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O projeto prevê ainda a expansão da Linha 1, de Pirajá até Águas Claras, em um trecho com 

extensão de aproximadamente 1,2 quilômetros e duas novas estações (Brasilgás e Águas 

Claras) 

O mapa a seguir apresenta o atual traçado das duas linhas do metrô e o traçado a ser implantado. 

 

Figura 192 - Mapa das Linhas Metroviárias de Salvador 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (Maio, 2017) 

 

i) Trem de Subúrbio Ferroviário 

O trem de subúrbio de Salvador opera em uma linha ligando a Estação Calçada e a Estação 

Paripe com uma extensão de 13,5 quilômetros e 10 estações. É administrado pela Companhia 

de Transportes do Estado da Bahia - CTB. 

Esta linha opera das 6 às 20 horas realizando cerca de 30 viagens por dia com intervalos de 45 

minutos. Transporta cerca de 10 mil passageiros por dia. Mensalmente são 753 viagens e 237 

mil passageiros transportados. 
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A tabela a seguir apresenta um resumo dos dados de oferta e demanda com dados da CTB 

 

Tabela 73 – Indicadores de oferta e demanda do trem de subúrbio de Salvador 

Indicadores Valores 

Viagens Mês 753 

Viagens/dia 31 

Pass. Mês 237.489 

Pass. Dia 9.895 

Média pass/viagem 315 

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

 

Existem projetos de revitalização deste sistema incluindo a transformação para uma linha de 

Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) com uma extensão até a região do Terminal de França, no 

bairro do Comércio, e um prolongamento ao norte, com a inclusão de uma estação no bairro São 

Luiz. 

O mapa a seguir mostra o percurso atualmente em operação. 

 

Figura 193 – Traçado do trem de subúrbio 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)  
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j)  Sistema Hidroviário 

A Região Metropolitana de Salvador conta atualmente com três ligações hidroviárias, sendo uma 

de competência municipal e duas de competência estadual. 

A ligação municipal, sob gestão da SEMOB, realiza a travessia entre Plataforma e Ribeira, num 

percurso de pouco mais de um quilômetro com tempo de viagem variando entre cinco e oito 

minutos para ser realizado. Para a operação deste serviço são utilizadas duas embarcações, que 

operam diariamente das 6 às 20 horas. Ao todo são transportados cerca de 700 passageiros por 

dia e 22 mil por mês. 

As outras duas ligações existentes sob gestão da AGERBA operam sob regime de concessão, 

sendo uma delas o Ferry Boat que liga Salvador (São Joaquim) a Itaparica (Bom Despacho), e 

a ligação Salvador a Vera Cruz (Mar Grande) realizado por lanchas. 

A operação do Ferry Boat é realizada pela concessionária Internacional Travessias, com nove 

embarcações, de segunda a sábado das 5 às 23:30 h e aos domingos das 6 às 23:30h. Ao todo 

foram transportados em maio de 2017 cerca de 256 mil passageiros e 53 mil veículos. 

A tabela e o gráfico a seguir apresentam a evolução da oferta e de demanda das linha São 

Joaquim - Bom Despacho nos últimos 12 meses. 

 

Tabela 74 – Evolução da demanda da linha São Joaquim x Bom Despacho 

Mês Veículos Transportados Passageiros Transportados 

Junho/16 62.402 389.227 

Julho/16 60.272 348.793 

Agosto/16 55.198 336.868 

Setembro/16 58.906 312.387 

Outubro/16 67.833 366.302 

Novembro/16 69.078 359.322 

Dezembro/16 92.749 473.005 

Janeiro/17 117.233 589.037 

Fevereiro/17 84.356 440.867 

Março/17 74.657 377.432 

Abril/17 63.695 327.456 

Maio/17 52.580 256.495 

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

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados AGERBA 

 

O serviço de lanchas é operado por duas operadoras; CL Empreendimentos e Vera Cruz, com 

um total de 14 embarcações, em intervalos de 30 minutos. 

Em maio de 2017 foram realizadas cerca de 1,6 mil viagens e transportados cerca de 122 mil 

passageiros. 

A tabela e o gráfico a seguir apresentam a evolução da oferta e demanda da linha Salvador – 

Mar Grande nos últimos 12 meses. Observa-se que nos meses de dezembro e janeiro, por conta 

do período de férias, a demanda sofreu um considerável acréscimo, em virtude do aumento do 

turismo na região. 

 

Tabela 75 – Evolução da oferta e demanda da linha Salvador – Mar Grande 

Mês Viagens Realizadas Passageiros Transportados 

Junho/16 1.384 144.851 

Julho/16 1.636 162.992 

Agosto/16 1.516 148.518 

Setembro/16 1.606 172.044 

Outubro/16 1.766 210.935 

Novembro/16 1.632 203.170 

Dezembro/16 1.959 263.211 

Janeiro/17 2.207 323.873 

Fevereiro/17 1.843 242.536 

Março/17 1.735 206.356 

Abril/17 1.539 149.780 

Maio/17 1.617 121.907 

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

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados AGERBA 

 

A figura a seguir apresenta o traçado das ligações hidroviárias. 

 

Figura 196 – Traçado das ligações hidroviárias 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 
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k) Carregamento da Rede de Transporte Coletivo 

Neste item são apresentados os resultados de carregamento da rede de transporte coletivo 

(ônibus, metrô e trem subúrbio) para o ano base 2017. Complementarmente são apresentados 

os indicadores de tempos de viagem, passageiros x km, passageiros x hora, velocidade média e 

total de passageiros transportados por dia, além de dados sobre transferências entre linhas, e 

de ocupação das linhas. 

 

 Carregamentos  

A figura a seguir ilustra o carregamento do transporte coletivo no município de Salvador na hora 

de maior demanda do sistema, hora de pico da manhã, entre as 07:00 horas e as 08:00 horas 

da manhã. Os carregamentos estão expressos em passageiros transportados, e foram obtidos 

através das simulações do modelo de demanda desenvolvido para o PlanMob Salvador 

conforme descrito com mais detalhes no Relatório Técnico 05. 

No que se refere ao transporte sobre pneus, destacam-se os quatro principais eixos radiais do 

município. O eixo da BR-324 alcança carregamento de 12.000 passageiros no sentido Bairro-

Centro na hora pico manhã próximo ao Terminal e Estação Pirajá da Linha 1 do Metrô. 

O eixo da Avenida Afrânio Peixoto alcança níveis de carregamento em torno de 7.000 

passageiros no mesmo sentido no ponto próximo à Estação Calçada do trem de subúrbio.  

O eixo da Avenida Paralela apresenta carregamentos significativos em ambos os sentidos no 

ponto próximo à Estação Imbuí da Linha 2 do Metrô, sendo eles em torno de 14.600 passageiros 

no sentido bairro-centro e de 14.200 passageiros no sentido centro-bairro.  

O quarto eixo, da Orla, apresenta carregamentos em torno de 4.400 passageiros em ambos os 

sentidos na Avenida Octávio Mangabeira próximo ao bairro de Costa Azul. 

Além dos quatro eixos principais, algumas avenidas se destacam no volume de passageiros 

transportados na rede atual do ano de 2017, por exemplo, a Avenida Juraci Magalhães possui 

carregamentos em torno de 8.000 passageiros no sentido Iguatemi próximo ao Hospital Aliança. 

No transporte ferroviário, a Linha 1 do Metrô é a que apresenta maior carregamento na hora de 

pico manhã, com carregamentos de até 5.300 passageiros no trecho próximo à Estação Acesso 

Norte no sentido Pirajá-Lapa. A Linha 2 do Metrô possui ainda baixo nível de carregamento, em 

torno de 700 passageiros próximo à Estação Rodoviária, devido ao fato de que nas simulações 

realizadas somente o trecho entre Acesso Norte e Rodoviária está em operação. 

O trem de subúrbio, da mesma forma que a Linha 2 do Metrô, possui baixos carregamentos, em 

torno de 300 passageiros na Estação Calçada. 
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Figura 197 – Carregamento do transporte coletivo na hora pico manhã (entre 07:00 e 08:00 horas da manhã) - Situação de Maio de 2017 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 
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 Tempos de viagem 

A tabela a seguir mostra os tempos médios de viagem e o percentual total de transferências. 

 

Tabela 76 – Tempos médios de viagem e percentual de transferências 

Indicador Valor 

Tempo Espera (min) 9,50 min.  

Tempo dentro do veículo (min) 39,69 min.  

Tempo a pé (min) 15,81 min.  

Tempo Total da viagem (min) 65,00 min  

Distância (km) 13,21 km  

% de transferências 25,8 % 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 

 

O tempo médio da viagem de transporte coletivo em Salvador é de 65,00 minutos, sendo que 

esse tempo é dividido em três etapas: a primeira etapa é o tempo médio de espera pelo 

transporte coletivo, que em Salvador é de 9,50 minutos em média. O segundo componente do 

tempo é o tempo gasto dentro do veículo, que em Salvador é de 39,69 minutos. Por último, a 

terceira parte do tempo total de viagem é o tempo gasto a pé, o que inclui o tempo de caminhada 

de e até o ponto de ônibus/estação de Metrô/Trem de subúrbio/Lanchas/Ferry Boat/Planos 

Inclinados/Elevadores somado ao tempo gasto nas caminhadas nas passarelas e no percurso 

gasto nas integrações entre modos. O tempo a pé é relativamente alto, que em Salvador é de 

15,81 minutos. 

O percentual de transferências obtido através do modelo de demanda e calibrado a partir dos 

dados de bilhetagem e dados informados pelas operadoras e concessionárias dos transportes 

coletivos da Região Metropolitana de Salvador é de 25,8%, o que significa que um quarto da 

população de Salvador realiza uma ou mais integrações em suas viagens diárias, o que inclui 

transferências de Ônibus Municipal de Salvador para o Metrô, Ônibus Municipal para Ônibus 

Municipal ou integrações entre Planos Inclinados e Ônibus Municipal. 
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 Indicadores de Demanda do Transporte Coletivo 

A tabela a seguir mostra os principais indicadores de transporte coletivo por modo na hora pico 

manhã.  

 

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

Modo de Transporte  
Passageiros na 

Hora Pico Manhã 
Passageiro x km Passageiro x h 

Passageiros 
Dia 

Municipal Salvador STCO 176.604 1.443.540 84.559 1.795.500 

Metropolitanas (1) 51.553 809.193 46.786 366.000 

Municipal Salvador STEC 9.078 76.939 18.902 92.300 

Metrô 8.983 55.574 1.443 88.200 

Municipal Lauro de Freitas 4.697 24.557 2.385 46.600 

Municipal Camaçari 5.460 26.783 2.535 54.200 

Seletivo 1.126 7.854 417 11.200 

Trem 737 4.025 154 8.400 

Lanchas 417 2.870 204 4.200 

Elevador/Planos Inclinados 287 23 6 2.800 

Ferry 343 4.671 187 3.500 

Total 259.285 2.456.030 157.579 2.472.900 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 

Obs.: (1) referente à demanda de passageiros transportados pelas linhas metropolitanas somado à demanda das 

linhas municipais das cidades da RMS exceto Lauro de Freitas e Camaçari 

 

A respeito da demanda diária por modo de transporte, os dados a seguir foram obtidos através 

do modelo de demanda desenvolvido para este estudo e calibrados através de dados coletados 

nos diversos órgãos que operam e fiscalizam os sistemas em operação em Salvador. 

No total, são transportados na Região Metropolitana de Salvador 2.472.900 passageiros por 

dia, sendo que a maior parte desses passageiros são transportados pelas linhas municipais de 

Salvador do sistema STCO (1.795.500 passageiros, ou 72,6% do total).  

As linhas metropolitanas transportam 366.000 passageiros por dia, demanda correspondente a 

14,8% do total de passageiros. As linhas municipais de Salvador do sistema STEC transportam 

92.300 passageiros por dia, o que corresponde a 3,7% do total, e o Metrô transporta 88.200 

passageiros por dia (3,3% do total). O Trem de subúrbio transporta 8.400 passageiros por dia, o 

que corresponde a 0,3% do total de passageiros transportados na Região Metropolitana de 

Salvador. 
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A projeção do total de passageiros para um dia considera fatores de expansão para cada modo 

de transporte coletivo. A tabela a seguir mostra a os respectivos fatores de expansão por modo. 

 

Tabela 78 - Fator de expansão por modo de transporte coletivo 

Modo de Transporte 
Passageiros na Hora 

Pico Manhã 
Passageiros Dia 

Fator hora pico manhã x 
dia 

Municipal Salvador STCO 176.604 1.795.500  10,17  

Metropolitanas 51.553 366.000  7,10  

Municipal Salvador STEC 9.078 92.300  10,17  

Metrô 8.983 88.200  9,82  

Municipal Lauro de Freitas 4.697 46.600  9,93  

Municipal Camaçari 5.460 54.200  9,93  

Seletivo 1.126 11.200  9,96  

Trem 737 8.400  11,43  

Lanchas 417 4.200  10,08  

Elevador/Planos Inclinados 287 2.800  9,76  

Ferry 343 3.500  10,15  

Total 259.285 2.472.900  9,54  

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 

 

Para a correta aferição destes valores, os números de passageiros por dia consideram alguns 

dados que não estão apresentados no item de demanda transportada mostrado neste capítulo 

anteriormente, tais como passageiros que não pagam a tarifa ou que sobem e descem pela 

mesma porta dos ônibus (evasão e isentos sem cartões), passageiros que usam ônibus não 

operados pelos sistemas regulamentados (ônibus clandestinos) e passageiros que realizam 

integrações em terminais de área paga (Terminal Pirajá e Terminal Mussurunga, por exemplo). 

A demanda total mensal para o Município de Salvador é de 44.750.000 passageiros, 

considerando o fator de conversão de 24,93 entre a demanda por dia e a demanda em um mês. 

Esse fator é a relação entre a demanda de um mês com a consideração de ser a média de 12 

meses, dividido pela quantidade de passageiros transportados no dia 08 de Maio de 2017 (sexto 

dia útil do mês). 
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Cabe uma breve explicação com relação aos indicadores de passageiros na hora pico, 

passageiro x km e passageiro x hora. Estes três indicadores são clássicos na análise do 

desempenho das redes de transporte dos municípios. 

O indicador passageiro na hora pico manhã se refere ao total de embarques em cada modo de 

transporte durante a hora mais carregada do sistema, que no caso é entre 07:00 e 08:00 horas 

da manhã. O indicador passageiro x km é o total de quilômetros percorridos pelos passageiros 

do modo analisado, e o indicador passageiro x hora se refere ao total de horas gastas pelos 

passageiros na utilização do modo analisado. Com isso, é possível o cálculo da velocidade média 

do transporte coletivo em Salvador, dividindo-se o indicador passageiro x km pelo indicador 

passageiro x hora. Para Salvador, este número é de 15,59 km/h de velocidade média do 

transporte coletivo. 

 

 Transferência entre modos 

A figura a seguir mostra a quantidade de passageiros que realizam transferências entre modos 

de transporte coletivo na hora pico manhã.  

Destacam-se as integrações entre Ônibus e Metrô na Estação Pirajá da Linha 1 do Metrô (2.850 

passageiros integrados) e entre Ônibus e Ônibus no Terminal Pirajá, com 1.200 passageiros 

integrados. No eixo da Avenida Paralela, a integração mais significativa acontece no Terminal 

Mussurunga, com um volume de 3.030 passageiros integrados. 

Figura 198 – localização e volume de passageiros integrados entre modos na hora pico 
manhã 
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Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 

 

l) Dispositivos para Transporte Vertical 

Conforme apresentado no ítem 5.3.3, os equipamentos para transporte vertical na cidade são o 

elevador Lacerda, e três planos inclinados (Gonçalves, Liberdade/Calçada e Pilar). Estes 

equipamentos juntos transportam quase 46 mil pessoas por dia. A tabela a seguir apresenta a 

demanda transportada por dia. 

Tabela 79 - Demanda transportada pelos equipamentos para transporte vertical 

Ascensores Pass. Transp./dia 

Elevador Lacerda 28.000 

Plano inclinado Pilar 600 

Plano Inclinado Liberdade/Calçada 9.500 

Plano inclinado Gonçalves 7.600 

Total Transportado 45.700 

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

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 
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m) Transporte Público Individual 

 

 Táxis 

A cidade de Salvador possui atualmente 7.271 taxis cadastrados, sendo 6.996 comuns e 275 

especiais, que operam em 250 pontos espalhados pelo território da cidade cujas localizações 

podem ser visualizadas na figura adiante. 

De acordo com dados da Pesquisa OD/2012, na região Metropolitana de Salvador este modo 

gerou 64.446 viagens por dia. Internamente a Salvador foram realizadas 57.797 viagens ou 

89,7% de todas as viagens realizadas na Região Metropolitana. 

Foram 1.302 viagens se originaram em Salvador e tiveram destinos externos (2,0%), e 1.211 

tiveram Salvador como destino se originando externamente (1,9%). 

As tabelas a seguir apresentam a demanda de viagens pelo modo taxi, interna e externa a 

Salvador, em valores absolutos e relativos. 

 

Tabela 80 – Matriz de viagens pelo modo táxi – Dias Úteis (valores absolutos) 

Localização Salvador Externo a Salvador Total 

Salvador 57.797 1.302 59.099 

Externo a Salvador 1.211 4.156 5.367 

Total 59.008 5.459 64.467 

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

 

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

Localização Salvador Externo a Salvador Total 

Salvador 89,7% 2,0% 91,7% 

Externo a Salvador 1,9% 6,4% 8,3% 

Total 91,5% 8,5% 100,0% 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa OD/2012 
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A regulamentação dos serviços de táxi é feita pelo SETAX – Regulamento Operacional do 

Serviço de Transporte Individual de Passageiros Por Taxi, instituido pela Prefeitura de Salvador, 

e em vigor desde 14 de março de 2016, compete à SEMOB o cadastramento, controle e 

fiscalização do serviço. 

