidade média (km/h)

16,51 km/h

11,60 km/h

-29,7%

Transferências (%)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

O tempo médio total da viagem de transporte coletivo em Salvador aumenta de maneira
relevante nesta Opção 1 se comparado com a situação ATUAL, variando de 65,27 minutos para
81,36 minutos, o que representa um aumento de 24,7%.
Analisando-se somente o tempo dentro do veículo, a duração do percurso aumenta 39,8%,
oscilando de 38,90 minutos para 54,37 minutos como consequência do aumento das extensões
dos congestionamentos no sistema viário em 2032.
O tempo gasto a pé aumenta em 6,2%, passando de 18,69 minutos para 19,85 minutos.
Por fim, a queda no tempo de espera se deve à adequação dos intervalos das linhas conforme
mencionado anteriormente (-7,0%).
Em 2032, o percentual de transferências estimado para esta Opção 1 é de 21,9%, similar ao
apresentado no Cenário Atual, que é de 22,6% para o o total de viagens dos usuários de
transporte coletivo. Portanto indicando uma pequena redução
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Indicadores da Demanda no TC

As tabelas a seguir (Tabela 119 e Tabela 120) mostram os principais indicadores de transporte
coletivo por modal, na hora pico manhã, e a variação desses indicadores comparado com os
resultados do Cenário Atual no Ano 2017.
Tabela 119 - Demandas (embarques) e velocidades médias por modal de TC – OPÇÃO 1
= Rede Atual + Cenário SALVADOR 500 (2032)
Vel. Média
do Usuário
(km/h)

Embarques
na Hora
Pico Manhã

Passageiro
x km

Passageiro
xh

220.970

1.682.486

147.382

11,42

2.246.400

Metropolitanas

49.149

706.955

66.384

10,65

348.900

Metrô

14.851

101.161

2.770

36,52

145.800

3.387

26.666

1.055

25,27

38.700

Lanchas

877

4.684

336

13,94

8.800

Elevador/Planos Inclinados

731

75

19

3,98

7.100

Ferry

381

5.225

209

24,97

3.900

18.199

174.749

14.749

11,85

156.600

308.545

2.702.001

232.906

11,60

2.956.200

Modo
Ônibus Urbanos de Salvador (*1)

Trem de subúrbio

Outros Modais (*2)
Total

Passageiros
Dia

*1 - Indicadores agregados dos sistemas STCO + Seletivos
*2 - Indicadores agregados das linhas urbanas dos municípios, na RMS exceto Salvador
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

Tabela 120 – Variação dos indicadores em relação ao Cenário Atual (2017) – OPÇÃO 1 =
Rede ATUAL + Cenário SALVADOR 500 (2032)
Embarques
na Hora Pico
Manhã

Passageiro
x km

Passageiro
xh

Ônibus Urbano de Salvador (*1)

16,4%

14,4%

56,8%

-27,0%

16,4%

Metropolitanas

12,8%

14,1%

91,8%

-40,5%

12,8%

Metrô

66,2%

55,3%

55,5%

-0,2%

66,2%

237,7%

338,0%

351,6%

-3,0%

236,5%

Lanchas

58,9%

8,5%

7,5%

0,9%

57,1%

Elevador/Planos Inclinados

24,3%

31,0%

31,3%

-0,2%

24,6%

Ferry

20,2%

20,0%

20,0%

0,0%

21,9%

Outros Modais (*2)

10,9%

23,3%

65,2%

-25,3%

10,4%

Total

18,1%

16,9%

66,3%

-29,7%

18,5%

Modais

Trem de subúrbio

Vel. Média
(km/h)

Passageiros
Dia

*1 - Indicadores agregados dos sistemas STCO + Seletivos
*2 - Indicadores agregados das linhas urbanas dos municípios, na RMS exceto Salvador
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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A quantidade de embarques pelos modos ferroviários cresce significativamente - um aumento
de 66,2% nos passageiros diários transportados pelo Metrô (de 87.700 pax/DU para 145.800
pax/DU) e no VLT (de 11.500 para 38.700 pax/DU, aumento de 237,7%).
Esse resultado é reflexo da drástica redução da velocidade dos modos sobre pneus, cujos
usuários migraram para modos de transporte sobre trilhos que não sofrem a influência dos
congestionamentos do transporte individual.
No sistema de ônibus municipal de Salvador o número de embarques diários aumenta de
1.929.700 pax/DU para 2.246.400 pax/dia (+16,4%).
Estima-se um grande aumento do indicador passageiro x hora/HPM, que aumenta 66,3% em
relação ao Cenário Atual (2017), além do aumento do indicador passageiro x km/HPM, que
representa a extensão total dos deslocamentos realizados pelos usuários de transporte coletivo,
que aumenta 16,9%. Estes dois indicadores impactam na velocidade média dos usuários usando
os sistemas de TC, que diminui 29,7% no geral, de 16,51 km/h para 11,60 km/h.
Cabe ressaltar a queda acima da média geral da velocidade das linhas do Sistema Metropolitano,
que cai 40,5% nesta OPÇÃO 1.



