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Atuação conjunta e transversal da SUMOB com as demais superintendências,
a partir da convergência de objetivos comuns e do comprometimento no que
tange o desenvolvimento urbano.

A POLÍTICA ESTADUAL DE MOBILIDADE
Para que serve
Instituir princípios e diretrizes orientadores das ações e investimentos do Estado na área da
mobilidade urbana e, de forma mais ampla, na construção do Sistema Estadual de Mobilidade
Urbana, de acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável.
Objetivo
Melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade urbana e interurbana nos municípios baianos,
priorizando: acessibilidade; circulação urbana; transporte público coletivo; pedestres e modos não
motorizados.
Quem faz
O Governo do Estado que, em 2016, realizou escutas sociais, em todo o Território da Bahia, e
realizará escutas técnicas junto aos técnicos e especialistas da área de Mobilidade para a construção
da Política Estadual.
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A POLÍTICA ESTADUAL DE MOBILIDADE
Dentro do contexto da construção participativa da Política Estadual de Mobilidade Urbana, a SUMOB
realizou as escutas sociais durante as Conferências Municipais, em 29 municípios, e buscou junto ao
ConCidades subsídio para a obtenção de mais informações relacionadas ao tema Mobilidade, na
tentativa de alcançar o maior número informações sobre as demandas.
Foram analisados 386 propostas contidas em 111 relatórios de municípios distribuídos em 26
Territórios de Identidade (TI), sendo o total da população representada de 8.043.387 habitantes.
Considerando a população total estimada da Bahia de 15.126.371 habitantes (IBGE, 2014)¹, os dados
considerados alcançaram 53,2% da população do estado.
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¹ IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas populacionais para os municípios brasileiros em 01.07.2014.
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2014/estimativa_dou.shtm>.

O PLANO DE MOBILIDADE - PlanMob
O Plano de Mobilidade materializa a Política Estadual de Mobilidade.
É a conversão das DIRETRIZES ora estabelecidas em AÇÕES.
Para que serve
É referência para a gestão municipal determinar ações e investimentos públicos para melhoria da
mobilidade urbana.

Objetivo
Garantir o direito fundamental de ir e vir, para tornar a cidade mais humana e acessível à qualquer
cidadão.

Quem Faz
Na Bahia, 181 prefeituras municipais são obrigadas por lei (Lei 12.587/2012) a elaborarem seus
Planos Municipais de Mobilidade. A ausência destes planos impede o acesso aos recursos federais
para a área.
Além desses, deverão ser elaborados também os Planos de Mobilidade das Regiões Metropolitanas
de Salvador e Feira de Santana e da Aglomeração Urbana Ilhéus/Itabuna.
Ciente da importância da efetivação desses planos, no que tange à concretização e materialização
das diretrizes das Políticas de Mobilidade, o Governo Estadual promoverá uma capacitação para os
técnicos e gestores municipais com o objetivo orientá-los para a construção dos seus Planos
Municipais de Mobilidade.

O PLANO DE MOBILIDADE - PlanMob
QUAIS MUNICÍPIOS DEVEM ELABORAR O PLANMOB?
ü Municípios com mais de 20 mil habitantes;
ü Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
ü Integrantes de áreas de especial interesse turístico;
üInseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional;
üIncluídos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à
ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou
processos geológicos ou hidrológicos correlatos.

PRINCIPAIS AÇÕES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO COM ENFOQUE NA MOBILIDADE
Sensibilização e Capacitação
dos Municípios

Escutas Sociais e Técnicas
para Elaboração da
Política Estadual de Mobilidade

Elaboração do Plano
de Mobilidade da Região

Cartilha
Disponível em:
http://www.sedur.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conte udo=43

Metropolitana de Salvador
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População da RMS: 3.884.425 habitantes (2013)
1 milhão de veículos
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A MOBILIDADE NA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR – RMS
USUÁRIOS DOS MEIOS DE TRANSPORTE
63,8 % - MOTORIZADOS
36,2 % - NÃO MOTORIZADOS
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Fonte: O/D, 2012
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SITUAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA EM 2012
28 milhões de
passageiros
utilizam por
mês o sistema
de transportes
por ônibus em
Salvador e 5,8
milhões o
sistema de
transporte por
ônibus da
Região
Metropolitana
de Salvador.

Pesquisa Origem / Destino (2012)
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TRANSPORTE MOTORIZADO
qTransporte Rodoviário
Os principais corredores viários que conduzem os fluxos de ligação entre Salvador e as
demais cidades da RMS são:
ØBR-324;
ØAv. Luis Viana Filho (Paralela);
ØAv. Suburbana;
ØAv. Otávio Mangabeira.

Além desses, existem também os seguintes corredores de tráfego na RMS:
ØRodovia BA 093 (Municípios de Simões Filho, Dias D´Ávila, Pojuca);
ØRodovia BA 099 (Municípios de Lauro de Freitas, Camaçari, Mata de São João);
ØRodovia BA 505 (Município de Mata de S. João);
ØRodovia BA 512 (Município de Camaçari);
ØRodovia BA 522 (Município de S. Francisco do Conde);
ØRodovia BA 523 (Município de Candeias);
ØRodovia BA 524 (Porto de Aratu – Camaçari);
ØRodovia BA 526 (CIA – Aeroporto);
ØRodovia BA 531 (Camaçari – BA 099);
ØRodovia BA 532 (Município de Itaparica);
ØRodovia BA 535 (Salvador – Camaçari).

* Implantação dos corredores transversais: Linha azul e Linha vermelha

qTransporte de cargas
Via Expressa Baía de Todos os Santos”
Inaugurada em 1º de novembro de 2013, fazendo a ligação da BR-324 ao Porto de Salvador.

qSistema de Transporte Coletivo por Ônibus
Em 2014, o sistema de transporte coletivo por ônibus atendeu aos treze municípios da RMS com oferta
de 672 veículos, distribuídos em 115 linhas. Mensalmente foram transportados 8.805.275 passageiros,
percorrendo 6.352.778 quilômetros e totalizando 162.735 viagens (AGERBA, 2014).

qTransporte hidroviário
Transporta diariamente a média de 24 mil passageiros e 2 mil veículos, abrangendo os municípios de
Cachoeira, Jaguaripe, Maragogipe, Aratuípe, Nazaré, Salinas da Margarida, Santo Amaro, São Félix,
Saubara e alguns municípios da RMS como Salvador, Candeias, Itaparica, Vera Cruz, Madre de Deus,
São Francisco do Conde e Simões Filho.

qTransporte metroferroviário
Transporte ferroviário: Estação da Calçada - Bairro de Paripe
Metrô: Linha 1 e Linha 2 SMSL

q Ascensores

TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO
q Pedestres e calçadas
Grande parte das calçadas de Salvador encontra-se em mal estado de conservação.
Observa-se ainda, que o espaço proposto ao deslocamento de pedestres, muitas vezes é
ocupado por automóveis, obrigando o usuário a caminhar pela via pública, expondo-se a
riscos e graves acidentes (SEDUR, 2015).

q Bicicletas
Busca-se, através de instrumentos indutores de políticas públicas como o PLANMOB-RMS
incentivar o uso de transporte não motorizado nos municípios que compõe a RMS, a
exemplo o uso e compartilhamento de bicicletas.

População da RMS: 3.884.425 habitantes (Censo, 2013)
1 milhão de veículos

O forte movimento entre Salvador e os municípios da RMS
indica a necessidade de implantação de um novo Sistema
Integrado de Transporte Público que garanta, pela
utilização de modais de alta, média e baixa capacidade, a
adequação às demandas, de forma racional e sustentável.
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