 

Figura 200 – Localização dos pontos de táxi em Salvador 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SEMOB 

 

 MotoTáxis 

A regulamentação do serviço de mototáxi em Salvador é recente (Decreto nº 27.096 de 14 de 

Março de 2016). De acordo com informações da Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais 

COTAE, a previsão de interessados para o cadastramento é de 2.938 mototaxistas. Ainda não 

estão disponíveis informações sobre a demanda para esse serviço. (Maio/2017) 
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n) Sistema Coletivo Privado 

A cidade de Salvador possui atualmente uma frota de 696 veículos que realizam o serviço de 

transporte escolar e 108 veículos de fretamento39. 

Dados da Pesquisa OD/2012 indicaram os resultados apresentados a seguir para transporte 

escolar e transporte fretado. 

 

 Transporte Escolar 

Na Região Metropolitana de Salvador são realizadas diariamente 167.239 viagens pelo 

transporte escolar sendo que deste total 108.262 (64,7%) são viagens internas em Salvador. São 

realizadas 4.202 viagens (2,5%) com origem em Salvador e destinos externos, e 4.076 (2,4%) 

que possuem destino em Salvador e origens externas. A cidade de Salvador conta com 696 

unidades cadastradas de transporte de escolares. As tabelas a seguir apresentam a matriz de 

viagens pelo transporte escolar em valores absolutos e relativos. 

 

Tabela 82 – Matriz de viagens pelo transporte escolar – Dias Úteis (valores absolutos) 

Matriz O/D 
Viagens diárias 

Salvador 

Viagens diárias 

Externas a Salvador 

Viagens diárias 

Total 

Salvador 108.263 4.202 112.464 

Externo a Salvador 4.076 50.700 54.775 

Total 112.338 54.901 167.240 

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

 

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

Matriz O/D 
Viagens diárias 

Salvador 

Viagens diárias 

Externas a Salvador 

Viagens diárias 

Total 

Salvador 64,7% 2,5% 67,2% 

Externo a Salvador 2,4% 30,3% 32,8% 

Total 67,2% 32,8% 100,0% 

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

 

                                                

 

39 Dados COTAE/SEMOB, Junho 2017 
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 Transporte Fretado 

Na Região Metropolitana de Salvador são realizadas diariamente 130.754 viagens pelo 

transporte fretado, sendo que a maior parte das viagens são realizadas externamente a Salvador.  

São 70.671 viagens com origens e destinos externas a Salvador, e apenas 15.065 (11,5%) são 

viagens internas em Salvador. 

São feitas 22.894 viagens (17,5%) com origem em Salvador e destinos externos, e 22.124 

(16,9%) que possuem destino em Salvador e origens externas. 

As tabelas a seguir apresentam a matriz de viagens pelo transporte fretado em valores absolutos 

e relativos. 

 

Tabela 84 – Matriz de viagens pelo transporte fretado – Dias Úteis (valores absolutos) 

Matriz O/D 
Viagens diárias 

Salvador 

Viagens diárias 

Externas a Salvador 

Viagens diárias 

Total 

Salvador 15.065 22.894 37.959 

Externo a Salvador 22.124 70.671 92.795 

Total 37.189 93.565 130.754 

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

 

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

Matriz O/D 
Viagens diárias 

Salvador 

Viagens diárias 

Externas a Salvador 

Viagens diárias 

Total 

Salvador 11,5% 17,5% 29,0% 

Externo a Salvador 16,9% 54,0% 71,0% 

Total 28,4% 71,6% 100,0% 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados Pesquisa OD/2012 - SEINFRA 
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5.3.5 Análise do Sistema Viário 

Este item apresenta as análises efetuadas sobre o SISTEMA VIÁRIO e a OPERAÇÃO DE 
TRÂNSITO EXISTENTES na cidade de Salvador, abrangendo: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5.3.5.1 Estrutura da Rede Viária Principal 

 

 Vias Macroestruturadoras 

A cidade do Salvador, fundada em 1549 e implantada numa península entre o Oceano Atlântico 
e a Baía de Todos-os-Santos, possui um relevo extremamente entrecortado, com estreitos 
trechos planos, em geral oriundos de antigos manguezais, que foram urbanizados, 
principalmente, na segunda metade do Século XX. 

Essa situação geográfica fomentou a implantação de vias junto às orlas marítimas da cidade, 
que proporcionavam sua interligação com os demais municípios da Bahia e que, com o advento 
do parque automobilístico brasileiro, a partir da década de 1960, importantes ligações rodoviárias 
foram implementadas interligando Salvador com o interior do estado e com o restante do país. 

Após essa década (60), com a interligação viária proporcionada pelo Acesso Norte (entre a BR-
324 e Av. Paralela), ficou consolidada a macroestrutura característica da cidade, conforme 
pode ser visualizada na Figura 201 seguinte. 
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Figura 201 – Vias Macroestruturadoras de Salvador 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 
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 Principais Articulações Viárias 

A implementação dessas vias expressas exigiu que novas articulações viárias fossem 

construídas na região conhecida como AUC (Área Urbana Consolidada) que, aliadas à 

necessidade de solucionar problemas de macrodrenagem nessa região, fez surgir um “Plano de 

Avenidas de Fundo de Vale”. Esse Plano Viário teve seu auge de implantações nas décadas de 

1960 e 70 quando a maioria dessas avenidas foram construídas – Av. Bonocô, Av. Centenário, 

Av. ACM, Av. Vasco da Gama, Av. Calmon Viana, Av. Juracy Magalhães Júnior, Av. Anita 

Garibaldi – que se juntaram às antigas Av. Dois Leões, Av. Heitor Dias e Av. Barros Reis (ex. 

Estrada Velha de Campinas, no caminho do interior do Estado da Bahia). 

E essas “largas avenidas” vieram complementar as antigas Estradas de Penetração, em geral 

posicionadas nas “cumeadas dos morros” e que interligavam o centro antigo de Salvador com 

os “distantes povoados” da periferia da cidade – Pau da Lima, S. Cristóvão, Itapuã, Boca do Rio, 

Paripe, por exemplo (ver Figura 202) 
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Figura 202 – Principais Articulações Viárias 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

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

  

268 

 Desarticulação Viária: Vale x Cumeada 

A estrutura viária de Salvador, por ser oriunda de diversas implementações feitas em épocas 

distintas e com enfoques urbanísticos dissociados – defesas naturais x acessibilidade entre 

regiões x macrodrenagem urbana x capilaridade rodoviarista – suas vias principais tiveram 

grandes dificuldades para se articular entre si e, com isso, permitir uma conveniente troca e/ou 

apoio entre as mesmas, no atendimento dos principais fluxos de tráfego. 

Essa constatação fica evidente quando se analisam as articulações viárias existentes na cidade: 

 nas regiões mais tradicionais (p/ex. na AUC – bairros da Graça, Federação, Brotas, 

Cosme de Farias, Liberdade); 

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

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

Rafael/S. Marcos); 

 vias mais recentes como aquelas de Cajazeiras ou Fazenda Grande, todas articuladas 

com a EVA (Estrada Velha do Aeroporto). 

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

(i) no atendimento da acessibilidade local aos bairros lindeiros e com diversas 

conexões com o viário existente; ou  

(ii) no atendimento ao trânsito de passagem, com interseções somente com as vias 

estruturadoras (semi-expressas). 

Essa indefinição pode ser observada na região do Subúrbio Ferroviário e os poucos (ou 

precários) acessos até à Av. Afrânio Peixoto (ex. Suburbana); nas Av. Gal Costa e seus elevados 

bairros lindeiros; na Av. Luís Eduardo Magalhães desarticulada dos bairros de Cabula e 

Pernambués; na dificuldade de otimização do uso da Av. Edgar Santos; na Av. Regional para 

acessar Cajazeiras – o que torna obrigatória uma “releitura dessas articulações” face à realidade 

topográfica dessas regiões, que é a tônica do relevo de Salvador e que, por isso, condiciona as 

soluções viárias. 

Essa coexistência entre as antigas “estradas de penetração nas cumeadas”, as “avenidas de 

fundo de Vale” e as recentes “vias de trânsito rápido” (Av. Luís Eduardo Magalhães e Via 

Expressa Baía Todos os Santos) exigiu que surgissem precárias ligações viárias entre elas que, 

com o tempo, acabaram por se consolidar. Como por exemplo: 

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

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

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

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

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 
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Avaliando-se alguns projetos viários que neste momento estão sendo implementados, se 

constata que esta situação tende a se agravar pois observa-se, apesar de projetados com boas 

conexões viárias no eixo das Vias Transversais (notadamente na implantação da Av. 29 de 

março), não se constata sua continuidade viária com as vias lindeiras da região – acesso a Pau 

da Lima, por exemplo. Resultado que reforçará, a médio prazo, os problemas localizados de 

articulação viária observados nesses locais, que pretendem solucionar, inclusive no acesso aos 

loteamentos mais recentes, notadamente da região de Cajazeiras (Figura 204). 

 

Figura 204 – Região de Cajazeiras: Ligações Desarticuladas 

 

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

 

A par da distribuição espacial e geográfica das vias, intensamente condicionada pelo relevo da 

região como mencionado, verifica-se que os padrões de uso e intensidade da ocupação do solo 

nas diferentes regiões, necessitam estar providos de uma infraestrutura física e de logística 

operacional de transporte – seja viário ou pelo transporte coletivo – de forma que a capacidade 

ofertada venha a se adequar à demanda que o solicita(rá) (ver Figura 205 e detalhe na Figura 

206). 

A avaliação da atual “capacidade de suporte” pode ser aferida pela análise dos Níveis de 

Serviço (NS) que esse Sistema Viário Principal (SVP) apresenta – relação entre os fluxos 

veiculares observados nas horas-pico e a quantidade de faixas de tráfego/pistas de rolamento e 

condições operacionais do trânsito – de forma a atender adequadamente a demanda que o 

utiliza. 

A verificação das condições que a operação do trânsito impõe ao sistema viário cotidianamente 

é mensurada pelo Nível de Serviço (NS) que essas vias apresentam nos momentos de máxima 

solicitação; em geral, na hora de pico da manhã (HPM). 
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Esses Níveis de Serviço Operacional são categorizados de acordo com o grau de saturação 

dos diferentes trechos viários que compõe a Rede Viária de Simulação, relacionando o Fluxo 

Horário e a Capacidade Viária (índice V/C), expressos em faixas de referência, conforme a 

“escala cromática”: 

 

 

 

Obs.: Os valores de referência de cada faixa de V/C foram 

definidos a partir dos dados publicados no HCM (Highway 

Capacity Manual, de 2000), para uso em vias urbanas. 
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Figura 205 – Capacidade Viária Ofertada no Sistema Viário Principal (geral) 

 

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

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados Simulação da RV do PlanMob 
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5.3.5.2 Caracterização da Demanda  

 

 Produção de Viagens por Modo Individual 

A cidade de Salvador tem características morfológicas (geográficas e urbanas) que estimulam o 

uso dos modos motorizados, como o relevo acidentado e a malha viária desarticulada ou com 

dificuldades de acesso (assuntos abordados no item 4.1.3). 

Além disso, verifica-se que a produção de viagens dos modos motorizados individuais está 

correlacionada com as características socioeconômicas dos soteropolitanos, uma vez que, a 

maioria dessas viagens são dependentes da “posse do veículo”. 

Assim, conforme a dinâmica sócio espacial apresentada, as regiões da Área Urbana Consolidada 

(AUC) e da Orla Atlântica concentram a população com maior poder econômico; 

consequentemente apresentam altos índices de produção de viagens individuais (ver Figura 

207). 

Nessa Figura 208 percebe-se que as Sub-Zonas de Tráfego (SZs) com maior concentração na 

produção de viagens estão situadas nas regiões da Barra, Itaigara e Caminho das Árvores, 

apesar de um destaque para a Área Urbana Consolidada como um todo; localidades que 

conciliam alta densidade populacional e o predomínio das Classes de Renda Familiar A e B. 

Cabe salientar que, apesar da Orla Atlântica contemplar diversas SZs com população 

predominante de Classes A e B, a baixa densidade populacional da sua porção intermediária 

resulta em uma menor intensidade de viagens nesse setor urbano. 

Este processo ocorre de forma inversa nas regiões do Miolo e do Subúrbio Ferroviário, onde a 

predominância são das Classes C, D e E, mas a alta densidade populacional resulta em uma 

intensidade de viagens motorizadas próxima à da Orla Atlântica. 

As regiões de São Caetano, Liberdade e Retiro apresentam uma maior diversidade de Classes 

de renda (B, C, D e E) e as maiores densidades habitacionais de Salvador; essas combinações 

ocasionam numa intensidade média, sendo uma das regiões com maior produção de viagens. 
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Figura 207 – Produção de Viagens Individuais Motorizadas e Classes de Renda  

 

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

Nota: Critério IBGE
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 Atração de Viagens por Modo Individual 

No entanto, diferentemente das regiões produtoras de viagem (na HPM) (que tem áreas com 

maior concentração, mas todas as zonas da cidade tem relativa participação), a atração de 

viagens do município de Salvador tem como característica a concentração em algumas áreas, 

com esparsa participação do restante do município. 

Esse comportamento de confluência no destino das viagens (atração) ocorre porque os principais 

motivos para a realização dos deslocamentos são: Trabalho (aproximadamente 43%) e 

Educação (aproximadamente 30%), conforme explicado no item 2.2.  

Assim, as regiões com melhores infraestruturas e mais oportunidades (empregos e matriculas) 

atraem viagens de toda a RMS, características que ficam evidenciadas nas áreas com IDH mais 

alto, conforme observado na Figura 208.  

A Área Urbana Consolidada (AUC) apresenta o maior aglomerado de atração de viagens em 

Salvador, com pontos específicos de maior concentração, como as regiões do Comércio, Barra, 

Ondina, Pituba e Iguatemi. 

No mapa dessa Figura 208 também fica evidente outras duas áreas de forte intensidade de 

atração de viagens fora da AUC – o CAB, S. Rafael, S. Cristóvão e a Orla Atlântica; além da 

pouca contribuição do restante do município, em especial da região norte do Miolo, como 

atratoras (na HPM). 
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Figura 208 – Atração de Viagens Individuais Motorizadas e IDH-m 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012. 
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 Equilíbrio de Viagens Produzidas e Atraídas 

A desigualdade sócio espacial de Salvador, resulta em regiões com baixa infraestrutura e poucas 

oportunidades (emprego ou matricula), o que impele a população residente a deslocar-se até 

outras regiões da cidade. 

A diferença proporcional entre a distribuição da produção e da atração de viagens cotidianas 

(Figura 209) resulta em um desequilíbrio na intensidade dos deslocamentos e, 

consequentemente, a deficiente utilização da infraestrutura; uma vez que, a população precisa 

percorrer longas distâncias para chegar em seus destinos. Assim, sobrecarregando o sistema 

viário de conexão entre as áreas de produção e atração nos períodos de pico, além de subutilizar 

a infraestrutura das regiões produtoras de viagem, ao longo do dia. 

Na Figura 209 observam-se duas informações que se destacam: a primeira é a predominância 

de sub zonas (325 unidades) com alto índice de produção de viagens, principalmente nas regiões 

do Miolo e Subúrbio Ferroviário; e a segunda é a presença de zonas que se sobressaem pelo 

alto índice de atração de viagens, com destaque para as regiões de Ondina, Pituba, CAB, Cidade 

Baixa, Brotas e o entorno do Porto Seco (ao longo da BR-324), além dos Centros Antigo 

(Comércio) e Novo (Iguatemi). 

Porém, o que se deve salientar é a pouca presença de áreas que possuem um equilíbrio entre a 

produção e atração, ou seja, o descompasso na distribuição da população e das atividades 

demandam muitas viagens extensas entre SZs e de características pendular. 

Salvador apresenta algumas regiões com intensidades de produção e atração de viagens 

motorizadas individuais semelhantes; no entanto, deve-se compreender que as características 

sócio econômicas de cada localidade influenciam no comportamento e no destino das viagens. 

Assim, deve-se fazer uma avaliação particular de cada região da cidade (produtora ou atratora). 

Figura 209 – Proporção entre Atração e Produção de Viagens (na HPM) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012. 
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 Distribuição Espacial das Viagens 

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

 As viagens atraídas para a região do Iguatemi (ver Figura 210) tem como principais ZTs de 

produção de viagem que a ela se destinam, a AUC, em especial os bairros Itaigara, Barra, 

Amaralina, Pituba e Brotas. Essa relação ocorre pela oferta de serviços e empregos 

especializados na região, com a população de maior instrução que reside nesses bairros. 

Destaca-se também a Península de Itapagipe e a região mediana do Subúrbio Ferroviário e 

o Miolo sul (Cabula) e central (S. Rafael). Ainda apresenta atração de viagens provenientes 

dos municípios de Lauro de Freitas e Camaçari, sendo que essas viagens percorrem a Av. 

Luís Viana em toda sua extensão. 
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Figura 210 – Linhas de Desejo (na HPM): Destino Iguatemi 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012.
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 As regiões da Barra e de Ondina apresentam características urbanas similares, sendo 

dotadas de boa infraestrutura, com promoção de comércio e serviços, educação, além de 

atrativos históricos e naturais (praias urbanas). Assim, atrai viagens da população 

pertencente às classes sociais mais altas, predominantemente da Orla Atlântica (ver Figura 

211 e Figura 212), de regiões como a Pituba, Iguatemi, Jd. Armação, Itapoã e Stella Maris. 