Carregamentos do TC na Hora Pico da Manhã

A figura a seguir ilustra o carregamento do transporte coletivo no município de Salvador na hora
de maior demanda do sistema (hora de pico da manhã), para a OPÇÃO 1 analisada.
Os carregamentos estão expressos em passageiros transportados.
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Figura 277 – Carregamento do TC na HPM - OPÇÃO 1 = Rede ATUAL + Cenário SALVADOR 500 (2032)

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


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



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



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



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

No transporte ferroviário, a L1 do Metrô é a que apresenta maior solicitação, com
carregamentos de até 9.000 pax/HPM no trecho próximo à Estação Acesso Norte, no sentido
Pirajá>Lapa.
O Trem de subúrbio, neste cenário, aumenta o seu carregamento máximo para um patamar em
torno de 1.600 pax/HPM na chegada à Estação Calçada.



Transferência entre Modais do TC

Destacam-se as integrações entre Ônibus e Metrô na Estação Pirajá da Linha 1 do Metrô (6.100
pax/HPM integrados) e entre Ônibus e Ônibus no Terminal Pirajá, com 1.300 pax/HPM
integrados. No eixo da Av. Luís Viana (Paralela), a integração mais significativa acontece no
Terminal Mussurunga, com um volume de 6.900 pax/HPM integrados.
A Figura 278 mostra a quantidade de passageiros que realizam transferências entre modais de
transporte coletivo na hora pico manhã e suas localizações.
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Figura 278 - Localização e fluxo de passageiros integrados entre modais (HPM, 2032) - Rede ATUAL + Cenário SALVADOR 500 (2032)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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6.9.4 Resultados da OPÇÃO 2 = Rede MÍNIMA + Cenário SALVADOR 500 (2032)



Descrição da OPÇÃO 2:


Oferta - oferta de transporte no cenário de REDE MÍNIMA, ou seja, considerando:
(a) a operação do Metrô com a Linha 2 até a Estação Aeroporto;
(b) a operação dos BRT e BRS propostos;
(c) a operação da linha de VLT;
(d) as consequentes mudanças nos itinerários das linhas de transporte coletivo sobre
pneus, para se adequar ao Contrato Programa; e
(e) os ajustes nos itinerários das linhas de ônibus; e
(f) as intervenções no sistema viário já comprometidas.





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

Indicadores dos Tempos de Viagem no TC

A tabela a seguir mostra os tempos médios de viagem e o percentual total de transferências
decorrentes da simulação.
Tabela 121 – Tempos médios e transferências: – OPÇÃO 2 - Rede Mínima + Salvador 500
(2032)
Indicador

Cenário Atual
(2017)

Rede MÍNIMA+
SALVADOR 500
(2032)

Variação
2032/2017
(%)

Tempo total de espera (min)

7,68 min.

7,59 min.

-1,2%

Extensão Total (km)

11,97 km

12,02 km

0,4%

22,6%

55,5%

145,7%

Tempo dentro do veículo (min)

38,90 min.

40,60 min.

4,4%

Tempo a pé (min)

18,69 min.

20,52 min.

9,8%

Tempo total da viagem

65,27 min.

68,71 min.

5,3%

16,51 km/h

15,59 km/h

-5,6%

Transferências (%)

Velocidade média (km/h)
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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O tempo total da viagem de transporte coletivo em Salvador aumenta nesta Opção se comparado
com a situação atual, variando de 65,27 minutos para 68,71 minutos, o que representa um
aumento de 5,3%. Analisando-se somente o tempo dentro do veículo, há um aumento de 4,4%,
variando de 38,90 minutos para 40,60 minutos.
Destaca-se o aumento expressivo no número de transferências, variando de 22,6% para 55,5%
neste cenário.



