
 
 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2017 

 

Ata da 3ª Audiência Pública do Diagnóstico de 
Mobilidade em Salvador, realizada no dia 18 de 
dezembro de 2017, ás 9 horas, no Auditório do 
Ministério Público do Estado da Bahia – José Joaquim 
Calmon de Passos. 

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, no Ministério Público 

da Bahia no auditório José Calmon de Passos, localizado na Avenida Joana Angélica, 

nº 1312, Nazaré - Salvador/BA, ás 09 horas foi realizada a presente Audiência nº 

3/2017, por intermédio de Aviso de Audiência Pública publicado no Diário Oficial do 

Munícipio do dia 05/12/2017, página 22. A vigente Ata destaca os principais pontos da 

apresentada audiência. A gravação desta estará disponível em vídeos publicados na 

Biblioteca Digital PlanMob Salvador acessível em 

https://www.youtube.com/channel/UC81IqdotnJAuCBgVUjYEp_Q . A Audiência 

Pública 03/2017 foi aberta pela Eng. Myrna Galvão (Consórcio TTC/Oficina), com as 

explicações sobre a finalidade da mesma. Em seguida prosseguiu com a composição 

da mesa diretora, apresentando cada componente com os respectivos nomes 

completos e cargos ocupados a saber: o Promotor de Habitação e Urbanismo Dr. 

Marcelo Henrique Guimarães Guedes, o Secretário de Mobilidade Fábio Rios Mota, o 

Superintendente da TRANSALVADOR Fabrizzio Muller, O Diretor de Planejamento de 

Transporte da SEMOB Eduardo Leite, o Coordenador Técnico do Plano de Mobilidade 

e professor Francisco Ulisses, o Engenheiro do Consórcio TTC/Oficina Francisco 

Moreno, o Engenheiro do Consórcio TTC/Oficina Luís Fernando Di Pierro e o 

Procurador do Munícipio de Salvador Paulo Aragão. Após as pertinentes 

apresentações, passou-se a palavra ao Secretário de Mobilidade Fábio Mota. O 

Secretário iniciou a sessão, saudou a mesa na pessoa do Dr. Marcelo Guedes e 

agradeceu ao Ministério Público por ceder o espaço para a realização da 3ª e ultima 

Audiência Pública de Mobilidade e citou rapidamente as etapas de elaboração com 

participação popular do PlanMob, tais como Escutas Setoriais, Workshops, Oficinas de 

Bairros e Audiências Públicas. Explicou que a presente audiência é a ultima audiência 

do PlanMob do ponto de vista administrativo, pois com a finalização do processo com 

esta audiência, o Plano será encaminhado para a Câmara de Vereadores onde 

começara um novo debate, ou seja, tudo o que for definido nesta reunião anda não 

será definitivo é apenas uma indicação. Explica que a função da secretária é 

encaminhar o plano para a câmara de vereadores juntamente com o projeto de lei. Na 

Câmara será feita uma apresentação do plano, explicitando como foi a elaboração do 

mesmo, as ações e propostas e por fim, todo o material apresentado será debatido e 

votado na Câmara. O Secretário continuou agradecendo ao Diretor Eduardo Leite e ao 

https://www.youtube.com/channel/UC81IqdotnJAuCBgVUjYEp_Q


 
Coordenador Técnico do PlanMob Prof. Francisco Ulisses que capitanearam a equipe 

nesse um ano de elaboração do plano. Agradeceu também ao Ministério Publico por 

participar do inicio ao fim do plano. O Secretário salienta a finalidade da audiência, 

sendo esta para a apresentação e discussão do Plano de Mobilidade de Salvador, 

suas proposições e indicações até o ano de 2049, ressaltou também que para a 

elaboração do plano, foi necessário considerar todo o arcabouço de leis municipais, 

estaduais e federais, e essa é a base do plano. Em seguida a palavra foi passada para 

o Dr. Marcelo Guedes que fez uma breve saudação a todos os presentes na casa e 

registrou que o Ministério Público vê essa audiência com bons olhos por se tratar de 

um planejamento para a cidade e registrou que o país não tem o habito de fazer 

planejamento de país. Enalteceu a iniciativa por parte do município e desejou a todos 

uma ótima audiência. Posteriormente o Secretário Fabio Mota passou a palavra ao 

Coordenador Técnico do Plano Prof. Francisco Ulisses que ressaltou que este 

momento de debate é histórico, citando que possui 40 anos trabalhando na área de 

planejamento e que é uma “chave de ouro” participar de plano tão complexo e num 

prazo curto. Ressalta que finaliza o processo nesta audiência com a sensação de 

dever cumprido e destaca que o plano é metodologicamente bem trabalhado, possui 

uma abordagem inovadora e, como coordenador, se sente orgulhoso pelo resultado. 