Essas viagens acontecem prioritariamente por motivo de educação, com a presença de 

importantes Polos Geradores de Tráfego (PGTs) como os campi da UFBA locados no Vale 

do Canela e na Av. Adhemar de Barros, adjacente ao bairro da Federação. Esses contém 

uma abrangência também metropolitana, atraindo viagens de municípios vizinhos com 

destaque para Lauro de Freitas e Simões Filho. 

O motivo lazer também é relevante, seja pela vocação turística (Farol da Barra, fortes e 

museus), ambientes naturais com praias tradicionais como as praias do Porto da Barra e da 

Praia do Farol, seja para convivência urbana, com a implantação do projeto de requalificação 

do Porto da Barra até o Barravento, presença do Jd. Zoológico, entre outros equipamentos 

urbanos. 

Atrai também pelo motivo trabalho com presença de centros empresariais na Barra e sedes 

corporativas e renomadas clínicas médicas na Av. Anita Garibaldi. 
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Figura 211 – Linhas de Desejo (na HPM): Destino Barra 

 

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

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012.
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 As regiões da Pituba e Itaigara tem características de centralidade municipal. São 

igualmente dotadas de infraestrutura urbana, mas com forte relevância para o comércio e 

serviços, com presença de shoppings center, conjuntos empresariais e intenso comércio 

local. Isso acaba por atrair viagens (ver Figura 213) por motivo trabalho, provenientes de 

diversas regiões da cidade, inclusive do Miolo (Sussuarana, Cabula, Cajazeiras, 

Mussurunga, entre outros) e de regiões da AUC como Vila Laura e Liberdade; porém, com 

predominância de viagens das regiões com população de maior renda (Orla Atlântica). 
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Figura 213 – Linhas de Desejo (na HPM): Destinos Pituba e Itaigara 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012.
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 A região do Comércio e Centro Antigo é uma grande atratora de viagens, pela oferta 

de comércio, serviços e apelo turístico. As regiões de origem dessas viagens são 

prioritariamente provenientes da Orla Atlântica e AUC (ver Figura 214), cuja população, 

em geral, detém maior renda média familiar mensal, sendo potenciais consumidores do 

comércio das avenidas Carlos Gomes e Sete de Setembro, bem como usuários dos 

serviços e apreciadores do turismo presentes na região do Centro Antigo (Pelourinho, 

Praça Municipal, Mercado Modelo, entre outros). 

Além disso, essa região do Centro Tradicional de Salvador ainda possui uma grande atração 

para viagens cotidianas dos municípios vizinhos de Lauro de Freitas e de Simões Filho. 
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Figura 214 - Linhas de Desejo (na HPM): Destinos Comércio e Centro Antigo 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012.
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 O Centro Administrativo da Bahia (CAB), complexo urbano que compreende 

secretarias e órgãos do Governo do Estado, oferece postos de trabalho mais qualificados. 

Dessa forma, acaba por atrair viagens (ver Figura 215) provenientes de regiões com 

população de maior renda como da Graça, Pituba, Itaigara, Iguatemi, Patamares, entre 

outros. Vale ressaltar o vetor de viagens que extrapola o limite municipal, revelando uma 

atração externa ao município – Simões Filho. 
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Figura 215 - Linhas de Desejo (na HPM): Destino CAB - Centro Administrativo da Bahia 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012.
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 Subdivisão Modal das Viagens Individuais 

As características sócio econômicas também influenciam no modal da viagem, uma vez que, o 

deslocamento de cada veículo próprio apresenta uma grande elasticidade – renda familiar x 

demanda – além da variação nos custos operacionais, no conforto e na infraestrutura viária 

ofertada. 

Essas situações podem ser avaliadas pela maior presença no uso de motos, como veículo de 

transporte individual, em regiões de menor Renda Média Familiar, caracterizando uma 

subdivisão modal. 

A subdivisão modal relativa do uso dos automóveis em relação aos demais modais individuais 

está apresentada na Figura 216, onde percebe-se a predominância deste veículo sobre os 

demais. No entanto, o que também se nota é a forte predominância do uso do automóvel na AUC 

e na Orla, enquanto ocorre um enfraquecimento nas regiões do Miolo e do Subúrbio Ferroviário. 

Esse comportamento pode ser justificado pela elasticidade da demanda do automóvel, que 

correlaciona a posse do veículo e seu uso com a renda média familiar 
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Figura 216 - Subdivisão Modal (na HPM): Automóvel e táxi/Individual 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Pesquisa OD/2012.
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Por outro lado, percebe-se que nas regiões do Miolo e do Subúrbio Ferroviário, regiões de menor 

poder aquisitivo, uma participação mais significativa das motocicletas nas viagens motorizadas 

(ver Figura 217). Essa discrepância na subdivisão modal ocorre porque a motocicleta se tornou 

uma solução economicamente mais fácil para superar os congestionamentos e principalmente 

para os usuários dos modos coletivos. Além do mais, algumas localidades apresentam restrições 

na seção viária, tornando a motocicleta um veículo de maior mobilidade e acessibilidade no 

interior desses bairros populares dessa região. 
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Figura 217 - Subdivisão Modal (na HPM): Moto e Mototáxi/Individual 

 

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



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

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

  

294 

Cabe destacar que, na última década percebe-se o aumento das viagens individuais, inclusive 

para as faixas de menor renda, através da crescente participação das motocicletas na frota 

registrada pelo DETRAN-BA na cidade de Salvador.  

Na Figura 218, percebe-se que a frota de motocicleta no período de 2006 a 2016 teve um 

crescimento acumulado de 3,6 vezes, enquanto a frota de automóvel apresentou um acréscimo 

aproximado de 70% somente, segundo os cadastros publicados pelo DETRAN-BA.  

No entanto, esse incremento só foi identificado parcialmente pela Pesquisa OD/2012, pois no 

período em que em Pesquisa Domiciliar foi aplicada, a tendência de forte crescimento de 

motocicletas ainda se encontrava muito incipiente em Salvador.  

 

Figura 218 – Crescimento Acumulado da Frota de Veículos de Uso Individual de Salvador 

 

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

 

Entretanto, neste momento de desenvolvimento do PlanMob Salvador (2017) a presença das 

viagens por motocicletas está cada vez mais significativa no padrão da mobilidade da capital. 
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5.3.5.3 Oferta e Custo do Estacionamento Público 

 Oferta de Vagas de Estacionamento 

Para compor a análise do sistema viário da cidade foi realizada, pelo consórcio TTC-Oficina, uma 

Pesquisa Específica quanto ao Custo de Estacionamento (PCE), em três regiões da cidade com 

alta demanda por estacionamento (ver Figura 219). Os resultados detalhados desta pesquisa 

foram apresentados na Nota Técnica NT-04 já encaminhada à SEMOB e que foi parte integrante 

dos produtos da fase 30.00.00 – Base de Dados deste PlanMob Salvador. 

Essa pesquisa foi setorizada, subdividindo as três regiões definidas para estudo em subzonas 

para permitir uma avaliação mais pormenorizada, de forma que os resultados obtidos 

registrassem o perfil do estacionamento em cada subzona e da região em termos globais. As 

definições das subzonas analisadas em cada região são apresentadas na Figura 220. 

Em cada uma das subzonas apresentadas na Figura 220, foram observadas, quantificadas e 

mapeadas todas as vagas de estacionamento de uso público encontradas naquele momento 

da vistoria, de acordo com a forma tipologia como as mesmas eram oferecidas à população em 

geral. 

 

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

 

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

 

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

 Zona Azul (ZA) – vagas demarcadas e sinalizadas em algumas vias públicas, onde a 

cobrança pela utilização da vaga na via pública é regulamentada pela Prefeitura Municipal 

de Salvador (PMS). Possui diferentes valores, de acordo com a duração da utilização da 

vaga, sendo classificada em curta duração (até 2h estacionado), média duração (até 6h), 

longa duração (até 12h) ou multi-horários (2h, 6h ou 12h estacionado); 

 Estacionamentos Públicos (EP) – espaços em imóveis ou áreas privadas, destinados 

ao uso do público em geral, mas com o estacionamento sujeito à cobrança (R$) pela 

utilização da vaga; 

 Vagas Patrocinadas (VP) – vagas disponibilizadas por empreendimentos, sem custo 

para o usuário, porém tendo sua utilização vinculada ao uso de algumas atividades 

existentes no empreendimento; 

 Livres (VL) – vagas que não possuam qualquer cobrança para utilização (em geral 

junto ao meio fio). 

 

O panorama geral obtido através da compilação dos dados da pesquisa apontou para o cenário 

sintetizado na Tabela 86, Tabela 87 e Figura 221. 

 

Tabela 86 - Síntese dos Resultados: Pesquisa de Uso do Estacionamento 

 

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

 

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

 

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

Barra Comércio Iguatemi und. (%)

EP - Estacionamento Público 4.222 1.425 15.940 21.587 74

VP - Vagas Patrocinadas 359 377 468 1.204 4

Vagas Livres 2.533 501 1.015 4.049 14

ZA - Regulamentadas "Zona Azul" 616 1.318 390 2.324 8

TOTAL POR REGIÃO 7.730 3.621 17.813 29.164 100

TOTALVAGAS OFERTADAS
TIPOLOGIA
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Figura 221 - Comparativo das Vagas por Tipo e Região de Análise 

  

  

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

 

De acordo com a Tabela 86 e Figura 221, os estacionamentos públicos em áreas privativas (EP= 

74%) são a principal tipologia das vagas disponíveis para a população em geral e dessas, 

coincidentemente, 74% é encontrada na área do Iguatemi. A maior concentração das vagas do 

tipo “Zona Azul” (8% no geral) está localizada na região do Comércio (57% no tipo específico). 

  

BARRA
19%

COMÉRCIO
7%

IGUATEMI
74%

Estacionamento Público (21.587 vagas)

BARRA
30%

COMÉRCIO
31%

IGUATEMI
39%

Vagas Patrocinadas (468 vagas)

BARRA
63%

COMÉRCIO
12%

IGUATEMI
25%

Vagas Livres (1.015 vagas)

BARRA
26%

COMÉRCIO
57%

IGUATEMI
17%

"Zona Azul" (2.324 vagas)
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 Valor do Estacionamento Público 

Em conjunto com a quantidade das vagas de estacionamento de uso público, foram anotados os 

valores praticados para a cobrança do estacionamento nesses locais, relativamente ao custo 

cobrado do motorista no momento de estacionar o veículo.  

As Tabela 88 a Tabela 90, mostram os valores unitários de cada local pesquisado (custo em 

R$/1ª hora) e agregado com um valor médio (ponderado) para a subzona respectiva e o global 

para cada uma das três regiões pesquisadas. 

 

Tabela 88 – Valor de Estacionamento: Região BARRA 

  

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Pesquisa de Custo de Estacionamento. 

 

Área Zona
Tipo de 

Estacionamento

Quant. 

(und)

EP 33 3,00

EP 24 7,20

Livre 187 0,00

ZA - 2h 434 3,00

subtotal 678 2,32

EP 30 4,00

EP 45 9,00

EP 90 10

Livre 183 0,00

subtotal 348 4,09

Livre 393 0,00

subtotal 393 0,00

Livre 485 0,00

subtotal 485 0,00

EP 3.000 6,00

EP 1.000 10,80

Livre 1.224 0,00

ZA - 2h 114 3,00

ZA - 6h 18 6,00

subtotal 5.356 5,46

Livre 420 0,00

ZA - 2h 50 3,00

subtotal 470 0,32

7.730 4,19

LOCALIZAÇÃO VAGAS OFERTADAS
 VALOR 

UNITÁRIO 

(R$/hora/2017) 

B
A

R
R

A

TOTAL REGIÃO

4

7

15

19

204

400
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Tabela 89 – Valor de Estacionamento: Região COMÉRCIO 

  

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Pesquisa de Custo de Estacionamento. 

  

Área Zona
Tipo de 

Estacionamento

Quant. 

(und)

EP 104 8,00

EP 30 9,90

VP 166 0,00

Livre 441 0,00

ZA - 6h 140 6,00

ZA - 12h 61 9,00

subtotal 942 2,09

EP 55 3,00

Livre 40 0,00

ZA - 2h 82 3,00

ZA - 6h 38 6,00

ZA - 12h 33 9,00

subtotal 248 3,27

EP 36 7,50

EP 20 8,00

EP 605 9,00

EP 575 10,00

VP 211 0,00

Livre 20 0,00

ZA - 2h 632 3,00

ZA - 6h 303 6,00

ZA - 12h 29 9,00

subtotal 2.431 6,42

3.621 5,11

LOCALIZAÇÃO VAGAS OFERTADAS
 VALOR 

UNITÁRIO 

(R$/hora/2017) 

C
O

M
É

R
C

IO

50

TOTAL REGIÃO

328_1

328_2
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Tabela 90 – Valor de Estacionamento: Região IGUATEMI 

  

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Pesquisa de Custo de Estacionamento. 

Área Zona
Tipo de 

Estacionamento

Quant. 

(und)

EP 210 3,00

EP 200 6,50

EP 290 8,00

EP 150 9,00

EP 402 10,00

EP 180 12,00

VP 198 0,00

Livre 159 0,00

ZA - 6h 132 6,00

subtotal 1.921 6,54

EP 6.000 6,00

EP 1.636 8,00

VP 270 0,00

subtotal 7.906 6,21

EP 530 6,00

Livre 69 0,00

ZA - 2h 46 3,00

ZA - 6h 134 6,00

subtotal 779 5,29

Livre 30 0,00

ZA - 2h 63 3,00

subtotal 93 2,03

EP 185 3,00

EP 300 7,00

Livre 151 0,00

ZA - 2h 15 3,00

subtotal 651 4,15

EP 300 5,00

EP 65 6,00

EP 500 9,00

EP 500 10,00

EP 60 12,00

Livre 121 0,00

subtotal 1.546 7,83

EP 4.232 6,00

EP 200 7,50

Livre 485 0,00

subtotal 4.917 5,47

17.813 6,04

VAGAS OFERTADAS
 VALOR 

UNITÁRIO 

(R$/hora/2017) 

IG
U

A
T

E
M

I

TOTAL REGIÃO

9608

9610

9611

9612

9613

9614

9818

LOCALIZAÇÃO
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A Figura 222 apresenta a comparação do custo médio por vaga de cada região estudada, 

apresentando a região da Barra com menor custo médio e a região do Iguatemi com o maior 

custo médio por vaga ofertada; fato este decorrente da composição das vagas de cada região 

conforme apresentado na Figura 221 deste relatório. 

 

Figura 222 – Valor Médio por Vaga (R$/Vaga, maio/2017) 

 

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

 

 Informações sobre a Demanda de Estacionamento 

De posse dos resultados obtidos na PCE - Pesquisa do Custo de Estacionamento (maio/2017), 

foi realizado o comparativo com os dados apresentados na Pesquisa Domiciliar de Origem e 

Destino (SEINFRA/2012) para as mesmas áreas estudadas na PCE. 

Na Pesquisa OD/2012 são apresentadas sete categorias da demanda por tipo de 

estacionamento, sendo elas: Não Estacionou; Zona Azul; Patrocinadas; Meio Fio; Próprio; 

Pagante Avulso; e Pagante Mensal. 

Para efeitos de comparação e análise do impacto da cobrança e/ou valor de estacionamento, 

foram consideradas apenas as demandas para as vagas de estacionamento de uso público, de 

modo a estabelecer uma equivalência entre as duas pesquisas. Assim, a fim de facilitar a leitura 

dos resultados, as categorias utilizadas na Pesquisa OD/2012 e selecionadas para a 

comparação com a PCE foram renomeadas da seguinte maneira: 

1. Não Estacionou → Desconsiderado; 

2. Zona Azul → Zona Azul (ZA); 

3. Patrocinadas → Vagas Patrocinadas (VP); 

4. Meio Fio → Vagas Livres (VL); 

5. Próprio → Desconsiderado; 

6. Pagante Avulso → Estacionamento Público (EP); 

7. Pagante Mensal → Desconsiderado. 
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A Tabela 91 e a Figura 223, a seguir, apresentam a composição da demanda por vagas de 

estacionamento no Período de Pico da Manhã, obtido na Pesquisa OD/2012, totalizando 18.917 

vagas (na HPM); que distribuídos na mesma tipologia pesquisada e nas regiões estudadas e o 

comparativo da ocorrência de cada tipologia ofertada, também por região respectivamente, está 

ilustrada na Figura 223. 

 

Tabela 91 – Tipos de Estacionamento das Regiões Estudadas (Pesquisa OD/2012) 

  

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

 

Figura 223 –Demanda de Estacionamento por Tipo, por região (Pesquisa OD/2012) 

  
  

  

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

Tipo Quant. (und) (%)

EP 766 4

VP 15.466 82

Livre 2.279 12

ZA 405 2

TOTAL 18.916 100

DEMANDA POR ESTACIONAMENTO

(15.466 vagas) (766 vagas) 

(2.279 vagas) (405 vagas) 
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Segundo a Pesquisa OD/2012 a tipologia com maior demanda eram de Vagas Patrocinadas (ver 

Tabela 91), enquanto a PCE-2017 aponta os Estacionamentos Públicos como tipologia com 

maior oferta de vagas nessas três regiões.  