Indicadores de Demanda do Transporte Coletivo

A Tabela a seguir mostra os principais indicadores do transporte coletivo por modal na hora pico
manhã e a variação desses indicadores comparado com os resultados da Situação Atual no ano
2017.
Tabela 122 - Tabela com demandas por dia, velocidades médias segundo cada sistema –
OPÇÃO 2 - Rede MÍNIMA + Cenário SALVADOR 500 (2032)
Passageiros na Hora
Pico Manhã

Passageiro x
km

Passageiro
xh

Vel. Média
(km/h)

Passageiros
Dia

257.204

1.440.908

97.777

14,74

2.614.100

Metropolitanas

37.679

494.787

44.020

11,24

267.500

Metrô

68.461

595.538

18.860

31,58

586.400

VLT

14.065

100.760

5.155

19,55

160.700

Lanchas

615

4.176

304

13,75

6.200

Elevador/Planos
Inclinados
Ferry

730

79

21

3,84

7.100

521

7.145

286

24,96

5.300

19.289

195.055

15.653

12,46

162.700

398.564

2.838.449

182.075

15,59

3.810.000

Modo
Municipal Salvador
(*1)

Outros Modos (*2)
Total

*1 - Indicadores agregados dos sistemas STCO + Seletivos
*2 - Indicadores agregados das linhas municipais dos outros municípios da RMS exceto Salvador
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Tabela 123 – Variação dos indicadores em relação ao Cenário Atual Ano 2017 – OPÇÃO
2 - Rede MÍNIMA + Cenário SALVADOR 500 (2032)
Modo

Passageiros na Hora Passageiro x Passageiro
Pico Manhã
km
xh

Municipal Salvador
(*1)

Vel. Média Passageiros
(km/h)
Dia

35,5%

-2,0%

4,0%

-5,8%

35,5%

Metropolitanas

-13,5%

-20,2%

27,2%

-37,2%

-13,5%

Metrô

666,2%

814,1%

958,8%

-13,7%

568,6%

VLT (*2)

-

-

-

-

-

Lanchas

11,4%

-3,3%

-2,8%

-0,5%

10,7%

Elevador/Planos
Inclinados
Ferry

24,1%

38,0%

43,1%

-3,5%

24,6%

64,4%

64,1%

64,2%

0,0%

65,6%

Outros Modos (*3)

17,5%

37,7%

75,3%

-21,5%

14,7%

Total

52,6%

22,8%

30,0%

-5,6%

52,7%

*1 - Indicadores agregados dos sistemas STCO + Seletivos
*2 – Modo não existente no Cenário Atual
*3 - Indicadores agregados das linhas municipais dos outros municípios da RMS exceto Salvador
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

A quantidade de passageiros transportados pelos modos ferroviários aumenta de maneira
relevante em função da oferta do metrô e VLT. De fato, a demanda diária transportada pelas
duas linhas de Metrô varia de 87.700 passageiros por dia no Cenário Atual (2017) para 586.400
nesse cenário de 2032. Por sua vez, o VLT transportará 160.700 passageiros por dia no ano de
2032 com o Cenário Salvador 500.
Quanto à demanda Municipal de Salvador, o número de passageiros transportados por dia
aumenta em 35,5%, variando de 1.929.700 passageiros no Cenário Atual Ano 2017 para
2.614.100 passageiros nesta Opção 2.



Carregamentos

A figura a seguir ilustra o carregamento do transporte coletivo no município de Salvador na hora
de maior demanda do sistema, hora de pico da manhã, para a Opção analisada - Rede Mínima
(Rede com Projetos Consolidados) + Cenário SALVADOR 500 (2032).
Os carregamentos estão expressos em passageiros transportados na HPM.
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Figura 279 – Carregamento do TC na HPM, OPÇÃO 2 -- Rede MÍNIMA + Cenário SALVADOR 500 (2032)

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


A demanda que utiliza o eixo da BR-324 será quase toda transportada pelo Metrô – Linha
1, o que reduz o seu carregamento de forma relevante passando a indicar um
carregamento dos sistemas de ônibus municipais de Salvador, com cerca de
1.200 pax/HPM no sentido Bairro-Centro próximo ao Terminal e Estação Pirajá.



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



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



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

Quanto ao transporte ferroviário, a Linha 2 do Metrô será a linha com maior carregamento na
hora de pico manhã (HPM), com carregamentos máximo de 18.000 pax/HPM no sentido Acesso
Norte-Aeroporto e de 12.200 pax/HPM no sentido Aeroporto-Acesso Norte. Para a L1 estima-se
máximo carregamento (HPM) no sentido Pirajá-Lapa de 13.400 pax/HPM e de 5.600 no sentido
Lapa-Pirajá.
Quanto ao VLT estimam-se carregamento/HPM máximo de 7.400 pax/HPM no sentido São LuizComércio e de 2.800 pax/HPM no sentido Comércio-São Luiz.