Finalizou sua fala agradecendo a equipe que fez um ótimo trabalho em um prazo tão 

curto. Logo após, a mesa diretora foi desfeita para iniciar a apresentação do plano. A 

apresentação é iniciada pelo Diretor Eduardo Leite que saúda a todos e explica a 

estrutura da apresentação que será realizada, a saber: (i) Introdução; (ii) Etapas de 

Desenvolvimento; (iii) Síntese Metodológica; (iv) Propostas para a Mobilidade para o 

Transporte Coletivo, o Sistema Viário e Trânsito e Transporte Ativo (Bicicletas e 

Pedestres) ; (v) Faseamento dos Investimentos; (vi) Avaliação Socioeconômica e; (vii) 

Programas e Ações. Registrou que o Plano de Mobilidade atende a duas justificativas, 

uma delas é a justificativa legal, baseada na Lei 12.587/2012 também conhecida como 

“Lei Nacional da Mobilidade” trata que municípios com mais de vinte mil habitantes 

que sejam obrigados a elaborar o PDDU, elaborem também um plano de mobilidade. 

A outra justificativa é baseada na necessidade e tendência de Salvador, uma cidade 

com muitos desafios do ponto de vista da mobilidade como a ocupação histórica e 

relevo, além de estar passando por muitas transformações tanto no transporte quanto 

no sistema viário. Continuou citando explicando como ocorreu o processo licitatório 

que durou cerca de seis meses, desde a abertura do edital até a contratação da 

empresa, dez empresas / consórcios apresentaram propostas e venceu o Consórcio 

TTC / Oficina que apresentou, em conjunto, o melhor preço e a melhor proposta 

técnica. Citou ainda que o investimento da Prefeitura em relação à elaboração do 

plano foi em torno de dois milhões e meio de reais e que o processo de elaboração 

durou oito meses a partir de abril de 2017, pós-assinatura do contrato. Continuou 

explicando que o objetivo geral do PlanMob Salvador é desenvolver propostas de 

politicas e ações para o Sistema Viário e o Sistema de Transporte, em suas diversas 

modalidades, capazes de propiciar a realização do deslocamento de pessoas e bens 

na cidade de forma sustentável, contribuindo para seu desenvolvimento econômico e 



 
social, colocando cada modo na função mais adequada às suas características. 

Registrou que o PlanMob foi desenvolvido a partir de uma abordagem focada nas 

pessoas e uma politica de mobilidade urbana sustentável. Destacou que a maior 

contribuição do plano foi a participação social e que antes de ser iniciado qualquer 

estudo ou trabalho, foram realizadas vinte e seis Escutas Setoriais - envolvendo mais 

de oitenta participantes entre especialistas, órgãos públicos e diversas entidades da 

sociedade civil, que definiram os eixos do PlanMob; posteriormente foram realizados 

dois Workshops com especialistas – um discutindo a Consolidação do Pré-Diagnóstico 

e um sobre a Elaboração das Diretrizes do Plano; além de duas audiências públicas, 

sendo a presente audiência a de número três, dez Oficinas Participativas nas sedes 

das Prefeituras Bairro - onde foram colhidas posteriormente sistematizadas as 

indicações de problemas e sugestões de soluções da população, e diversos debates 

na Universidade Católica do Salvador (UCSAL), Universidade Salvador (UNIFACS), 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), Congresso das Cidades (ConCidades), no 

Congresso de Geotecnologia e no Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB). Foram 

apresentados alguns registros fotográficos das reuniões de participação popular 

citadas. Outra contribuição importante citada foi à consolidação do acervo de planos, 

estudos e projetos existentes em Salvador, considerando tudo o que existia elaborado 

desde o ano de 1975 até os dias atuais sendo estes considerados de alguma forma no 

plano e a atualização da base de dados da Pesquisa de Origem e Destino realizada 

em 2012 para o ano atual. Eduardo Leite destaca ainda que foi realizada uma análise 

crítica a micro acessibilidade ao transporte coletivo considerando o relevo, a 

conectividade e a renda de forma especializada, avaliação do transporte ativo com a 

realização de pesquisa sobre a qualidade de calçadas nos acessos aos pontos de 

ônibus, escolas, Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s), estações de metrôs, etc. 