Pode-se inferir que esta distorção se deve em grande parte ao início da cobrança dos 

estacionamentos nos shoppings centers em 2013, empreendimentos que mais ofertam vagas 

na região e, com isso, diminuindo significativamente a oferta de vagas patrocinadas, pois 

passaram a ser cobradas, recentemente. 

Por outro lado, a oferta das vagas do tipo “Zona Azul”, aumentou significativamente em 

detrimento das Vagas Livres que diminuíram. 

 

5.3.5.4 Avaliação da Infraestrutura Viária 

 Desempenho Geral do Trânsito na Rede de Simulação 

O sistema viário de Salvador está fortemente estruturado em quatro vias: 

(i) duas com um trânsito expresso (BR-324 e Av. Luís Viana); e  

(ii) em duas outras vias, arteriais e lindeiras a suas orlas marítimas (a Av. Afrânio Peixoto/ 

Suburbana na Orla da Baía de Todos-os-Santos; e a Av. Octávio Mangabeira, na Orla 

Atlântica). 

Essas quatro vias, macroestruturadoras da cidade e responsáveis por sua “imagem espacial” 

característica, se localizam a partir da AUC (Área Urbana Consolidada) em direção ao restante 

da RMS e interior do Estado da Bahia. 

As vias de Fundo de Vale, implantadas na década de 70, são as únicas opções de atingir o centro 

antigo da cidade, além de outros bairros tradicionais. Os moradores e atividades econômicas 

dessa região produzem diariamente um intenso tráfego no centro da capital. 

O PlanMob Salvador realizou ao longo de seus trabalhos, uma adaptação para representar a 

situação do trânsito atual, uma REDE DE SIMULAÇÃO do Sistema Viário (SV), integrada aos 

Sistemas Públicos de Transporte Coletivo (TC) com dois principais objetivos:  

(i) Obter indicadores quanto ao desempenho operacional do trânsito existente; 

(ii) Possibilitar comparações entre cenários futuros a serem testados – em sua estrutura 

de projetos de transporte e/ou em anos-horizonte distintos – de forma a avaliar as 

diferentes políticas públicas de fomento às infraestruturas de transporte e trânsito da 

cidade. 
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Tabela 92 – Rede de Simulação:  Tipo / Extensão das Vias 

 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 

A Rede de Simulação em uso pelo PlanMob foi definida a partir das antigas redes representativas 

do Sistema Viário Principal (SVP) acrescida das vias de categoria local, mas utilizada pelas linhas 

de ônibus no interior dos bairros (=49,0%). 

Essa Rede de Simulação foi CALIBRADA para representar a movimentação cotidiana em 

Salvador, tanto quanto ao uso dos subsistemas públicos de transporte coletivo (TC = ônibus, 

metrô, trem etc.) como nos aspectos da circulação do tráfego (SV = nos principais corredores de 

trânsito e conexões/interseções mais importantes), de forma que pudessem indicar a REAL 

SITUAÇÃO DO DESEMPENHO operacional desses sistemas.  

Essa movimentação foi ajustada com as informações obtidas em uma pesquisa específica feita 

em junho/2017 em 21 locais (Figura 224) distribuídos nos principais corredores de tráfego:  

(i) quanto ao trânsito veicular (contagem classificada);  

(ii) quanto ao uso do transporte coletivo (ocupação visual dos ônibus). 

Para possibilitar um preciso ajuste dos embarques de usuários do Metrô também foi realizada 

pelo Consórcio TTC-Oficina uma pesquisa quanto ao tempo de caminhamento e distância 

percorrida pelos usuário do Metrô entre os pontos de paradas dos ônibus e o controle de acesso 

às estações do mesmo. Considerou-se os pontos de ônibus mais próximos à estação do Metrô 

(dois pontos, um em cada sentido da operação do Metrô). A pesquisa de tempo de 

caminhamento e distância percorrida pelos usuário do Metrô foi aplicada em todas as estações 

do Metrô operantes em junho/2017, na L1 de Lapa até Pirajá e na L2 do Acesso Norte até Pituaçu 

(Figura 224). 

(km) %

I Expressa 125,6 6,6%

II Trânsito Rápido 60,7 3,2%

III Arterial I 145,2 7,7%

IV Arterial II 185,6 9,8%

V Coletora 448,3 23,7%

965,4 51,0%

Local 928,0 49,0%

1.893,4 100,0%

**Obs: Contando os 2 sentidos das vias

SV
P

TIPO DE VIAS

Subtotal

TOTAL

VI

EXTENSÃO 

SIMULADA

6,6%
3,2%

7,7%

9,8%

23,7%

49,0%

Extensão por Tipo de Vias

Expressa Trânsito Rápido
Arterial I Arterial II
Coletora Local

SVP=51%

Locais=49%
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Figura 224 - Pesquisas Específicas para calibração da Rede de Simulação 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). (ver NT04 do PlanMob Salvador)



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

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

  

307 

Com a calibração dessa Rede de Simulação do SV foram analisados os resultados 

representativos do comportamento do trânsito na capital baiana, referentes à hora pico matutina 

(HPM), momento do dia em que se verificou a maior solicitação do sistema viário e cujo resultado 

síntese do carregamento de tráfego ajustado para representar a movimentação cotidiana em 

2017 pode ser visualizada nas Figura 225. 

Figura 225 – Rede de Simulação da RMS: Carregamento do Sistema Viário (geral) – HPM, 
2017 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 

Para melhor avaliar os resultados dos fluxos de tráfego, a partir dos carregamentos observados 

nessa simulação (na HPM), foi utilizada a “escala cromática” já referida no item 4.2, que 

correlaciona um indicador do NÍVEL DE SERVIÇO (NS) do trânsito x a OCUPAÇÃO do trecho, 

em cada ligação viária (representada pela relação V/C = fluxo de tráfego/capacidade viária 

ofertada), abaixo transcrita. 

  

Obs.: Os valores de referência de cada 

faixa de V/C foram definidos a partir dos 

dados publicados no HCM (Highway 

Capacity Manual, de 2000), para uso em 

vias urbanas. 
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A Figura 226  ilustra os resultados obtidos na representação simulada do ATUAL (2017) 

comportamento do trânsito na capital baiana (sempre na HPM). 

 

Figura 226 - Rede de Simulação da RMS: Carregamento do Nível de Serviço (geral) – HPM, 

2017 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 

Em síntese pode-se mencionar a seguinte distribuição da saturação do trânsito atual (2017), 

por categoria viária das vias componentes do Sistema Viário Principal (SVP) simulado. 

 

Tabela 93 – Nível de Serviço por Tipo de Via em Salvador (na HPM, 2017) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

(km) % (km) % (km) % (km) % (km) % (km) % (km) %

I Expressa 125,6 6,6% 61,6 49,1% 16,1 12,8% 21,5 17,1% 17,8 14,2% 8,1 6,4% 0,5 0,4%

II Trânsito Rápido 60,7 3,2% 8,7 14,3% 6,0 9,9% 15,6 25,7% 22,1 36,4% 7,2 11,9% 1,1 1,8%

III Arterial I 145,2 7,7% 54,9 37,8% 25,2 17,3% 26,8 18,5% 25,4 17,5% 9,7 6,7% 3,2 2,2%

IV Arterial II 185,6 9,8% 33,3 18,0% 39,7 21,4% 48,6 26,2% 49,1 26,5% 14,1 7,6% 0,8 0,4%

V Coletora 448,3 23,7% 203,2 45,3% 101,5 22,6% 84,6 18,9% 42,6 9,5% 13,8 3,1% 2,6 0,6%

965,4 51,0% 361,8 37,5% 188,5 19,5% 197,1 20,4% 157,0 16,3% 52,9 5,5% 8,1 0,8%

Local 928,0 49,0% 757,1 81,6% 82,3 8,9% 52,3 5,6% 25,5 2,8% 7,6 0,8% 3,3 0,4%

1.893,4 100,0% 1.118,9 59,1% 270,7 14,3% 249,4 13,2% 182,5 9,6% 60,5 3,2% 11,4 0,6%

**Obs: Contando os 2 sentidos das vias

SV
P

TIPO DE VIAS

Subtotal

TOTAL

VI

EXTENSÃO 

SIMULADA
NÍVEIS DE SERVIÇO

A B C D E F
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Figura 227 – Nível de Serviço por Tipo de Via em Salvador (na HPM, 2017) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 

 Pontos Críticos da Fluidez x PROVIA 

Como decorrência das manifestações registradas durante as “Escutas Setoriais”, do Pré-

diagnóstico, de reuniões específicas com os técnicos da Transalvador, de vistorias de campo 

nos locais indicados como mais problemáticos pelos operadores de trânsito e, pela experiência 

dos profissionais do Consórcio TTC-Oficina, no acompanhamento e atuação junto aos órgãos 

gestores do trânsito em Salvador, foram relacionados os principais locais que se mostravam 

atualmente como “GARGALOS DE TRÂNSITO” na cidade (ver Figura 228). 

Alguns dos locais agora elencados como “Gargalos de Trânsito” já constavam do Mapa 4 – 

Sistema Viário, Anexo ao PDDU/2016, e do elenco de Pontos Críticos (PC) do PROVIA (2010) e 

deverão ser avaliados em conjunto com outros projetos viários que comporão os cenários 

alternativos a serem testados no PlanMob Salvador.  
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 Locais com adequações viárias e/ou Obras de Artes Especiais (OAEs) 

 Av. Vasco da Gama x R. Lucaia/Av. Anita Garibaldi (9 e PC.7) 

 Av. S. Rafael x Estr. Muriçoca x Estr. do Mandu (58) 

 Região de Itapuã e Av. Octávio Mangabeira 

 Largo do Tanque x Av. San Martin (29) 

 Rótula do Abacaxi (parte inferior) (41) 

 Av. Tancredo Neves x Av. Magalhães Neto (20 e PC.10) 

 Pq. da Cidade x R. Cruz da Redenção (10 e PC.4) 

 Retorno na Av. ACM x Fac. Universo 

 Av. Octávio Mangabeira x Jd. de Alah (44 e PC.11) 

 Viad. D. Canô x Acesso do CAB x Av. Luís Viana (17) 

 R. Silveira Martins x R. Tomás Gonzaga (45) 

 R. da Praia (acesso a Stella Maris) (55) 

 Av. Miguel Calmon (Vale do Canela) x UFBA/Graça 

 

 Locais com necessidade de soluções de sinalização de tráfego 

 Av. Afrânio Peixoto x Rotatória de Coutos (Alm. Mourão de Sá) 

 Av. Afrânio Peixoto x Rotatória de Paripe (Alm. Tamandaré) 

 R. Eduardo Dotto x Acesso à Rotatória de Paripe (62) 

 Estr. Campinas – Pirajá x R. da Bolívia 

 Estr. Campinas – Pirajá x Acesso ao Porto Seco (Pirajá) 

 Largo da Mariquita e Av. Pedro Luís 

 Lgo. de Roma x R. Caminho de Areia 

 Lgo. de Mares x R. Fernandes da Cunha 

 Av. Aliomar Baleeiro (EVA) x Conj. Jaguaribe (Cem. Bosque da Paz) 

 Av. Aliomar Baleeiro (EVA) x Av. Regional (Estádio Barradão) 

 Av. Aliomar Baleeiro (EVA) x “Rotatória” de Pau da Lima 

 Av. Brandão Vilela x R. da Mata Escura 

 Av. Brandão Vilela x Av. Ulisses Guimarães 

 Av. Anita Garibaldi x Av. Ademar de Barros (4) 

 R. Bahia e R. Rio Grande do sul x Av. Manuel Dias 

 R. Silveira Martins x Estr. de Barreiras 

 Av. Luís Eduardo Magalhães x Baixa de Santo Antônio 

 Av. Luís Eduardo Magalhães x Retorno sob Viad. do Retiro 

 Retorno da Av. Vasco da Gama x V. América 

 Região do Anel Viário x Acesso ao CEASA (via BA-526) 
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Além desses locais, que se destacaram pela intensidade dos fluxos de trânsito, existem dezenas 

de pontos de “gargalos no trânsito”, muitas vezes pela:  

(i) insuficiência na largura das vias ou na quantidade de faixas de tráfego 

disponibilizadas, ou ainda com calçadas estreitas (ou inexistentes), ou até mesmo na 

segregação do trânsito de passagem daquele de atendimento local; 

(ii) descontinuidade das pistas de rolamento e/ou calçadas, em grande parte pela 

desconformidade com a legislação de ocupação do solo lindeiro; 

(iii) concepção equivocada quanto à funcionalidade da via e das suas conexões viárias, 

no contexto urbanístico da região em que está inserida – por exemplo áreas do Cabula, 

Cajazeiras, península de Itapagipe. 

 

Fatores esses que ilustram historicamente a desconformidade dos planejamentos - viário e do 

transporte coletivo - com a realidade da conformação geomorfológica do relevo soteropolitano. 

 

Figura 228 – Pontos Críticos da Fluidez do Trânsito (2017) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 

Esses locais, identificados pelo Consórcio TTC-Oficina junto aos gestores do setor de trânsito no 

município, permitiram um confronto com os resultados deduzidos dos relatórios produzidos pela 

Rede de Simulação (usando o software EMME, vs 4). Seja para averiguar e confirmar a acuidade 

do modelo de simulação da oferta (Redes Viária e de Transportes Coletivos); ou mesmo, para 

analisar espacialmente os reflexos no trânsito da área de influência desses locais críticos. 
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Alguns deles estão relacionados no Programa de Ação da PMS/Transalvador, para implantação 

no curto prazo (Plano Salvador 360): 

 na região do Jd. dos Namorados (na Av. Octávio Mangabeira x Av. Artur de Azevedo 

Machado x Jd. de Alah);  

 Av. Jorge Amado x Av. Salponik no Imbuí;  

 Av. Manoel Ribeiro x R. Cavalcanti junto ao Centro de Convenções - enquanto outros 

estão apontados no PDDU/2016 como necessitando de intervenções de maior porte, 

alguns já vinculados a projetos comprometidos (BRT Lapa <>LIP; corredores 

transversais do Miolo; obras da L2 do Metrô). 

 

As Figura 229 até Figura 237 ilustram algumas dessas áreas, que em geral concentram os 

grandes fluxos da cidade, e que foram selecionadas para exemplificar essa acuidade da Rede 

de Simulação (RS) e esclarecer as análises e decorrentes avaliações, relatadas na sequência. 

 

Figura 229 – Nível de Serviço da RS: Região do Iguatemi (HPM, 2017) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 
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Figura 230 – Nível de Serviço da RS: Rótula do Abacaxi (HPM, 2017) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 

Figura 231 – Nível de Serviço da RS: Largo da Mariquita (HPM, 2017) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).  
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Figura 232 – Nível de Serviço da RS: R. Lucaia (HPM, 2017) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 

Figura 233 – Nível de Serviço da RS: Pq. da Cidade e retorno da Fac. Universo (HPM, 2017) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).  
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Figura 234 – Nível de Serviço da RS: retorno na Av. Vasco da Gama (HPM, 2017) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 

Figura 235 – Nível de Serviço da RS: Acesso Viad. CAB (HPM, 2017) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).  
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Figura 236 – Nível de Serviço da RS: Costa Azul / Jd. Alah (HPM, 2017) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). 

 

Figura 237 – Nível de Serviço da RS: Av. Luís Viana (Paralela) (HPM, 2017) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).  
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Com base nos Níveis de Serviços (NS) ilustrados nessas figuras, identifica-se uma grande 

porcentagem de vias pertencentes ao Sistema Viário Principal (SVP) de Salvador já acusando 

níveis de saturação do tráfego próximas do limite operacional (faixas REGULARES – 0,50<V/C< 

0,81  tons laranja) e, mais preocupante, é se verificar que elas ocorrem em vias de maiores 

capacidades de suporte (em geral, também, com maior utilização) e a maioria na região da 

centralidade do Iguatemi/Av. Tancredo Neves. 