Transferência entre Modais do TC

Nesta Opção 2 o volume de integrações entre modais aumenta substancialmente em relação ao
Cenário Atual (2017).
Quanto às integrações Ônibus X Metrô, os principais locais de integração ocorrem na Estação
Pirajá da Linha 1 (10.000 passageiros na hora pico manhã) e na Estação Aeroporto da Linha 2
(9.000 passageiros na hora pico manhã).
Quanto às transferências Ônibus X Ônibus, todos os terminais de integração (propostos e
existentes) apresentam grandes volumes, por exemplo:


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



Terminal Pirajá (5.700 passageiros na hora pico manhã);



Terminal Mussurunga (5.100 passageiros na hora pico manhã);



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



Terminal Pituaçu (3.800 passageiros na hora pico manhã).

A figura a seguir ilustra a quantidade de passageiros que realizam transferências entre modais
de transporte coletivo, na hora pico manhã, para o ano 2032.
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Figura 280 – Localização e fluxo de passageiros integrados entre modais (HPM 2032) OPÇÃO 2 – Rede MÍNIMA + Cenário SALVADOR 500 (2032)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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6.10 Resultados das Simulações do Sistema Viário
Os relatórios de saída produzidos pelo software EMME vs.4 estão apresentados a seguir, para cada
OPÇÃO testada, com uma abrangência geral para toda a RMS e com um detalhe na região da AUC,
para facilitar sua análise crítica.



Descrição da Situação EXISTENTE (em maio/2017)

As Figura 281 e Figura 282 ilustram o carregamento do Sistema Viário no Município de Salvador na
HPM para a Situação EXISTENTE na época da calibração da Rede de Simulação (maio/2017).



Carregamentos do Sistema Viário, na HPM

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


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



Na BR-324, próximo à Águas Claras esse valor é de 3.869 veic/hpm, no sentido do Centro de
Salvador e no sentido contrário 4.036 veic/hpm.
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Figura 281 – Carregamento Viário: Referencial = Situação EXISTENTE calibrada e matrizes modeladas (2017)

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Figura 282 - Carregamento Viário: Referencial = Situação EXISTENTE calibrada e matrizes modeladas (2017) – Detalhe na AUC

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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6.10.1 OPÇÃO 1 = Rede ATUAL + Cenário SALVADOR 500 (2032)



Descrição da OPÇÃO 1

Esta opção 1 considera a situação da infraestrutura viária existente (maio de 2017), a mesma que foi
usada para calibração da Rede de Simulação; somente incorporando as alterações viárias que já
foram implantadas após a época da Pesquisa OD/2012, definindo a Rede Atual do sistema viário.
Quanto às variáveis explicativas dos modelos de demanda elas foram derivadas do cenário proposto
pelo Plano Salvador 500.



Carregamento do Sistema Viário, na HPM

As Figura 283 e Figura 284 ilustram o carregamento do Sistema Viário no Município de Salvador na
hora de maior solicitação de Rede de Simulação pelo transporte individual, para a Rede Atual
(equivalente à de calibração) suposta em 2032.
Os carregamento estão expressos em veículos/hpm e indicam a solicitação em cada uma das pistas
de rolamento, componente da Rede Simulada, destacando-se:


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



Na BR-324, próximo à Águas Claras esse valor é de 5.205 veic/hpm, no sentido do Centro de
Salvador e no sentido contrário 8.502 veic/hpm;
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Figura 283 – Carregamento VIÁRIO: OPÇÃO 1 = Rede ATUAL + Cenário SALVADOR 500 (2032)

Carregamento da Opção 1
REDE ATUAL + Salvador 500 (2032)
SALVADOR

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Figura 284 - Carregamento VIÁRIO: OPÇÃO 1 = Rede ATUAL + Cenário SALVADOR 500 (Ano 2032) – Detalhe na AUC

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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6.10.2 OPÇÃO 2 = Rede MÍNIMA + SALVADOR 500 (2032)



