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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 FASES DO PLANO DE TRABALHO DO CONSÓRCIO 

Fase Produto Descrição Fase Produto Relatório Descrição 

1 

1 Relatório de mobilização 1 RT01 Relatório de mobilização 

10.00.00 - 
Mobilização e Plano 
de Comunicação 
Social 

2 
Panorama preliminar da 
mobilidade na RMS 

2 RT02 
Panorama preliminar da 
mobilidade na RMS 

20.00.00 - Pré-
diagnóstico / 
Panorama 
preliminar da 
mobilidade na RMS 

2 
3 

Levantamento de dados 
primários e secundários 

3 
RT03 

Levantamento de dados 
primários e secundários 30.00.00 - Base de 

dados 
4 

Relatório do workshop 
com especialistas 

RT04 
Relatório do workshop 
com especialistas 

3 5 
Relatório do cenário 
base do planejamento 
de transporte 

4 RT05 
Relatório do cenário 
base do planejamento de 
transporte 

40.00.00 - 
Instrumentalização 
da Modelagem  

4 

6 
Diagnóstico da 
mobilidade em Salvador 

5 

RT06 
Diagnóstico da 
mobilidade em Salvador 

50.00.00 - 
Diagnóstico 

7 
Relatório de 
audiências(s) do 
diagnóstico 

RT07 
Relatório de 
audiências(s) do 
diagnóstico 

 

8 
Relatório de aspirações 
da mobilidade 

6 
RT 08 

Relatório de aspirações 
da mobilidade 60.00.00 - Definição 

das diretrizes 
9 

Relatório da metodologia 
de avaliação de impacto 

RT09 
Relatório da metodologia 
de avaliação de impacto 

5 10 

Relatório de diretrizes e 
concepção de propostas 
para as intervenções e 
investimentos na 
mobilidade de Salvador 

7 

RT10 

Relatório de diretrizes e 
concepção de propostas 
para as intervenções e 
investimentos na 
mobilidade de Salvador 70.00.00 - 

Desenvolvimento 
de propostas do 
PlanMob 

6 

11 
Matrizes de priorização 
de propostas de 
intervenções 

RT11 
Matrizes de priorização 
de propostas de 
intervenções 

12 
Fichas de avaliação das 
propostas 

RT12 
Fichas de avaliação das 
propostas 

13 
Relatório de audiência(s) 
sobre propostas 

RT13 
Relatório de audiência(s) 
sobre propostas 

7 
14 

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

8 
RT14 

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

80.00.00 - 
Finalização do 
PlanMob Salvador 

15 Audiência do PlanMob RT15 Audiência do PlanMob 

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 Prefeituras-

Bairro 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. 
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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 Prefeituras-

Bairro, 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.  



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

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

  

21 

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 

T
ra

n
s

p
o

rt
e

 A
ti

v
o

 Pedestres 

Medidas associadas à gestão pública do setor de mobilidade a pé 

Requalificação de calçadas em eixos viários de acesso ao transporte coletivo 

Melhoria da microacessibilidade vertical e entre cumeadas 

Sinalização e semaforização específica para pedestres 

Bicicleta 

Articulação dos agentes promotores da mobilidade por bicicleta 

Gestão da oferta de infraestrutura viária 

Indução da mobilidade cicloviária 

Promoção de intermodalidade 

Dimensionamento da demanda e mensuração dos impactos 

T
ra

n
s

p
o

rt
e
 C

o
le

ti
v
o

 

Políticas de 

Infraestrutura 

Implantação da Rede Integrada Multimodal de Transporte Coletivo 

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) 

Políticas de 

Gestão 

Planejamento de adequação das linhas metropolitanas de transporte coletivo 

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 

S
is

te
m

a
 V

iá
ri

o
 

Infraestrutura do 

Espaço Público 

Obras Viárias 

Trânsito 

Otimização do Espaço Utilizado para Estacionamento 

Ação Imediata para a Regulamentação de Estacionamento 

Sinalização de Tráfego 

Circulação de Cargas 

Segurança Viária 

Operação do 

Espaço Público 

Acessibilidade Urbana 

Controle de Estacionamento 

Fiscalização e Controle de Circulação 

Gestão de Demanda 

Educação de Trânsito 

U
s
o

 d
o

 S
o

lo
 

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 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