De uma forma geral pode-se mencionar algumas causas para explicar os problemas detectados 

na operação de trânsito, se atendo, mas não se restringindo, a esses locais, adotados como 

exemplo dos problemas identificados: 

a) Macro-desconexão viária entre as duas orlas de Salvador, sobrecarregando as poucas e 

estreitas vias locais das regiões externas à AUC; 

b) Ausência do trânsito de passagem pela região do Miolo de Salvador, obrigando esses 

fluxos a uma concentração nas principais vias estruturadoras (BR-324 e Av. Luís Viana); 

c) Excessiva concentração de fluxos na Av. Luís Viana (Paralela) pela ausência de outras 

ligações viárias que possam apoiá-la lateralmente e, também, a pouca permeabilidade 

que ela apresenta no atendimento aos bairros lindeiros, em ambos os lados, 

sobrecarregando-a desnecessariamente com “fluxos negativos”; 

d) Carência estrutural de ligações viárias localizadas, como por exemplo no Pq. da Cidade 

e o retorno na Av. ACM (Fac. Universo); 

e) Insuficiência de dimensões das Obras de Arte Especiais (OAEs) e/ou de seus acessos 

(Viad. Raul Seixas); 

f) Proliferação de ligações viárias com insuficientes largura/extensão dos trechos de 

entrelaçamento de fluxos, muitos deles decorrentes de “rotatórias (reais ou virtuais) ou 

de “trevos completos” (as conhecidas “tesourinhas” úteis nas rodovias mas inadequadas 

para usos urbanos); 

g) Inadequação funcional da solução de trânsito às características da região (Av. Manoel 

Ribeiro, Estr. do Curralinho, Av. Jorge Amado, Av. San Martin e Av. Barros Reis); 

implicando em elevados fluxos veiculares em vias que não os comportam e conflito com 

a acessibilidade dos estabelecimentos locais; 

h) Uso inadequado das vias (muitas vezes, a única existente no local) por fluxos de 

passagem em regiões tradicionais, contendo viários antigos, estreitos ou íngremes, como 

consequência da apropriação geomorfológica da região; 

i) Obsolescência dos controladores semafóricos, com necessidade de coordenação e 

sincronismo, em várias regiões da cidade, objetivando garantir a continuidade dos fluxos 

de tráfego (“onda verde” ou coordenação em áreas); 

j) Desrespeito e/ou falta de regulamentação urbanística para garantir a adequada 

acessibilidade aos grandes equipamentos geradores de viagens, lindeiros às avenidas 

de maior porte (p. ex., na Av. Garibaldi) sem prejuízo à fluidez do trânsito nas mesmas; 

k) Descontinuidade e/ou falta de padronização da sinalização de tráfego, notadamente a de 

orientação aos “motoristas não frequentes desses locais”, indicando os locais/bairros de 

interesse. 
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 Infraestruturas Viárias Ociosas 

Por outro lado, observou-se a ocorrência de intervenções viárias já feitas e com a implementação 

de grandes OAEs em locais com desnecessidade de tê-las e/ou com concepções de traçado 

desvirtuados da realidade do trânsito local. Pode-se citar como exemplos: 

a) Viad. Juscelino Kubitschek, interligando as avenidas Vasco da Gama e Anita Garibaldi; 

b) Viadutos de interligação das avenidas Barros Reis e ACM, sobre a rótula do Abacaxi; 

c) Viadutos junto à Arena Fonte Nova; 

d) Retornos, em nível, desnecessários na Av. LEM; 

e) Adequação viária sob o viaduto do Jornal “A Tarde” 

Esses descompassos com as necessidades locais devem estar relacionados com planos viários 

e/ou urbanísticos que não se materializaram da forma como foram concebidos, por falta de 

recursos financeiros, mudança nos regramentos locais, alterações nas normas públicas. Mas 

que servem como exemplos de infraestruturas custosas, mas ociosas quanto à sua utilização. 

 

5.3.5.5 Transporte de Cargas 

O transporte de cargas é responsável pelo escoamento das mercadorias entre as regiões 

produtoras e os centros de consumo. Numa área urbanizada este efeito ocorre em grande escala 

entre zonas industriais, de empreendimentos logísticos, de grandes terminais portuários e 

aeroportos e em escala menor, nos estabelecimentos pulverizados na mancha urbana, em geral 

de atendimento comercial para suprir as necessidades de consumo da população. 

 Cargas “Rodoviárias” 

A movimentação de cargas no município de Salvador ocorre principalmente através das rodovias 

que a interligam com a RMS e interior baiano e as antigas estradas estaduais para acessar o 

Porto de Aratu e pela recente Via Expressa Baía de Todos-os-Santos (VEBTS) até o Porto 

Comercial de Salvador. 

O município de Salvador conta também com o CEASA-Bahia, maior mercado atacadista de 

hortifrutigranjeiros da região, que está localizado lindeiro ao Anel Viário (BA-526). Sua 

localização facilita o recebimento da produção agrícola do interior do Estado da Bahia através 

das rodovias BA-535, BA-526 e BR-324 e distribuí-la para atender aos consumidores 

soteropolitanos e da RMS. 

Possui também o Terminal de Carga Aérea, localizado junto ao Aeroporto Internacional de 

Salvador (ainda com pouca movimentação) e com acesso pela Av. Carybé. 

Às margens da rodovia BR-324 existe o Porto Seco de Pirajá, complexo logístico de galpões que 

serve como depósito para lojas de eletrodomésticos e eletrônicos, empresas de entregas de 

encomendas, fornecedores de bebidas e muitos outros conglomerados de empreendimentos 

comerciais e de serviços. Assim como o CEASA, o Porto Seco está estrategicamente localizado 

para interligar os terminais de importação/exportação, bem como para redistribuir sua carga 

fracionada na área urbana de Salvador. 
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Para acessar os portos de Salvador e Aratu, os veículos de carga utilizam principalmente a 

rodovia BR-324 (além da VEBTS ou BA-528). Contudo, essa autoestrada apresenta algumas 

limitações de articulação física que dificulta o tráfego de veículos de carga de grande porte. Entre 

os problemas identificados estão a ausência de faixas de aceleração/desaceleração para acesso 

aos dispositivos de conexão entre as pistas (expressa e marginal) ou quando existentes, se 

mostram insuficientes (problemas que relacionados ao DNIT/Concessionárias). Mas 

principalmente para avaliação neste PlanMob, tem falta de importantes articulações nos “trevos 

rodoviários” com os viadutos de transposição da BR-324, sobrecarregando dessa forma o 

sistema viário urbano do entorno, impondo a circulação de carretas não previstas para fazê-lo 

por exemplo, junto aos viadutos do Porto Seco e Brasilgás. 

Por sua vez, a localização do Porto de Salvador, oriundo da época de fundação da cidade, mas 

hoje situado em área totalmente urbanizada de Salvador, acarreta um descompasso entre o 

trânsito de carga com destino ao Porto Comercial com o tráfego urbano na região. Este conflito 

foi minimizado a partir de 2013, quando foi inaugurada a VEBTS, que além de melhorar o acesso 

entre o Porto de Salvador e a BR-324, tinha como objetivo “retirar os veículos de transporte de 

carga pesada do sistema viário central”. Assim, minimizar os problemas da circulação de carretas 

e caminhões de grande porte na Av. Bonocô, no Largo Dois Leões e na Baixa de Quintas. 

O acesso ao Porto de Aratu, a partir da BR-324 é feito pelas rodovias estaduais BA-528 e BA-

526. Diferente do Porto de Salvador, o Porto de Aratu está localizado em uma área de baixa 

densidade populacional. Assim, ainda não há conflito entre as atividades portuárias e urbanas, 

exceto na interconexão próximo a Águas Claras, local de término da futura L1 do Metrô quando 

estendida e da Nova Rodoviária planejada para se situar nesse local (e assim incluída no 

PDDU/2016). 

O acesso ferroviário aos portos de Salvador e de Aratu é de domínio federal e operado pela 

concessionária Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA), sendo que o acesso ao Porto de Salvador 

está desativado e seu leito na região do Subúrbio Ferroviário deverá ser incorporado ao Projeto 

do VLT, sem atender a ferrovia só o VLT. 

Os principais terminais logísticos e atratores de carga do município, bem como suas vias de 

acesso estão destacados na Figura 238. 
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Figura 238 –Transporte de Cargas “Rodoviárias” 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) 
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 Cargas “Urbanas” 

Com relação à circulação de veículos de carga para distribuir as mercadorias na área urbana, o 

município de Salvador possui alguns regramentos específicos controlando a circulação de 

caminhões e as operações de carga/descarga em determinadas vias e períodos, conforme 

detalhado no Capítulo 6 (item 6.1.4) do RT06.  

Entretanto, devido à proximidade do Porto de Salvador com a área central e histórica do 

município, existem condições especiais quanto à circulação de veículos de carga pesada com 

destino ou retornando do Porto Comercial para acessar diretamente as pistas centrais e com 

fluxo expresso da VEBTS, planejada e construída para garantir essa finalidade. 

Face ao pequeno uso pelos veículos de carga então verificado, que tinham exclusividade de 

circular pela mesma, o órgão de gestão do trânsito no âmbito municipal Transalvador ajustou 

com a CONDER (estadual) o seu uso também pelo trânsito da região, de forma a efetivamente 

melhorar a utilização da mesma. 

Ao contrário da AUC, que contém diversas legislações regulamentando as operações de 

carga/descarga e a circulação de Veículos Urbanos de Carga (VUCs), existem diversas 

centralidade onde se constata uma ausência de regulamentação específica para as operações 

de carga/descarga nas mesmas, em geral antigas, carentes de organização e disciplinamento 

dessas operações, conforme exemplos indicados na Figura 239 
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Figura 239 – Transporte de Carga Urbanas e Centralidades  

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017)
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 Diretrizes do PDDU/2016 

Dada a importância do transporte de cargas e seus impactos sobre o trânsito no município de 

Salvador, no PDDU/2016 são relacionadas algumas diretrizes para melhorar a infraestrutura e 

otimizar as operações vinculadas ao transporte de cargas.  

Nele está prevista a organização funcional da circulação de cargas, incluindo a estruturação, 

hierarquização e regulamentação de uma rede multimodal de transporte de carga, bem como a 

preferência para tratamento de vias com maior fluxo de veículos de carga em Salvador 

estruturando ROTAS com PISTAS para circulação de caminhões/carretas indicando vias com 

tratamento preferencial, conforme apresentado na Figura 240, de forma a facilitar o acesso aos 

locais de concentração no manuseio de mercadorias e, em especial, orientar as definições 

necessárias para ampliar e adequar as estruturas físicas componentes desse sistema viário 

selecionado. 

 

Figura 240 – Sistema de Transporte de Cargas: Diretrizes do PDDU/2016 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados PDDU/2016 – Anexo 03   
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Entre as diretrizes previstas no PDDU/2016, especificamente no art. 233 relativas ao transporte 

de cargas estão a elaboração de um Plano Diretor para o Transporte de Cargas, gestão do 

trânsito avaliando os riscos e prejuízos da circulação de veículos de carga e realização de 

operação de carga e descarga, além da fiscalização do transporte de cargas perigosas. 

O PDDU/2016 também destaca a importância em garantir a integração física e operacional do 

transporte das cargas geradas e/ou destinadas no interior do Estado da Bahia com o porto 

marítimo e com o terminal aeroportuário de cargas de Salvador. 

Considera também atualizar a estratégia operacional dos veículos pesados no ambiente urbano 

como a coleta, transporte e destinação de lixo doméstico, industrial e hospitalar e da limpeza 

urbana em geral. 

São previstas diretrizes que melhorem a integração intermodal do sistema de transporte de 

cargas, implantando novos terminais logísticos e pontos de transbordo, nas proximidades das 

rodovias estaduais e federais, destacando-se as regiões próximas ao Aeroporto Internacional de 

Salvador e o Porto de Aratu, para possuir uma infraestrutura logística específica às 

características da carga a eles vinculadas (ver Figura 240). 

Explicita o incentivo para intensificação do uso do Term. de Cargas Aéreas, com o vínculo de um 

retroporto nas proximidades do Aeroporto Internacional e da Rod. BA-526 (CIA-Aeroporto) 

Além disso, traz orientações para criação de uma política de distribuição de cargas fracionadas 

nas áreas urbanas, utilizando veículos urbanos de carga (VUC), caminhonetes e/ou caminhões 

para até quatro toneladas de carga útil, minimizando a circulação de veículos maiores no sistema 

viário urbano. 

 

5.3.5.6 Segurança Viária 

 Nível de Acidentalidade 

As estatísticas de registros de acidentes, fornecidas pela TRANSALVADOR, referem-se ao 

período de 2007 a 2016, indicando a totalização observada em cada ano civil, separando-as pelo 

grau de fatalidade ou não que demonstram. 

Entretanto, esses registros não tem precisão quanto ao local em que ocorrem os acidentes, 

além de especificidades do mesmo – dia, horário, condição climática, veículos envolvidos, 

tipologia do acidente e eventuais causas. 

O único registro que destaca é quanto ao nome da via – avenida, rua, alameda, etc. – 

absolutamente insuficiente para uma consistente análise da severidade, frequência de 

ocorrência, tipologia e principalmente, avaliação quanto às circunstâncias físicas que os tenham 

provocado. 

No período de dez anos, entre 2007 e 2016, foram registrados 338.374 acidentes, envolvendo 

um total de 641.703 vítimas, entre as quais foram registradas 2.181 mortes. Com base nas 

informações do banco de dados fornecidos pela Transalvador, as ocorrências foram distribuídas 

quanto ao tipo de via, conforme apresentado na Tabela 94. 
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Tabela 94 – Acidentes por tipo de via entre 2007 e 2016, no município de Salvador 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017). 

 

Observa-se que os maiores índices de ocorrência de acidentes são em vias classificadas como 

avenidas ou acessos. Contudo, ressalta-se que as informações referentes às rodovias podem 

apresentar distorções, pois cabe, também, aos órgãos rodoviários Federais e Estaduais registrar 

estas informações. Portanto, podem estar sub-reportados. 

Na Tabela 95 apresenta-se a distribuição anual dos acidentes por tipo de via; além disso, para 

facilitar a análise tendencial, esses dados foram representados graficamente na Figura 241. 

Tabela 95 – Evolução do número de acidentes, em Salvador (2007 – 2016) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017). 

 

Figura 241 – Evolução do número de acidentes, em Salvador (2007 – 2016) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017). 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rodovia e Estrada 804 983 1.081 1.265 1.381 1.305 1.286 1.461 1.285 777

Avenida e Acesso 15.563 18.633 21.241 22.095 22.582 22.106 21.273 22.600 16.626 10.400

Via local 7.822 9.677 11.671 12.182 12.335 11.749 11.955 12.669 10.133 6.543

Outros e Não Identificados 2.302 3.695 3.461 3.302 3.037 3.014 2.748 3.023 1.526 783

TOTAL 26.491 32.988 37.454 38.844 39.335 38.174 37.262 39.753 29.570 18.503
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Conforme pode ser verificado na Figura 241, desde 2014 os números de acidentes no município 

vêm decrescendo, tendo havido uma redução de 54% no período de 2014 a 2016. Além de outros 

fatores, esta redução se deve aos investimentos em equipamentos de monitoramento e 

fiscalização eletrônica, bem como no aumento do rigor quanto ao cumprimento da “lei seca”. 

Outras medidas importantes foram a redução dos limites de velocidade e as intervenções 

urbanísticas na Barra e Rio Vermelho, onde foram implantadas vias compartilhadas pelos 

pedestres e veículos motorizados, com adequação da ambiência dessas regiões. 

A redução no número de acidentes contribuiu para que o município recebesse em 2016, o 

primeiro lugar brasileiro, na categoria Mobilidade, do prêmio Cidades Sustentáveis. 

Os acidentes no município de Salvador também foram classificados quanto ao tipo, conforme 

apresentado na Tabela 96 e visualizadas na Figura 242. 

 

Tabela 96 – Totais de acidentes por tipo, em Salvador (2012 – 2016) 

TIPO DE ACIDENTE 
ANOS DE REFERÊNCIA 

2012 2013 2014 2015 2016 

Colisão40 14.434 13.884 15.366 12.008 7.379 

Choque41 11.238 11.289 11.936 8.507 5.118 

Abalroamento42 7.915 7.996 7.664 5.642 3.606 

Engavetamento43 505 460 486 405 271 

Capotamento44 e Tombamento45 248 207 203 169 92 

Queda46 1.159 1.018 1.249 712 454 

Atropelamento47 1.720 1.417 1.726 1.166 953 

Outros e Não identificados 955 991 1.123 961 630 

TOTAL 38.174 37.262 39.753 29.570 18.503 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017). 

                                                

 

40 Acidente em que um veículo em movimento sofre o impacto de outro veículo, também em movimento. 

41 Acidente em que há impacto de um veículo contra qualquer objeto fixo ou móvel, mas sem movimento. 

42 Acidente em que um veículo em movimento é colhido lateral ou transversalmente por outro veículo, também em movimento. 

43 Acidente em que há impacto entre três ou mais veículos, num mesmo sentido de circulação. 

44 Acidente em que o veículo gira sobre si mesmo, em qualquer sentido, chegando a ficar com as rodas para cima, imobilizando-se 

em qualquer posição. 

45 Acidente em que o veículo sai de sua posição normal, imobilizando-se sobre uma de suas laterais, sua frente ou sua traseira. 

46 Acidente em que há impacto em razão de queda livre do veículo, ou queda de pessoas ou cargas por ela transportadas. 

47 Acidente em que o pedestre(s) ou animal(is) sofre(m) o impacto de um veículo, estando pelo menos uma das partes em movimento. 
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Figura 242 – Acidentes por tipo, em Salvador (2012 – 2016) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017). 

 

Observa-se que o principal tipo de acidentes é a colisão, seguido por choque e abalroamento, 

que somados representam mais de 85% do total de acidentes, ou seja, envolvendo diretamente 

no mínimo, dois veículos, mas sem possibilidade da análise específica de suas causas, como já 

mencionado. Apenas, registre-se a tendência de uma constante redução anual que os mesmos 

tem demonstrado. 

Na Tabela 97 e na Figura 243 apresenta-se a série histórica do número de vítimas de acidentes 

no município de Salvador, por tipo de via. 

 

Tabela 97 – Evolução do número de vítimas de acidentes, em Salvador (2007 – 2016) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017). 
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Figura 243 – Evolução do número de vítimas de acidentes, em Salvador (2007 – 2016) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017). 

 

Como o número de vítimas está diretamente relacionado com a quantidade de acidentes, 

observa-se um comportamento similar ao que ocorre com a série histórica do número de 

acidentes. Em 2014 foram registradas 76.945 vítimas e em 2016 esse número caiu para 36.213, 

o que representa uma significativa redução, de mais de 53%. 
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Na Tabela 98 são apresentadas informações referentes a acidentes com feridos e vítimas 

fatais. 

 

Tabela 98 – Acidentes com feridos e vítimas fatais, em Salvador (2012 – 2016) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017). 

 

Observa-se que tanto o número de vítimas fatais, quanto o número de vítimas feridas 

apresentou decréscimo entre 2014 e 2016; equivalendo a uma redução de 27% e 38%, 

respectivamente. 

Na Tabela 99 e na Figura 244 é apresentada a série histórica do número de mortes em acidentes 

por tipo de via. 