Descrição da OPÇÃO 2

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



Carregamentos do Sistema Viário, na HPM

As Figura 352 e Figura 353 ilustram o carregamento do Sistema Viário no Município de Salvador na
hora de maior solicitação de Rede de Simulação pelo transporte individual, para a Rede ATUAL
(equivalente à de calibração) suposta em 2032.
Os carregamento estão expressos em veículos/hpm e indicam a solicitação em cada uma das pistas
de rolamento, componente da Rede Simulada, destacando-se:


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



Na BR-324, próximo à Águas Claras esse valor é de 4.195 veic/hpm, no sentido do Centro de
Salvador e no sentido contrário 7.979 veic/hpm;
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Figura 285 – Carregamento Viário: OPÇÃO 2 = Rede MÌNIMA + Cenário SALVADOR 500 (Ano 2032)

Carregamento da Opção 2
Rede MÍNIMA + Salvador 500 (2032)
SALVADOR

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Figura 286 - Carregamento Viário: OPÇÃO 2 = Rede MÌNIMA + Cenário SALVADOR 500 (Ano 2032) – Detalhe na AUC

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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6.10.3 Síntese dos Resultados das OPÇÕES Simuladas no PROGNÓSTICO
A fim de possibilitar uma análise comparativa das duas opções simuladas nesta etapa do
PROGNÓSTICO foi confeccionada a Tabela 124 contendo os fluxos de tráfego em 12 Pontos de
Controle de trechos viários, conforme a localização indicada na Figura 287, e de acordo com cada
sentido de percurso por esses trechos.
Para cada OPÇÂO individualmente está apresentada sua comparação com a situação existente,
utilizada como a Base Referencial.

Figura 287 - Localização dos Pontos de Controle dos Fluxos no Sistema Viário

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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Tabela 124 – Comparação das OPÇÕES Simuladas - 12 Pontos Principais de Controle
CARREGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DE SALVADOR
OFERTA SIMULADA

PONTO DE CONTROLE

Código

Classe

Local

Sentido

Capacidade de
Ligação Viária
(veic./h/sentido)

Expressa

BASE
REFERENCIAL
EXISTENTE +
CALIBRADA

OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

ATUAL +
SALVADOR 500

MÍNIMA +
SALVADOR 500

2017

2032

2032

Marginal

(veic/HPM) (veic/HPM) (veic/HPM)

(v/c)

(veic/HPM)

(v/c)

(veic/HPM)

(v/c)

1

Arterial II

Av. Octávio Mangabeira (Itapuã)

B/C

2.346

2.072

-

2.072

0,88

2.688

1,15

2.854

1,22

1

Arterial II

Av. Octávio Mangabeira (Itapuã)

C/B

2.334

1.364

-

1.364

0,58

2.985

1,28

3.080

1,32

3

Arterial II

Av. Manoel Dias da Silva (Pituba)

B/C

5.390

2.217

-

2.874

0,53

3.215

0,60

3.444

0,64

3

Arterial II

Av. Octávio Mangabeira (Pituba)

C/B

3.953

2.275

-

2.275

0,58

3.141

0,79

2.792

0,71

4

Arterial II

R. Conselheiro Pedro Luz (Rio Vermelho)

B/C

2.715

390

-

390

0,14

1.174

0,43

1.254

0,46

4

Arterial II

R. Conselheiro Pedro Luz (Rio Vermelho)

C/B

2.741

551

-

551

0,20

832

0,30

852

0,31

7

Trânsito Rápido

Av. Luís Viana (CAB)

B/C

9.389

8.145

-

8.145

0,87

10.630

1,13

9.900

1,05

7

Trânsito Rápido

Av. Luís Viana (CAB)

C/B

9.323

8.017

-

8.017

0,86

14.277

1,53

11.061

1,19

8

Trânsito Rápido

Av. Luís Viana (Exército)

B/C

10.000

6.989

6.989

0,70

9.139

0,91

8.946

0,89

8

Marginal

Av. Luís Viana (Exército)

B/C

6.800

3.736

0,55

3.773

0,55

4.884

0,72

8

Trânsito Rápido

Av. Luís Viana (Exército)

C/B

10.000

5.189

0,52

11.593

1,16

9.752

0,98

8

Marginal

Av. Luís Viana (Exército)

C/B

4.800

3.426

0,71

1.482

0,31

2.640

0,55

9

Trânsito Rápido

Av. Luís Eduardo Magalhães (Túnel)

B/C

5.949

2.195

-

2.195

0,37

2.529

0,43

2.785

0,47

9

Trânsito Rápido

Av. Luís Eduardo Magalhães (Túnel)