Período Anual Período Anual Período Anual Acumulado Anual %

Sistema Viário 657.6 82.2 1,333.3 190.5 3,765.8 221.5 5,756.7 179.9 31.6%

Transporte Coletivo

(c/ Lapa - LIP)
1,004.2 125.5 92.6 13.2 0.0 0.0 1,096.9 34.3 6.0%

TA - Pedestre 102.6 12.8 82.5 11.8 0.0 0.0 185.1 5.8 1.0%
TA - Equipamentos Verticais 583.3 72.9 523.0 74.7 527.0 31.0 1,633.2 51.0 9.0%

TA - Bicicleta 71.4 8.9 9.3 1.3 23.6 1.4 104.3 3.3 0.6%

Subtotal 2,419.1 302.4 2,040.7 291.5 4,316.4 253.9 8,776.2 274.3 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 5,760.0 720.0 1,550.0 221.4 0.0 0.0 7,310.0 228.4 40.1%

Material Rodante (Ônibus) 683.6 85.4 0.0 0.0 0.0 0.0 683.6 21.4 3.7%

Subtotal 7,917.7 989.7 1,550.0 221.4 0.0 0.0 9,467.7 295.9 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%

IN
TE

R
N

O
S
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M
S

EX
TE

R
N

O
S

à 
P

M
S

Total

CUSTOS Descrição

RECURSOS FINANCEIROS (Milhões R$ / Ano Meta)

2025 2032 2049 Total Geral
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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 (2018-

2049), 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 
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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 de Oferta de Transportes 

Cenário Nada a 
Fazer 

Cenário Rede 
Mínima 

Rede de Máxima Oferta 

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 

 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); 

 

 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. 

Cenários  
socioeconômicos 

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: 

 

 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). 

                                                

 

4 Milton Santos, “A Urbanização Brasileira”, 1993; Élio Santana Fontes, “Transporte Urbano em Salvador: Uma Anállise Crítica dos 

Planos Diretores da Cidade”, 2012. 
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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) 

 

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. Observa-

se 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.  

  



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

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

  

43 

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. 

                                                

 

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

Space”, 2001. 

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 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

Península de 
Itapagipe

Calçada
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 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 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

Av. Aliomar
Baleeiro
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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). 



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

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

  

62 

 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. 
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 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) 
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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).  
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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 

FAIXA 
HORA 

VIAGENS DIÁRIAS 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 

 

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 (%) 

Trabalho 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% 

TOTAL GERAL 3.100.201 100% 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de 

Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012. 

 

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

 

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 

MODO PRINCIPAL 
RMS SALVADOR 

TOTAL (%) TOTAL (%) 

A pé 2.097.843 35,3% 1.749.817 38,0% 

Ônibus Municipal 1.873.028 31,5% 1.485.468 32,3% 

Dirigindo Automóvel 803.172 13,5% 670.693 14,6% 

Passageiro de Automóvel 332.567 5,6% 250.204 5,4% 

Ônibus Intermunicipal 203.094 3,4% 112.042 2,4% 

Transporte Escolar 167.240 2,8% 86.994 1,9% 

Ônibus Fretado 130.754 2,2% 74.999 1,6% 

Moto 113.702 1,9% 58.750 1,3% 

Lotação/Van/Perua 66.972 1,1% 55.830 1,2% 

Taxi 64.467 1,1% 23.969 0,5% 

Bicicleta 54.124 0,9% 20.990 0,5% 

Mototaxi 16.685 0,3% 9.218 0,2% 

Outros 13.973 0,2% 5.542 0,1% 

TOTAL GERAL 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 

 

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 

MUNICÍPIO DE ORIGEM 

MUNICÍPIO DE DESTINO 
C
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O
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A

L
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E
R

A
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CAMAÇARI 331.371 2.017 7.554  11.661 633 2.632 388 36.512 17 69 4.392  639 397.886 

CANDEIAS 1.939 85.489 408  235 1.756 58 220 8.065 1.781 510 2.668  118 103.247 

DIAS D'ÁVILA 6.964 472 75.135  598 85 1.766 351 3.547  345 406  44 89.714 

ITAPARICA    26.338     327    2.607  29.272 

LAURO DE FREITAS 11.118 170 720  205.673 79 655  83.139 64  2.309  284 304.210 

MADRE DE DEUS 511 1.757 89  79 21.802   4.045 1.290 88 135 84  29.880 

MATA DE SÃO JOÃO 2.765 57 1.802  363  40.615 677 2.384  57 55   48.775 

POJUCA 400 218 293    653 47.374 1.051  94   993 51.077 

SALVADOR 37.755 8.378 3.552 832 89.544 4.322 2.362 1.118 4.386.587 1.829 1.950 36.835 910 3.605 4.579.580 

SÃO FRANCISCO DO CONDE 34 1.733   64 1.234   2.352 28.839 71 203  70 34.600 

SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ 34 620 277   88 58 94 1.608 35 28.374 137  446 31.772 