Tabela 99 – Evolução do número de mortes em acidentes, em Salvador (2007 – 2016) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017). 

 

Figura 244 – Evolução do número de mortes em acidentes, em Salvador (2007 – 2016) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017).  

2012 2013 2014 2015 2016

Acidentes com feridos 6.588 5.515 6.935 5.273 4.232

Acidentes com vítimas fatais 239 213 184 176 130

Vítimas feridas 6.962 6.238 8.226 6.396 5.086

Vítimas fatais 247 221 189 182 138

SEVERIDADE DO ACIDENTE
ANO DE REFERÊNCIA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rodovia e Estrada 39 30 23 47 35 25 11 10 9 15

Avenida e Acesso 122 108 129 140 112 113 89 85 74 61

Via local 50 46 49 47 38 35 25 29 39 35

Outros e Não Identificados 32 40 33 32 53 74 96 65 60 26

TOTAL 243 224 234 266 238 247 221 189 182 137

ANO DE REFERÊNCIA
TIPO DE VIA

0

50

100

150

200

250

300

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

M
o

rt
e

s

Ano

Rodovia e Estrada Avenida e Acesso Via local Outros e Não Identificados Total



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

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

  

330 

Como uma conclusão geral quanto aos dados avaliados, pode-se afirmar que o número anual 

de mortes em acidentes de trânsito em Salvador está reduzindo, desde 2012. 

Especificamente, entre 2014 e 2016 a redução no número de mortes foi de aproximadamente 

28%. Assim, nota-se que, apesar de também estar decrescendo em valores absolutos, a redução 

relativa no número de mortes em acidentes é inferior à variação no número de vítimas de 

acidentes. 

Na Tabela 100 e Figura 245 são apresentados alguns indicadores referentes à fatalidades dos 

acidentes de trânsito no município de Salvador, comparado com a população soteropolitana, 

onde se observa a queda constante e significativa no indicador de fatalidade do trânsito, 

alcançando quase 50% nos últimos cinco anos, o que demonstra a eficácia das medidas 

adotadas na gestão do trânsito no município. 

 

Tabela 100 – Indicador de fatalidade (2012 – 2016) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017). 

 

Figura 245 – Índice de Fatalidades dos acidentes, em Salvador (mortes/100.000 hab.) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017). 

 

 Espacialização dos Acidentes 

A partir da base de dados fornecida pela Transalvador, foi possível identificar as vias com 

maior incidência de acidentes no período entre 2007 e 2016, conforme apresentado na Tabela 

101, em que se destacou as 25 vias com maior incidência de registros no período. 

Nessa tabela pode-se observar que as 25 vias com mais registros de acidentes concentram mais 

de 40% do total de acidentes registrados no município, no período da série histórica estudada 

(2007-2016). 

 

DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 2015 2016

População 2.710.968 2.883.682 2.902.927 2.921.087 2.938.092
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Na Figura 246 essas vias são destacadas, indicando a faixa de concentração do número de acidentes por quilômetro de via, através de uma 

escala de cores e espessura. 

Como a maioria das vias concentra-se na faixa de até 1,5% de contribuição no total, decidiu-se adotar um “recorte das dez vias” com mais acidentes 

no período analisado para ilustrar a sua localização espacial. 

 

Tabela 101 – Vias com a maioria dos registros de acidentes, em Salvador (2007-2016) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017). 

Acid. (%) Acid. (%) Acid. (%) Acid. (%) Acid. (%) Acid. (%) Acid. (%) Acid. (%) Acid. (%) Acid. (%) Acid. (%)

1 Av. Luís Viana 1.813 6,8 2.190 6,6 2.409 6,4 2.616 6,7 2.669 6,8 2.950 7,7 2.765 7,4 2.986 7,5 2.148 7,3 1.328 7,2 23.874 7,1

2 Av. Antônio Carlos Magalhães 1.861 7,0 2.263 6,9 2.524 6,7 2.489 6,4 2.376 6,0 2.278 6,0 2.106 5,7 2.188 5,5 1.687 5,7 993 5,4 20.765 6,1

3 Av. Octávio Mangabeira 1.223 4,6 1.320 4,0 1.459 3,9 1.453 3,7 1.524 3,9 1.307 3,4 1.338 3,6 1.328 3,3 799 2,7 462 2,5 12.213 3,6

4 Av. Tancredo Neves 855 3,2 917 2,8 1.142 3,0 1.030 2,7 1.178 3,0 1.107 2,9 1.038 2,8 1.149 2,9 800 2,7 491 2,7 9.707 2,9

5 Av. Afrânio Peixoto 626 2,4 740 2,2 949 2,5 954 2,5 1.068 2,7 1.059 2,8 1.003 2,7 1.219 3,1 1.005 3,4 473 2,6 9.096 2,7

6 Av. Mário Leal Ferreira 723 2,7 868 2,6 1.012 2,7 1.055 2,7 996 2,5 1.099 2,9 906 2,4 754 1,9 579 2,0 382 2,1 8.374 2,5

7 Av. Vasco da Gama 563 2,1 715 2,2 856 2,3 911 2,3 910 2,3 828 2,2 788 2,1 826 2,1 638 2,2 410 2,2 7.445 2,2

8 R. Silveira Martins 367 1,4 460 1,4 604 1,6 602 1,5 632 1,6 592 1,6 530 1,4 600 1,5 468 1,6 323 1,7 5.178 1,5

9 Av. Barros Reis 453 1,7 529 1,6 665 1,8 612 1,6 549 1,4 533 1,4 479 1,3 452 1,1 337 1,1 241 1,3 4.850 1,4

10 Av. Aliomar Baleeiro 182 0,7 341 1,0 388 1,0 507 1,3 528 1,3 537 1,4 538 1,4 590 1,5 450 1,5 300 1,6 4.361 1,3

11 Av. Anita Garibaldi 355 1,3 430 1,3 475 1,3 517 1,3 499 1,3 429 1,1 500 1,3 497 1,3 343 1,2 256 1,4 4.301 1,3

12 Av. Juracy Magalhães Júnior 463 1,7 492 1,5 427 1,1 503 1,3 413 1,0 427 1,1 357 1,0 469 1,2 385 1,3 249 1,3 4.185 1,2

13 Av. General San Martin 352 1,3 362 1,1 430 1,1 417 1,1 468 1,2 491 1,3 368 1,0 501 1,3 372 1,3 210 1,1 3.971 1,2

14 Av. Centenário 224 0,8 359 1,1 432 1,2 412 1,1 441 1,1 403 1,1 394 1,1 425 1,1 297 1,0 222 1,2 3.609 1,1

15 Av. Dorival Caymmi 284 1,1 331 1,0 346 0,9 410 1,1 450 1,1 383 1,0 419 1,1 399 1,0 354 1,2 179 1,0 3.555 1,1

16 Av. Manoel Dias da Silva 300 1,1 393 1,2 413 1,1 392 1,0 381 1,0 298 0,8 332 0,9 315 0,8 239 0,8 123 0,7 3.186 0,9

17 Av. Oceânica 302 1,1 386 1,2 398 1,1 396 1,0 408 1,0 359 0,9 285 0,8 266 0,7 188 0,6 95 0,5 3.083 0,9

18 Av. Paulo VI 276 1,0 343 1,0 378 1,0 342 0,9 350 0,9 330 0,9 326 0,9 323 0,8 222 0,8 139 0,8 3.029 0,9

19 Av. São Rafael 201 0,8 242 0,7 327 0,9 335 0,9 381 1,0 363 1,0 336 0,9 369 0,9 270 0,9 158 0,9 2.982 0,9

20 Av. Sete de Setembro 213 0,8 245 0,7 312 0,8 348 0,9 345 0,9 297 0,8 269 0,7 266 0,7 205 0,7 118 0,6 2.618 0,8

21 Av. Dom João VI 207 0,8 247 0,7 298 0,8 303 0,8 275 0,7 289 0,8 288 0,8 288 0,7 237 0,8 152 0,8 2.584 0,8

22 Av. Luís Eduardo Magalhães 125 0,5 204 0,6 225 0,6 288 0,7 288 0,7 320 0,8 342 0,9 347 0,9 220 0,7 189 1,0 2.548 0,8

23 Av. Jequitaia 200 0,8 174 0,5 229 0,6 257 0,7 265 0,7 293 0,8 279 0,7 326 0,8 267 0,9 164 0,9 2.454 0,7

24 Estrada de Campinas 58 0,2 70 0,2 159 0,4 221 0,6 270 0,7 291 0,8 328 0,9 378 1,0 288 1,0 215 1,2 2.278 0,7

25 Av. da França 173 0,7 216 0,7 210 0,6 236 0,6 227 0,6 226 0,6 173 0,5 212 0,5 126 0,4 100 0,5 1.899 0,6

12.399 46,8 14.837 45,0 17.067 45,6 17.606 45,3 17.891 45,5 17.489 45,8 16.487 44,2 17.473 44,0 12.924 43,7 7.972 43,1 152.145 45,0

26.491 100,0 32.988 100,0 37.454 100,0 38.844 100,0 39.335 100,0 38.174 100,0 37.262 100,0 39.753 100,0 29.570 100,0 18.503 100,0 338.374 100,0TOTAL DE ACIDENTES EM SALVADOR

Subtotal (25 vias)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL ANUAL DE ACIDENTES TOTAL NO 

PERÍODO DE 10 

ANOSLOGRADOUROS



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

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

 

332 

Figura 246 – Acidentes por quilômetro nas 25 vias com mais acidentes, em Salvador 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017). 



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

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

 

333 

Na Figura 247 está apresentada a evolução da participação percentual dessas vias no total de 

acidentes registrados, onde se nota que as duas vias que mais contribuem com o número de 

acidentes são a Av. Luís Viana e Av. Antônio Carlos Magalhães. Desde 2010, a Av. Luís Viana 

é a via onde são registrados mais acidentes no município de Salvador; obviamente, por possuir 

os maiores fluxos ao longo do dia. 

 

Figura 247 – Evolução da participação das dez vias com mais acidentes 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017). – Dados informações fornecidas pela TRANSALVADOR. 

 

Até 2014 a Av. Octávio Mangabeira era a terceira via com mais registros de acidentes. Contudo, 

a partir de 2015 sua contribuição está reduzindo. 

Por sua vez, a Av. Aliomar Baleeiro tem aumentado sua representatividade entre as vias com 

mais registros de acidentes, passando de 0,7% em 2007 para 1,6% em 2016. 
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Em termos absolutos, na Figura 248 está apresentada a evolução dos totais anuais de acidentes, 

nessas dez vias com mais registros de acidentes de Salvador. 

 

Figura 248 – Evolução do número de acidentes nas dez vias com mais acidentes, em 
Salvador (2007 – 2016) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados TRANSALVADOR (abril/2017). 

 

Analisando os valores absolutos de registros de acidentes, nota-se uma queda no número de 

acidentes dessas dez vias entre 2014 e 2016; mesmo comportamento observado na Figura 248 

Destaca-se que entre 2014 – 2016, houve queda no número absoluto de acidentes nas avenidas 

Luís Viana e Antônio Carlos Magalhães, que tiveram uma redução de 55% cada e na Av. Octávio 

Mangabeira, com uma redução de 65% no número de acidentes. 

Ressalta-se que durante a análise da base de informações fornecida, foram notadas algumas 

inconsistências, como vias registradas mais de uma vez e falta de registros em alguns anos, 

necessitando melhorar a consistência das informações.  

A ausência de informações quanto à localização do acidente na via e sua classificação 

prejudicam um diagnóstico preciso. Assim, neste momento não é possível avaliar as causas dos 

acidentes e propor intervenções que auxiliem a minimizar essas ocorrências.  
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5.3.5.7 Indicadores da Mobilidade do Transporte Individual 

 Comparativo Brasileiro 

A avaliação global do transporte individual motorizado foi realizada através da comparação dos 

resultados fornecidos pela Rede de Simulação da cidade de Salvador, com os indicadores 

brasileiros apresentados no relatório técnico sobre o Sistema de Informação da Mobilidade 

Urbana (SIMOB – ANTP). 

Esse relatório da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) compreende a coleta e 

o tratamento dos dados de mobilidade urbana dos municípios com população superior a 60 mil 

habitantes. Apresenta indicadores como tempo e velocidade média despendida em cada viagem, 

de acordo com o porte do município. 

Desta forma, os resultados extraídos da Rede de Simulação foram comparados com os 

indicadores para municípios com mais de um milhão de habitantes. Assim, obteve-se uma 

relação da qualidade da mobilidade urbana de Salvador em comparação ao cenário brasileiro. 

Cabe destacar que, o último ano de referência com dados publicados é 2014, significando uma 

defasagem de três anos em relação ao Cenário Atual (2017). No entanto, o comportamento dos 

indicadores do Transporte Individual apresentam estagnação desde 2012 (ver Figura 249 e 

Figura 250), portanto, não demostra tendência de oscilações significativas. 

 

Figura 249 - Histórico da Quilometragem Anual Percorrida 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SIMOB/ ANTP (2016) 
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Figura 250 - Histórico do Tempo Anual Despendido 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SIMOB/ ANTP (2016) 

 

Portanto, para o transporte individual (TI) foram adotados como parâmetro de comparação global 

um deslocamento médio de aprox. 9,8 km e um tempo médio de aprox. 18 minutos por viagem, 

o que equivale a uma velocidade média de quase 33 km/h, para cidades brasileiras com mais 

de um milhão de habitantes (portanto, Salvador). 

A simulação da rede viária do Cenário Atual (2017) apresentou como resultados globais para a 

RMS um deslocamento médio de aprox. 11,7 km e um tempo médio de 26 minutos por viagem 

pelo Transporte Individual (TI), o que resulta em uma velocidade média de aprox. 27 km/h. Isto 

posto, verifica-se que a dinâmica da RMS demanda deslocamentos mais longos, com maior 

duração e em velocidades menores do que o padrão brasileiro. 

No caso exclusivo do município de Salvador, a rede de simulação apresentou como resultados 

globais um deslocamento médio de aprox. 8,7 km e um tempo médio de 22 minutos por viagem, 

o que resulta em uma velocidade média de aprox. 23 km/h; ou seja, 30% menor que a média 

brasileira. 

Ao avaliar as viagens internas de Salvador, percebe-se que a distância é inferior ao indicador do 

SIMOB (aprox. 12%), mas, o tempo é significativamente maior (aprox. 22%). Essa piora no 

desempenho vem a embasar as análises realizadas anteriormente: de que o sistema viário 

apresenta dificuldades de articulação e saturação em muitos pontos estratégicos da cidade. 

Ao comparar os resultados da RMS com o município de Salvador, nota-se que, a distância média 

dos deslocamentos reduz aprox. 26%, enquanto o tempo reduz somente 12%; o que 

consequentemente impacta numa velocidade média também menor.  

Na Tabela 102 e na Figura 251 são apresentados os resultados da rede de simulação em 

comparação aos indicadores brasileiros do SIMOB, no qual nota-se que tanto a RMS quanto 

Salvador apresentam um cenário de mobilidade pelo Transporte Individual (TI) pior que a média 

brasileira. 
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Tabela 102 - Indicadores de Referência Brasileiros 

Abrangência 
Distância Média Tempo de Percurso Velocidade Média 

(km) (relação) (min) (relação) (km/h) (relação) 

Salvador 8,7 0,9 22 1,2 23 0,7 

RMS 11,7 1,2 26 1,4 27 0,8 

Brasil 9,8 1,0* 18 1,0* 33 1,0* 

*Valor de Referência 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SIMOB (2016). 

 

Figura 251 – Comparação com a Referência Brasileira 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) - Dados SIMOB (2016). 

 

 Indicadores de Desempenho do Trânsito 

Com referência a situações específicas do trânsito de Salvador estão relacionados a seguir os 

principais indicadores da situação atualmente observada (maio/2017), sempre referenciados a 

Hora Pico da Manhã (HPM): 

• Distância Média de Deslocamento (ID) = 8,8 km/h 

• Tempo Médio da Viagem (IT) = 37,5 min 

• Velocidade Média (IV) = 14,1 km/h 

• Índice de Congestionamento (IC) = 77,9 km (8,2% do SVP) 

• Índice de Saturação (IS) = 252,7 km (26,6% do SVP) 

• Índice de Utilização (IU) = 772.913,0 veículos x km 

• Índice de Permanência (IP) = 54.945,0 veículos x h 

Além desses indicadores, referentes ao momento de maior uso do sistema viário municipal (na 

HPM), destacam-se: 

• Índice de Acidentalidade (IC) = 63,0 acidentes/10.000 hab/ano; 

• Índice de Atropelamentos (IA) = 0,5 atropelamentos/10.000 hab/ano 

• Índice de Fatalidade (IM) = 3,2 mortes/10.000 hab/ano; 
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5.3.5.8 Principais Conclusões - Análise do Sistema Viário 

De acordo com as informações analisadas e demonstradas nos itens anteriores, conclui-se: 

 Estrutura Viária Existente 

• Forte dependência das quatro vias radiais que possibilitam o acesso à AUC – duas com 

características de trânsito rápido (BR-324 e Av. Luís Viana/Paralela) e duas vias lindeiras 

às Orlas Marítimas (Av. Afrânio Peixoto/Suburbana e Av. Octávio Mangabeira/Oceânica); 

• Deficiente articulação Vale <> Cumeada, com importantes restrições físicas – larguras 

das vias, sinuosidade e fortes declividades – inviabilizando seus usos pelas linhas 

regulares do transporte coletivo por ônibus; 

• Descontinuidade funcional no uso do Sistema Viário Principal sobrecarregando-o com 

fluxos de tráfego incompatíveis com as características físicas da pista de rolamento que 

dispõe. 