C/B

5.949

2.248

-

2.248

0,38

5.023

0,84

4.144

0,70

10

Arterial II

Av. San Martin (Retiro)

B/C

3.889

2.046

-

2.046

0,53

2.332

0,60

2.221

0,57

10

Arterial II

Av. San Martin (Retiro)

C/B

3.912

1.934

-

1.934

0,49

3.527

0,90

3.044

0,78

13

Expressa

BR-324

B/C

5.608

1.432

2.437

3.869

0,69

5.205

0,93

4.195

0,75

13

Expressa

BR-324

C/B

5.579

3.293

824

4.036

0,72

8.502

1,52

7.979

1,43

15

Arterial II

Av. Afrânio Peixoto (Periperi)

B/C

2.477

701

-

701

0,28

841

0,34

1.198

0,48

15

Arterial II

Av. Afrânio Peixoto (Periperi)

C/B

2.475

806

-

806

0,33

2.069

0,84

2.429

0,98

5.189
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CARREGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO DE SALVADOR
OFERTA SIMULADA

PONTO DE CONTROLE

Código

Classe

21

Arterial I

21
23

Local

Sentido

Capacidade de
Ligação Viária
(veic./h/sentido)

Expressa

BASE
REFERENCIAL
EXISTENTE +
CALIBRADA

OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

ATUAL +
SALVADOR 500

MÍNIMA +
SALVADOR 500

2017

2032

2032

Marginal

(veic/HPM) (veic/HPM) (veic/HPM)

(v/c)

(veic/HPM)

(v/c)

(veic/HPM)

(v/c)

1.914

0,62

Túnel Américo Simas

B/C

3.109

1.156

-

1.156

0,37

1.938

0,62

Arterial II

Túnel Américo Simas

C/B

2.256

653

-

653

0,29

933

0,41

676

0,30

Coletora

Av. Joana Angélica (Piedade)

B/C

2.350

874

-

874

0,37

977

0,42

1.006

0,43

23

Coletora

Av. Joana Angélica (Piedade)

C/B

2.349

1.245

-

1.245

0,53

1.103

0,47

1.138

0,48

24

Arterial II

Av. Miguel Calmon (Campo Grande)

B/C

2.710

494

-

942

0,35

1.003

0,37

911

0,34

24

Arterial II

Av. Miguel Calmon (Campo Grande)

C/B

4.107

574

-

600

0,15

710

0,17

751

0,18

27

Arterial I

Av. 29 de Março (Cajazeiras)

B/C

5.400

0

-

0

0,00

0

0,00

2.125

0,39

27

Arterial I

Av. 29 de Março (Cajazeiras)

C/B

5.400

0

-

0

0,00

0

0,00

2.983

0,55

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).

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

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


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



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



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

Entretanto, não existe relatada nenhuma outra ação, com projetos específicos, para efetivamente
contemplar a construção de uma rede cicloviária articulada e integrada com todos os modais de
transporte.
Devido ao estímulo que vem sendo dado ao uso da bicicleta em função de outras ações da PMS
no assunto, os mesmos devem ser pensados de uma forma integrada, englobando os seguintes
critérios:


infraestrutura cicloviária;



integração modal;



mudanças na cultura de trânsito;



legislação;



organização da gestão pública;



participação da sociedade civil.
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6.11.2 Circulação de Pedestres



Deterioração das calçadas

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


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



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



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

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



Aumento do número de acidentes nas calçadas pelas condições do passeio

Os acidentes na circulação de pedestres (queda ao caminhar) atualmente correspondem,
segundo levantamento da Pesquisa OD/2012, a 25% dos acidentes associados à mobilidade.
Em termos de prognóstico o número de acidentes deverá crescer na mesma proporção do
crescimento da população da cidade. Com as perspectivas de deterioração da qualidade das
calçadas, caso não seja implantado um programa de melhorias, esse percentual de acidentes
ao caminhar deverá aumentar.



Aumento de atropelamentos de pedestres

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



Exclusão de pessoas com mobilidade reduzida

As calçadas da cidade de Salvador não se encontram em conformidade com a Norma NBR
9050/2015 determinando empecilhos para o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida
e/ou pessoas com deficiência. O PLENO atendimento da norma é um enorme desafio para a
cidade de Salvador, pelas grandes declividades constatadas na cidade.
A inclusão de pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida tende a aumentar devido
à deterioração da qualidade das calçadas e pode ser mitigado a partir de programas de melhorias
de caminhabilidade.
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