SIMÕES FILHO 4.224 2.381 552  2.197 135 69  37.359 235 137 138.313  328 185.930 

VERA CRUZ    2.622  55   1.003    42.109  45.789 

EXTERNO 450 59 44  284   993 3.215 70 446 219  107 5.888 

TOTAL GERAL 397.565 103.352 90.427 29.792 310.699 30.188 48.867 51.217 4.571.196 34.159 32.142 185.671 45.710 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) 

MUNICÍPIOS DA RMS 

VIAGENS DIÁRIAS DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL 

TOTAL Internas Externas 
C/ destino 

em  
Salvador 

Viagens 
Internas 

(1) 

Viagens 
Externas 

(2) 

C/ destino 
em 

Salvador 
(3) 

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% 

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 

 

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 

 

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” 

Período 
Imóveis 

Notificados 
Quilometragem 

Notificada 
Passeios  

Executados (km) 

2014 3.876 129,0 45,4 

2015 745 23,5 41,1 

2016 452 12,0 33,9 

Total 5.073 164,5 120,4 

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. Somando-

se 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 

Nível de 

qualificação 

das calçadas 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

Largura da 
Calçada 

(Maior que 1,9 m) 

Largura Do 
Passeio 

(Maior que1,2 m) 

Obstruções 

Simples / Média / Difícil 

Pavimento 

Adequado / 

Inadequado 

NÍVEL 1 Sim Sim Não Sim 

NÍVEL 2 Sim Sim 
Não Não 

Remoção simples Indiferente 

NÍVEL 3 Sim Não Remoção média Indiferente 

NÍVEL 4 
Sim 

Não Remoção média Indiferente 

Indiferente Remoção difícil Indiferente 

Não Não Indiferente Indiferente 

NÍVEL 5 Zero Indiferente Indiferente Indiferente 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Norma NBR 9050/2015. 



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

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

  

92 

 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% 

Total 1.326 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 

 

Figura 39 – Histograma das faces de quadras amostradas: 87 Pontos de Ônibus 

 

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 Nº de Faces de quadra analisadas %  % acumulada 

Nível 5: Calçada Inexistente 276 20,8% 20,8% 

Nível 4: Requer adequação complexa 244 18,4% 39,2% 

Nível 3: Requer adequação média 182 13,7% 52,9% 

Nível 2: Requer adequação simples 321 24,2% 77,1% 

Nível 1: Calçada adequada 303 22,9% 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 de Adequação de Calçadas Nº de Faces de quadra analisadas % 
% 

acumulada 

Nível 1: Calçada adequada 26 6,9% 6,9% 

Nível 2: Requer adequação simples 23 6,1% 13,0% 

Nível 3: Requer adequação média 172 45,5% 58,5% 

Nível 4: Requer adequação complexa 88 23,3% 81,7% 

Nível 5: Calçada Inexistente 69 18,3% 100,0% 

Total 378 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 

 

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

 

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 Nº de Faces de quadra analisadas % % acumulada 

Nível 5: Calçada Inexistente 69 18,3% 18,3% 

Nível 4: Requer adequação complexa 88 23,3% 41,5% 

Nível 3: Requer adequação média 172 45,5% 87,0% 

Nível 2: Requer adequação simples 23 6,1% 93,1% 

Nível 1: Calçada adequada 26 6,9% 100,0% 

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% 

Nível 5: Calçada Inexistente 61 31,1% 100,0% 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 

 

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

 

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 15,8% 46,9% 

Nível 3: Requer adequação média 28 14,3% 61,2% 

Nível 2: Requer adequação simples 20 10,2% 71,4% 

Nível 1: Calçada adequada 56 28,6% 100,0% 

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 

Nível de Adequação de Calçadas 

% das faces de quadra 

Pontos de ônibus Unidades escolares 
Unidades de Pronto 

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% 
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 

Figura 45 – Histograma das faces de quadras para adequação das calçadas 

 
Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 

Figura 46 – Distribuição das faces de quadras segundo o nível de adequação das calçadas  

 
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  