 

 Desempenho Operacional do Trânsito 

• Dos 950,2 km de pistas de rolamento, componentes do Sistema Viário Principal de 

Salvador, 77,9 km apresentam-se atualmente (maio/2017) com situação típica de 

congestionamento do tráfego na Hora Pico da Manhã (ou 8,2%); enquanto outros 

174,8 km estão próximos à saturação; 

• Identificação de 33 locais/regiões caracterizadas como pontos de “gargalos de trânsito”, 

sendo que 13 necessitam de intervenções de adequação viária e/ou Obras de Arte 

Especial (pontilhões, viadutos, trincheiras, etc.) e 20 locais com revisão no esquema de 

circulação, sinalização de tráfego e/ou coordenação semafórica, complementadas com 

pequenas obras viárias; 

• Sensível redução nos indicadores globais de acidentalidade (-54% nos últimos três anos), 

especialmente quanto as fatalidades dos acidentes de trânsito mas que, entretanto, ainda 

de mostram preocupantes (138 mortes em 2016); 

• Grande deficiência no cadastro de registro de acidentes, especialmente, na precisa 

localização e identificação de suas causas, de forma a facilitar a busca de soluções; 

• Apesar de contar com um adequado regramento para uso do sistema viário, em especial 

a distribuição de mercadorias (carga/descarga e restrições temporais para circulação de 

caminhões de grande porte), elas se restringem parcialmente à AUC, ainda necessitando 

de abordagens específicas para as diferentes centralidades de Salvador, fora dessa 

antiga área; 

• Revisão, homogeneização e adequação de uma política pública de estacionamento, para 

regularizar o fluxo de veículos no sistema viário municipal; 

• Insuficiência, desuniformidade e carência no sequenciamento das mensagens, referentes 

a uma boa sinalização de orientação do tráfego, ao longo do sistema viário principal; 

• Ampliação dos fluxos usando distantes “retornos” com a criação de longos percursos 

negativos nas principais avenidas, ampliando o Índice de Permanência (temporal) e de 

Utilização (espacial) do Sistema Viário Principal, prejudicando a eficácia na operação do 

trânsito. 
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6 PROGNÓSTICO E DEMANDAS FUTURAS 

6.1 Anos de Referência 

Foram definidos três anos-horizontes para a Projeção do PlanMob Salvador: os anos de 2025 e 

2049 (definidos em contrato) e um ano intermediário (2032) julgado tecnicamente consistente 

com a época de máxima ocupação urbana indicada no Plano Salvador 500 e assim melhorar as 

extrapolações de longo prazo. 

Para a definição desses anos, foram considerados motivos distintos: 

 2025 – ano-horizonte (contratual) e de revisão (prevista) no Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano vigente (PDDU/2016); 

 2032 – ano indicado como ápice do crescimento para a população, indicado pelo Plano 

Salvador 500; 

 2049 – ano-horizonte (contratual) e definido como base referencial do Plano Salvador 

500. 

Em cada um desses anos-horizonte, a formulação dos respectivos cenários evolutivos de 

Salvador, deve considerar as implantações de infraestrutura e a possibilidade de futuras 

ocupações. Assim sendo, foram previstos diferentes horizontes para a intensidade da ocupação 

do solo, para o ritmo de crescimento demográfico e para as atividades econômicas e estudantis. 

6.2 Projeção PlanMob 

Este item trata da elaboração de cenários de crescimento de Salvador, nos vários anos-

horizontes futuros e respectiva projeção das variáveis socioeconômicas necessárias para 

utilização nos modelos de simulação de transportes, notadamente os de estimativa das 

demandas diárias das viagens motorizadas para Salvador e sua RMS, feitas a partir do 

entendimento e consideração das propostas definidas pela legislação urbanística municipal 

(PDDU e LOUOS de 2016), bem como com a consideração dos projetos e planos já 

comprometidos no município de Salvador. 

O objetivo dessa projeção é quantificar as variáveis explicativas, já definidas para uso nos 

modelos de simulação, nos diferentes anos-horizonte predefinidos nos objetivos do PlanMob de 

Salvador. A partir dessas estimativas das futuras viagens cotidianas, elas alimentarão a rede de 

simulação para os cenários de crescimento da cidade, auxiliando a avaliação da capacidade da 

infraestrutura de transporte existente para absorvê-las, e ressaltando possíveis carências no 

futuro, seja em médio (2025) ou a longo prazo (2049). Dessa forma, serve também como um 

subsídio para o planejamento urbano geral, além dos específicos para este PlanMob. 

Neste capítulo, está demonstrada a metodologia aplicada para a obtenção destas variáveis, para 

o horizonte (três anos-horizonte) já citados.  

Este trabalho foi “balizado” pelo Plano Salvador 500 e buscou informações existentes, quanto 

aos dados socioeconômicos, nas séries históricas e em trabalho feito pela SETIN em 2011.  

Estas duas fontes de informação, foram utilizadas com a finalidade de compará-las aos 

resultados obtidos com a metodologia adotada neste estudo. Esta comparação teve por 

finalidade observar o quanto a metodologia aqui utilizada resultou dados coerentes, conforme 

demonstrado ao longo deste capítulo. 
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6.3 Classificação da População por Faixa de Renda 

A distribuição da população por faixa de renda segui o critério ABEP48, conforme explicado no 

RT 5 – Modelagem para Planejamento de Transporte, assim, as famílias foram classificadas nas 

Classes A, B (1 e 2), C (1 e 2), D e E, que representa a renda familiar dos moradores em cada 

Zona de Tráfego (ZT) no ano de 2012, conforme demonstrado na Tabela 103. 

 

Tabela 103 – Renda Média Familiar Bruta para Classes Econômicas 

 

Fonte: ABEP: http://www.abep.org/criterio-brasil (acessado em 05/2016) 

 

Para esta projeção, do PlanMob Salvador a classificação foi agregada em dois grandes grupos: 

 População A / B – consiste na soma das populações, em cada ZT, das Classes A e B, 

representando as famílias de renda mensal alta e média. 

 População C / D / E - consiste na soma das populações, em cada ZT, das Classes C, D 

e E, representando as famílias com renda mensal de padrão mais baixo da população. 

 

6.4 Condicionantes do Desenvolvimento 

Neste item estão identificados os fatores que este PlanMob considerou como influentes no 

desenvolvimento de Salvador por afetarem sobremaneira o uso da infraestrutura de transportes 

da cidade. Vale ressaltar, que essas condicionantes do desenvolvimento já estão presentes e 

foram consideradas em todas as etapas desta metodologia de projeção dos cenários urbanos 

futuros. 

                                                

 

48Sistema de Pontos do Critério Brasil, elaborado pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

(ABEP em 2011), onde as informações da posse de itens de consumo no domicílio e do grau de instrução 

do chefe da família, com a aplicação da metodologia ponderada, proposta pela ABEP indicam a classe 

econômica e a faixa de renda familiar. 
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Assim, apresentam-se as condicionantes:  

(i) legislativas, onde foi realizada uma Interpretação da Legislação Urbanística 

Vigente;  

(ii) concretas, através dos Macro Projetos de Infraestrutura de Transportes, 

comprometidos e em fase de implantação no município;  

(iii) Conformação Urbana e Socioeconômica atual.  

Além disso, essas condicionantes foram diferenciadas em grupos de:  

(i) Inibidores ou Indutores do Crescimento Municipal que, por fim, auxiliaram na 

maturação dessas circunstâncias; e  

(ii) na decorrente Classificação e Espacialização do crescimento previsto. 

 

6.4.1 Interpretação da Legislação Urbanística Vigente (PDDU e LOUOS - 2016) 

O PDDU/2016 constitui o instrumento básico da Política de Desenvolvimento Urbano da Cidade 

de Salvador, o qual traça objetivos e diretrizes estratégicas. Elas são parametrizadas através da 

LOUOS/2016, “ferramenta orientadora” do desenvolvimento urbano, cujo intuito é atingir o 

ordenamento das categorias de usos que constam no respectivo zoneamento proposto, 

auxiliando a quantificação espacializada da ocupação do solo. 

A compreensão dessa legislação serve como subsídio para a projeção futura, pois estas 

carregam as proposições e diretrizes para a cidade de Salvador, orientando o crescimento da 

urbe e, portanto, o planejamento da mobilidade municipal. 

 O Zoneamento proposto pela LOUOS indica regiões onde as intensidades de ocupação 

e variação dos usos são maiores e outras menores. Através da justaposição desse 

zoneamento com o território existente, foi possível perceber onde se pretende a 

manutenção e estruturação de regiões específicas; bem como onde deverão ocorrer 

transformações em decorrência dessas diretrizes (Figura 252). 

 

 Para melhor entendimento da intensidade de ocupação, observa-se na Tabela 104 os 

índices de Coeficientes de Aproveitamento Máximo (CAM) para cada zona de uso 

definidas na LOUOS – Figura 252, bem como a espacialização dessa intensidade no 

município através da Figura.253. 
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Figura 252 – Zonas de Usos (Zoneamento) 

 

Fonte: LOUOS 2016. 
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Tabela 104 – Coeficientes de Aproveitamento (CA) por Zona de Uso 

 

Fonte: LOUOS 2016.

CAMín CAB CAM

ZPR 1 0,10 0,50 1,00 -

ZPR 2 0,20 1,00 2,00 -

ZPR 3 0,30 1,50 3,00 -

ZEIS 1 -

ZEIS 2 -

ZEIS 3 -

ZEIS 4 -

ZEIS 5 -

ZCMe 1/01 0,60 -

ZCMe 1/02 0,60 25

ZCMe 1/03 0,60 25

ZCMe 2 0,60 25

ZCMe - CA 0,60 -

ZCMu 1 0,20 1,00 2,00 0,60 -

ZCMu 2 0,30 1,50 3,00 0,60 -

Zona de Centralidade 

Linear Metropolitana 

(ZCLMe)

ZCLMe 0,40 2,00 4,00 0,70 25

Zona de Centralidade 

Linear Municipal 

(ZCLMu)

ZCLMu 0,30 1,50 3,00 0,60 -

ZDE 1 0,70 -

ZDE 2 0,60 -

Zona de Uso 

Sustentável nas Ilhas 

(ZUSI)

ZUSI 0,20 1,00 1,00 0,30 -

Zona de Interesse 

Turístico (ZIT)
ZIT 0,20 1,00 2,00 0,50 -

Zona de Centralidade 

Municipal (ZCMu)

Zona de 

Desenvolvimento 

Econômico (ZDE)

0,20 1,00 2,00

0,20 1,00 2,00

Zona de Centralidade 

Metropolitana 

(ZCMe)

0,40 2,00 4,00

Zona 

Predominantemente 

Residencial (ZPR)

0,90 se X < 64m²

0,70 se 64m² ≤ X < 125m²

0,60 se 125m² ≤ X < 250m²

0,50 se 250m² ≤ X 

Zonas Especiais de 

Interesse Social 

(ZEIS)

0,30 1,50 3,00

Quota Parte 

Máxima de terreno 

por unidade (m²)

TIPO DE ZONA
ZONA DE 

USO

Coeficiente de 

Aproveitamento
Índice de Ocupação 

Máxima
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Figura.253 – Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM) 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados LOUOS
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 Há prevalência das Zonas Predominantemente Residenciais 1, 2 e 3 (ou ZPR), as 

quais permitem diversidade de usos e intensidade de ocupação distintos, onde a ZPR3 é 

mais permissiva e intensa, enquanto a ZPR1 o é em menor grau. Assim, as ZPR3 tendem 

a ter maior densidade construtiva do que as ZPR 2 e 1, respectivamente. 

 

 As ZEIS também tem significância tendo em vista a sua abrangência no território 

municipal. Com função preponderante de regularização fundiária, produção, manutenção 

ou qualificação da habitação social, são caracterizadas em grande parte por 

assentamentos populares. Essas zonas apresentam uma resistência maior a grandes 

transformações devido às fortes questões sociais agregadas a essas áreas; assim, 

tornam-se regiões onde há tendência à manutenção da ocupação, sem grandes 

crescimentos da população, e melhoria na infraestrutura ofertada. 

 

 As Zonas de Proteção Ambiental (ZPAm) estão sujeitas às normas de licenciamento 

ambiental; portanto, são regiões restritivas com nenhum crescimento previsto ou mesmo 

insignificante. 

 

 Da mesma forma, apresentando pouca tendência ao crescimento, são as Zonas de Uso 

Especial (ZUE). Estas são formadas por complexos urbanos, nos quais incidem 

parâmetros específicos, bem como são áreas que estão sob outras competências que 

não a municipal – como os setores militares, universidades federal e estadual, entre 

outros. Vale ressaltar, que o Pq. Tecnológico, indicado lindeiro à Av. Luis Viana (Paralela), 

foge a essa regra, pois há previsão de forte ocupação dessa região por instituições de 

pesquisa e de alta tecnologia. 

 

 O PDDU/2016 define a Macroárea de Urbanização Consolidada com uso e ocupação 

heterogênea e dotada de infraestrutura. Por ser uma região muito consolidada, a 

tendência de crescimento é deslocada, principalmente para os vetores metropolitanos 

fora dessa macroárea. E, apesar de diretrizes pontuais para o seu adensamento através 

das ZCLMu, que são porções do território lindeiras às vias estruturais que fazem a 

conexão entre bairros e também aquelas estruturadas nas imediações dos corredores de 

transporte coletivo de passageiros de média capacidade, de atendimento municipal e dos 

bairros por onde a via passa, podendo conter atividades comerciais, de prestação de 

serviços diversificados, equipamentos de saúde, educação, dentre outros, admitindo o 

uso residencial. Há uma tendência de menor crescimento nessa macroárea, por conta da 

sua característica urbana já consolidada. 

 

 As Zonas de Centralidade são caracterizadas pela intensa ocupação do solo e pela 

grande variedade de usos. Por decorrência, há tendência de adensamento dessas 

regiões, com dinâmicas urbanas mais intensas. São propostas em regiões com farta 

acessibilidade pelo sistema de transporte coletivo e ao longo dos corredores 

estruturantes do município. Destacam-se os vetores metropolitanos ao longo da BR-324 

e da Av. Luís Viana (Paralela), que tem forte ligação com a RMS. Dessa forma, são 

regiões com tendência a um crescimento intenso, principalmente ao redor dos vetores 

metropolitanos que avançam para uma área da cidade próxima ao limite com os 
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municípios vizinhos (Simões Filho e Lauro de Freitas), que ainda contém grande estoque 

de vazios ocupáveis e ocupações incipientes. 

 

 Percebe-se a criação de um Vetor Logístico, através da indicação pela LOUOS 2016 de 

uma concentração dos usos industrial e logístico, ao longo da BR-324 e próximo à saída 

do município (ver Figura 252) na altura de Águas Claras, indicada como uma Zona de 

Desenvolvimento Econômico (ZDE). Existe o desejo em “descarregar as vias internas” da 

cidade dessas dinâmicas de transporte de cargas, transferindo-as para os limites do 

município e exterior a ele. 

Essa tendência tem respaldo nos polos logísticos propostos pelo PDDU/2016 e também 

pela presença de pedreiras e aterros nessa região. Vale ressaltar que também há a 

proposição do PDDU/2016 de transferir a rodoviária existente, do centro do Iguatemi para 

a região de Águas Claras, reforçando essa tendência. 

Outro potencial vetor logístico é a BA-526, que promove uma ligação do Aeroporto de 

Salvador com a BR-324. Com a intensificação do transporte de cargas oriundas do 

Terminal de Cargas Aéreas, aliada à facilidade de acesso à BR-324, as regiões lindeiras 

à BA-526, hoje ainda pouco ocupadas, tendem a conter estabelecimentos de uso 

industrial e logístico, para abrigar produtos com alto valor agregado (carga característica 

do transporte aéreo). 

 

 O turismo é um potencial indutor do desenvolvimento econômico e o município tem um 

grande acervo de patrimônio histórico e de belezas naturais. Entretanto, a LOUOS indica 

apenas a região de Ipitanga e Stella Maris (ver Figura 252) como Zona de Interesse 

Turístico (ZIT) que irá abarcar empreendimentos de grande porte da rede hoteleira, 

promovendo a geração de empregos na localidade. Vale ressaltar, que outras regiões da 

cidade também apresentam forte apelo turístico, como a área do Centro Histórico e a 

Península de Itapagipe, com a Ponta de Humaitá, Bonfim e Ribeira, além das belezas 

naturais provenientes da Baía de Todos os Santos e da Orla Atlântica. Além disso, deve-

se avaliar o impacto do turismo de negócios apoiado nas áreas com fortes atividades 

econômicas e de uso de grandes corporações empresariais. 

 

 São previstas no PDDU/2016, as Operações Urbanas Consorciadas (OUC) que 

consistem em transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização 

ambiental nas regiões do Centro Histórico, Ribeira e Orla Atlântica. Salienta-se, que 

essas diretrizes fomentarão melhorias e atração de empregos e empreendimentos para 

as regiões do Comércio e Itapagipe, valorizando-as novamente e em toda a planície 

lindeira à Orla Atlântica. 

 

 O aumento do gabarito para edificações na Orla Atlântica também é outra diretriz que, 

aliada ao apelo natural do litoral e valor imobiliário agregado a essa região, tende a 

intensificar a ocupação com edificações voltadas à população de média e alta rendas, 

reafirmando a condição de desigualdade social entre o Miolo e Subúrbio Ferroviário, se 

comparados à Orla Atlântica. 
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 Estão indicados no PDDU, para o município de Salvador, algumas Diretrizes Viárias e 

para o Transporte Coletivo, que deverão promover melhorias substanciais na mobilidade 

da cidade. Portanto, são relevantes para as considerações da Projeção PlanMob, pois os 

sistemas de transporte de média e alta capacidade são fortes indutores do crescimento 

e do desenvolvimento. 

Entre as diretrizes propostas, destacam-se: 

o Expansão da Linha 1 do Metrô até Águas Claras; 

o Conclusão da Linha 2 do Metrô do Acesso Norte a Lauro de Freitas (na RMS); 

o Vias segregadas para a circulação do transporte coletivo nos corredores 

estruturais; 

o Nova Rodoviária em Águas Claras; 

o Vias transversais de ligação da Av. Luis Viana com a BR-324, em execução pela 

CONDER. 

 

6.4.2 Macro Projetos de Infraestrutura de Transportes 

Os planos e projetos de infraestrutura de transporte, já comprometidos na sua execução à médio 

prazo (planejados ou em fase de implantação), tem fundamental importância para a previsão do 

crescimento da cidade. Vale ressaltar, que esses projetos considerados como Macro Projetos de 

Infraestrutura de Transportes, compõem o cenário para esta Projeção PlanMob em específico. 

A consolidação de melhorias na infraestrutura urbana e de transportes são indutores do 

desenvolvimento, pois facilitam a mobilidade e melhoram a acessibilidade nas regiões onde 

incidem. Dessa forma, tornam as áreas próximas a eles, bastante atrativas, com dinâmicas 

urbanas intensas e dotadas de valor imobiliário, tornando-se alvo de fortes transformações e 

crescimento.  

Este item objetiva o esclarecimento da metodologia usada pelo PlanMob Salvador, de como 

esses projetos devem influenciar e induzir o crescimento, bem como o seu horizonte de influência 

nesse crescimento. Dessa forma, também auxilia o entendimento holístico das condicionantes 

do desenvolvimento. 

São relacionados a seguir os respectivos projetos que estão ilustrados, quanto ao seu 

posicionamento, na Figura 254: 

o Expansão da L1 do Metrô até Águas Claras; 

o Conclusão da L2 do Metrô até o Aeroporto (2017) e futura ampliação (Estação Lauro de 

Freitas); 

o BRT Lapa-LIP; 

o Corredores Transversais e respectivos BRTs; 

o VLT do Subúrbio Ferroviário (São Luiz/Comércio). 
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Figura 254 – Macro Projetos de Infraestrutura de Transportes 

 

Fonte: Elaboração PlanMob 
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 A expansão da L1 do Metrô até Águas Claras, onde está prevista também a implantação 

da Nova Rodoviária, aliada à previsão do zoneamento apresentada anteriormente, tende 

a promover uma intensa transformação dos usos lindeiros à maior parte da BR-324, 

atualmente com predominância de usos industriais e logísticos. 

Ao longo dessa L1 está proposta a ZCMe (Zona de Centralidade Metropolitana) que 

pretende estimular a intensificação da ocupação e diversificar os usos, transformando os 

grandes galpões existentes ao longo da BR-324 em estabelecimentos de comércio, 

serviços e edificações residenciais com densidades elevadas. Deve-se ressaltar, que 

essas densidades são garantidas através da “ferramenta urbanística” de Quota Parte 

Máxima, prevista na LOUOS 2016, que define um número mínimo de unidades 

habitacionais por empreendimento, levando-se em consideração a área ocupada pelo 

mesmo. 

Considerou-se a implantação dessa extensão da L1 do Metrô, no mínimo a médio prazo, 

com as transformações no entorno ocorrendo de maneira mais lenta, devido à 

necessidade de desocupação dos lotes lindeiros; além disso considerou-se o período de 

implantação de novos estabelecimentos e a maturação dos empreendimentos imobiliários 

e posteriormente a sua decorrente ocupação. Efeitos esses verificados em regiões como 

o Cabula, que já apresentam forte transformação devido à implantação do primeiro trecho 

da L1. 

 

 Da mesma forma, a implantação do primeiro trecho da L2 do Metrô (até a presente data 

desde o Acesso Norte até Pituaçu) e sua conclusão até o Aeroporto ao longo da Av. Luis 

Viana, também tem o poder de induzir o crescimento, igualmente sendo catalisado pela 

proposta de ZCMe para a região. Além disso, essa região tem outros fatores que 

influenciam num crescimento intenso - a grande oferta de terrenos vazios e ocupáveis - 

caracterizando-se numa área com ocupação incipiente, dado o histórico recente de 

ocupação dessa parte da cidade. 

A Av. Luís Viana já contém grandes PGTs, no seu entorno como são os shoppings-center, 

estádio, parque metropolitano, áreas para grandes eventos, campi universitários e 

grandes condomínios residenciais atuais. A tendência é de uma maior intensificação da 

dinâmica urbana, ao longo dessa avenida estruturante do município, consolidando-se 

como um dos maiores vetores de crescimento de Salvador nos próximos anos. Aliado a 

isso, ainda revela uma forte conexão com os municípios vizinhos – Lauro de Freitas e 

Camaçari – locais onde residem ou trabalham grande parte dos usuários dessa solicitada 

avenida e da futura linha metroviária, que está prevista para ocorrer no final deste ano de 

2017; portanto, num curto prazo. 

Pelo estoque de terras e a ocupação rarefeita, entende-se que o crescimento e ocupação, 

além de mais intensa, acontecerá de forma mais rápida ao longo dessa avenida do que 

deve ocorrer na BR-324. Entretanto, até o ano-meta de 2025, as ocupações dos diversos 

loteamentos e empreendimentos ainda devem passar pelo processo de implantação 

(aprovação/ construção e comercialização) para posteriormente serem ocupadas pelos 

moradores e gerarem novas demandas de transporte. 
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 O Bus Rapid Transit (BRT) Lapa<>LIP deverá passar por uma área bastante 

consolidada da cidade (Iguatemi/ Itaigara/ Rio Vermelho), promovendo uma maior 

acessibilidade e melhorias na mobilidade dessa região. Dessa forma, como essa região 

dispõe de poucos espaços ocupáveis, não há previsão de um grande crescimento 

decorrente da implantação desse modal, podendo apenas intensificar as dinâmicas e um 

adensamento lindeiro às avenidas Vasco da Gama, Juraci Magalhães e ACM. Ressalta-

se, que para essas avenidas a LOUOS 2016 indica uma Zona de Centralidade Linear 

Municipal (ZCLMu). 

O projeto de engenharia para a sua construção encontra-se atualmente em processo de 

licitação, com previsão de início de obras em 2018. Pode-se estimar que esse trecho do 

Sistema BRT fique concluído num curto prazo de aproximadamente 30 meses, portanto, 

inferior a 2025. 

 

 A implantação dos corredores transversais GAL COSTA, que conta com um 

complemento viário, a ligação Lobato/ Pirajá; e o 29 DE MARÇO, ajudam a estruturação 

da região conhecida como o Miolo de Salvador. Os projetos consideram a operação do 

modal BRT e o sistema viário promove uma melhor articulação dessa região com o 

restante da cidade, conectando-a aos dois maiores vetores de deslocamento no 

município, a BR-324 e a Av. Luis Viana. Assim, também servem como indutores do 

crescimento dessa região; entretanto, o impacto urbano imediato, neste momento 

restringe-se à proximidade dos mesmos, pois, o Miolo ainda carece de outras vias que 

articulem essas avenidas com a região. 

Ambos os projetos encontram-se em fase de implantação. O Corredor 29 de Março já 

está implantado no trecho da Av. Orlando Gomes (duplicada), interconexão com a Av. 

Luís Viana (viaduto) e próximo da conexão com a BR-324 (em Águas Claras) e com o 

restante do trecho (que passa pelo Miolo) ainda em implantação. Estima-se a conclusão 

das obras num curto e médio prazos, com o crescimento efetivo da região passando a 

ocorrer posteriormente a esse horizonte. 

 

 O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do Subúrbio Ferroviário visa dotar as regiões da 

Cidade Baixa e Subúrbio Ferroviário de infraestrutura para o transporte coletivo de média 

capacidade, promovendo uma melhor articulação dessas regiões com o centro tradicional 

de Salvador, na área do Comércio. Sua implantação é planejada para ocorrer usando o 

leito da linha do Trem do subúrbio e atenderá uma região com ocupação antiga, que 

carece de uma reestruturação e promoção de melhor infraestrutura urbana e de 

transportes. Além disso, o projeto atende a uma área com predominância de ZEIS. 

Entretanto, decorrente do apelo paisagístico natural da orla da Baía de Todos os Santos 

(BTS), aliada a uma reestruturação dessa orla decorrente da futura implantação do modal 

(VLT), as áreas lindeiras ao projeto estão passíveis a um processo de gentrificação, com 

a desocupação da população residente nas suas proximidades, atualmente das classes 

de menor renda. Portanto, é estimado de um baixo a moderado crescimento localizado 

às margens desse projeto, com ocupações diversificadas e intensificação de atividades 

econômicas, condicionadas ao pequeno porte das edificações que ali poderão se instalar, 

face ao tipo de solo (massapés) predominante nas áreas mais baixas e lindeiras ao VLT. 

Aliado a isso, assim como o Miolo, essa região do Subúrbio Ferroviário também carece 



PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 

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

  

351 

de mais vias que a articulem com o restante do município, apesar das características do 

acidentado relevo que possue. 

Os anos horizontes de implantação do VLT são definidos em 19 meses e 25 meses, para 

cumprir os marcos 1 e 2 indicados nesse projeto – do Comércio até Plataforma (1); e de 

Plataforma até S. Luiz/ Paripe (2) - prazos que começarão a ser computados após a 

assinatura do contrato, que está em processo de licitação para implantação e operação 

do modal. 

Como ainda não há previsão do início das obras e a ocupação da região é bastante 

consolidada, basicamente composta por assentamentos de caráter popular inseridos em 

ZEIS, considerou-se as transformações urbanas e um crescimento mais lento, também 

em um horizonte mais longo, se comparados às outras regiões da cidade. 

 

6.4.3 Conformação Urbana e Socioeconômica Atual 

Foram consideradas as características já existentes nas diferentes regiões da cidade: as suas 

dinâmicas socioeconômicas peculiares, os tipos de ocupação e a população nelas 

residente. 

Considerou-se ainda que algumas localidades tem mais facilidade de alcançar maiores graus de 

crescimento do que outras, devido às características existentes que provocam tendências 

distintas, ou seja, uma melhor acessibilidade. Um exemplo desse fato é a região do Subúrbio 

Ferroviário, que carece de requalificação de acessibilidade e melhor articulação com o restante 

do município, com predominância de população das Classes C, D e E. Mantidas as atuais 

condições, essa região tende a continuar atraindo a população dessas faixas de renda, 

justamente pela baixa atratividade e por sua deficiente infraestrutura urbana em geral. 

Outro fator que influencia a tendência são as “dinâmicas sociais informais” presentes em 

comunidades populares, que acabam por oferecer menores custos de serviço e produtos, 

viabilizando esse tipo de ocupação para essas classes sociais menos favorecidas. 

Um exemplo distinto, pela característica socioeconômica dos atores envolvidos, é a região 

contida entre a Av. Luís Viana e a Av. Octávio Mangabeira. Provida de boa infraestrutura urbana, 

viária e de transportes, serviços e comércio, aliada às dinâmicas formais da cidade, acabam por 

atrair ocupações de alto padrão com habitantes das Classes A e B, devido ao elevado valor 

agregado decorrente da sua ótima estruturação urbanística. 

Outro fator que foi considerado nos estudos deste PlanMob foi a oferta de “vazios ocupáveis”; 

ou seja, áreas com estoque de grandes glebas e com alto potencial construtivo. Como exemplo, 

pode-se citar a região lindeira à Av. Luis Viana (Paralela), na sua porção mais afastada da AUC. 

Por ser uma ocupação recente (início do Século XXI), ainda contém grandes vazios ocupáveis, 

diferente da BR-324, que já apresenta boa parte das margens e proximidades ocupadas, ambas 

compondo a ZCMe definidas na LOUOS 2016. 
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6.4.4 Inibidores ou Indutores do Crescimento Municipal 

Para uma melhor visualização, algumas das condicionantes apresentadas estão dispostas neste 

subitem em dois grupos de fatores urbanísticos:  

(i) os INIBIDORES do crescimento, que restringem as ocupações urbanas e/ ou a 

intensidade de sua utilização; e  

(ii) os INDUTORES do desenvolvimento, que aceleram as ocupações e o crescimento.  

 

A localização desses fatores estão ilustrados nas Figura.255 e Figura.256. 

 

 No grupo dos fatores Inibidores do Crescimento (ver Figura.255) estão contidos as: 

 Zonas de Proteção Ambiental (ZPAm); 

 Zonas de Usos Especiais (ZUE); 

 Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); 

 Macroárea de Urbanização Consolidada (MUC). 

 

 No grupo dos fatores Indutores do Desenvolvimento (ver Figura.256) estão contidos as: 

 L1 do Metrô; 

 L2 do Metrô; 

 BRT Lapa<>LIP; 

 BRT e Corredores Transversais (Gal Costa e 29 de Março); 

 VLT do Subúrbio (Comércio / Paripe / São Luis); 

 Operações Urbanas Consorciadas (Centro Histórico, Ribeira e Orla Atlântica); 

 Polos e estabelecimentos relacionados ao uso logístico e terminais de carga. 
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Figura.255 – Inibidores do Crescimento Urbano 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados PDDU/2016 e LOUOS/2016. 
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Figura.256 – Indutores do Desenvolvimento 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017) – Dados PDDU/2016.
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6.4.5 Classificação e Espacialização do Crescimento 

Considerando todas as condicionantes apresentadas, elaborou-se uma CLASSIFICAÇÃO DAS 

INTENSIDADES DE CRESCIMENTO, bem como a sua espacialização no território municipal, 

sempre orientados pelo PDDU e LOUOS 2016. Essa atividade teve o intuito de auxiliar na 

quantificação do crescimento, como apresentada na sequência. 

As intensidades de crescimento foram classificadas em:  

(i) intenso;  

(ii) moderado;  

(iii) baixo/manutenção; e  

(iv) transformação.  

 

Essa respectiva classificação está sucintamente descrita a seguir, indicando as características 

que, em geral, pertencem às áreas em que foram atribuídas as respectivas intensidades de 

crescimento, estando também apresentada a sua espacialização na Figura.257. 

 Crescimento Intenso – vazios ocupáveis ou áreas com ocupação passível de 

adensamento; áreas próximas às grandes infraestruturas e vias de transporte ou em 

locais onde essas infraestruturas estão previstas; áreas onde estão indicadas 

centralidades e/ou com altos coeficientes de aproveitamento definidos pela LOUOS 2016; 

 

 Crescimento Moderado – área ocupada, com alguns vazios ocupáveis ou não, passível 

de intensificação da sua ocupação. 

 

 Crescimento Baixo ou Manutenção – área bastante consolidada, com pouca 

possibilidade para crescer construtivamente; ou área bastante consolidada onde haverá 

manutenção ou pequena variação da população e atividades; ou regiões ainda não 

ocupadas ou com ocupação incipiente, que são desprovidas de infraestrutura e distantes 

das implantações de infraestrutura urbana e de transporte previstas. 

 

 Transformação – áreas onde pode haver crescimento intenso, moderado, baixo ou 

manutenção, mas que deverá ter uma grande mudança de usos ou atividades. 
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Figura.257 – Intensidades do Crescimento Estimado 

 

Fonte: Elaboração PlanMob Salvador (2017).
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6.5 Quantificação do Crescimento 

A quantificação do crescimento considera as condicionantes do desenvolvimento apresentadas 

nos itens anteriores e, aliado a fatores e índices, transformar esse crescimento em valores 

totalizados por Zonas de Tráfego (ZTs). 

Este item explicita a metodologia utilizada neste PlanMob de Salvador para alcançar esse 

crescimento, bem como promove a sua espacialização, que teve como base a distribuição 

espacial do crescimento nos padrões classificados (ver subitem 3.3.5) e comparados ao final 

numa agregação municipal, ajustada às estimativas do Plano Salvador 500. 

 

6.5.1 Unidades Territoriais Utilizadas 

Para auxiliar a espacialização e produção dos valores de crescimento, foram utilizadas três tipos 

de unidades territoriais:  

(i) Zonas de Informação (ZI);  

(ii) Zonas de Tráfego (ZT); e  

(iii) Subzonas de Tráfego (SZ).  

 

Descreve-se a seguir a pertinência e utilidade de cada uma, no critério de projeção utilizado. 

 Zonas de Informação (ZI) – Consiste em uma setorização espacial da cidade que 

contém dados socioeconômicos históricos desses setores de Salvador. É o nível de 

agregação final utilizado nesta projeção, possibilitando assim análises de sua evolução 

temporal e o balizamento referencial. Totalizam 76 unidades territoriais contidas no 

município de Salvador (ver Cap. 2). 

 Zonas de Tráfego (ZT) – São as zonas originais da Pesquisa OD/2012, para as quais 

foram utilizados os dados socioeconômicos para o ano de referência (2012) como base 

dos cálculos de projeção, bem como na espacialização do mesmo. Totalizam 153 

unidades territoriais contidas no município (ver Cap. 2). 

 Subzonas de Tráfego (SZ) – São áreas espacialmente homogêneas e que auxiliaram 

na espacialização do crescimento estimado, serão utilizadas para as redes de simulação 

e permitirão uma análise mais sensível às mudanças provocadas pela infraestrutura de 

transportes (ver Cap. 2). Totalizam 725 unidades territoriais contidas no município. 

  