além de um estudo de caminhabilidade no centro da cidade (desde a Praça da Sé até 

o Campo Grande). Explicou que esses locais foram escolhidos por apresentarem forte 

utilização do transporte coletivo e de deslocamentos de pedestres. Foi analisada 

também a espacialização do transporte vertical para o acesso aos eixos de transporte 

de alta e média capacidade, tanto do que já existe ou está em implantação e o que 

ainda será feito. Citou que a fundamentação normativa do PlanMob foi os volumes um 

e dois do Plano Salvador 500, o Plano de Desenvolvimento Urbano (PDDU/2016) e a 

Lei de Ordenamento da Ocupação e Uso do Solo (LOUOS/2016). Registrou que o 

Plano de Mobilidade é um plano setorial integrante do PDDU. Destacou que o Plano 

propõe uma integração dos diversos modais de transporte, tais como (rodoviários, 

ferroviários, não motorizados, verticais e hidroviários da cidade) formando uma Rede 

Única e Multimodal Integrada de Transporte e, além disso, foram feitos alertas sobre a 

necessidade de incorporação e controle no uso novas tecnologias de transporte e 

soluções de substituição dos deslocamentos de acordo com os modelos e padrões 

atuais. O Eduardo Leite explicou a metodologia utilizada no trabalho citando as etapas 

de levantamento de dados, diagnóstico, modelagem e projeção dos resultados para os 

anos horizontes, com base nisso foi feita uma proposta de infra estrutura faseada em 

três anos chaves (2025, 2032 e 2049) resultando nas propostas de programas e ações 



 
para a mobilidade e por fim a avaliação econômico-financeira. Explicou a 

sistematização o processo de construção do plano iniciando com a elaboração do 

diagnóstico, prognóstico e a realização do processo de participação social que 

resultou na consolidação das diretrizes, posteriormente a elaboração das propostas 

segundo cada tema (Sistema Viário e Trânsito, Transporte Coletivo e Transporte Ativo) 

com isso foi possível estimar os custos e fasear os investimentos com base nos anos 

horizontes apresentados. Eduardo citou as Diretrizes Gerais do Plano de Mobilidade, a 

saber: (i) A implantação de um sistema de transporte integrado capaz de conformar 

uma rede única de conectividade, aliado à restruturação do sistema viário; (ii) A 

articulação a um sistema qualificado para pedestres e ciclistas de forma a aumentar 

sua eficiência e homogeneização; (iii) Redução das desigualdades sócio espaciais 

existentes na cidade; (iv) Aumento da atratividade do transporte coletivo em relação ao 

individual motorizado; (v) Assegurar que as intervenções no sistema de mobilidade 

urbana contribuam para a melhoria da qualidade de vida de Salvador, as Diretrizes 

Especificas relacionadas ao tema Transporte Coletivo, a saber: (i) Estabelecer uma 

Rede Única Integrada; (ii) Fomentar o uso de novas tecnologias e energias limpas; (iii) 

Expandir a rede de média e alta capacidade; (iv) Priorizar a circulação do Transporte 

Coletivo e do Transporte Ativo; (v) Expandir o Sistema de Informação aos Usuários; 

(vi) Planejamento e Gestão Integrada com a Rede Metropolitana de Transporte 

Coletivo; (vii) Estimular a melhoria na qualidade da prestação dos serviços, as 

Diretrizes Especificas relacionadas ao tema Transporte Individual, a saber: (i) 

Completar a infraestrutura viária para melhorar a conectividade da Rede; (ii) Organizar 

a circulação dos veículos de carga e a operação da carga/descarga; (iii) Garantir a 

fluidez do trânsito; (iv) Estabelecer um programa de regulamentação de velocidade; (v) 

Ampliar o uso de novas tecnologias de controle e fiscalização eletrônica; (vi) Organizar 

a circulação do trânsito em centralidades; (vii) Implementar uma política de 

estacionamento, e as Diretrizes Especificas relacionadas ao tema do Transporte Ativo, 

a saber: (i) Promover a acessibilidade universal; (ii) Estimular a requalificação das 

calçadas; (iii) Garantir microacessibilidade; (iv) Ampliar a oferta de infraestrutura 

cicloviária; (v) Fomentar a intermodalidade do modo Cicloviário; (vi) Diversificar e 

Incentivar o uso da bicicleta compartilhada; (vii) Determinar a implementação de 

bicicletários e paraciclos junto aos Polos Geradores de Tráfego; (viii) Valorizar a 

cultura da utilização da bicicleta como um efetivo modal de transporte. Em seguida 

foram apresentados os cenários de intervenção analisados pelo Plano de Mobilidade. 

A partir da Demanda, foram estudados os chamados “Cenários Urbanos” nos anos de 

2017, 2025, 2032 e 2049, também foram estudados os “Cenários de Ofertas” sendo 

eles: Rede atual, Rede Mínima e Rede Máxima. De posse dos cenários de demanda e 

oferta, e tendo em vista o parâmetro de Mobilidade Futura das Pessoas (sendo 

analisadas as viagens na hora pico da manhã – HPM) foram gerados os Cenários de 

Análise Atual e Futuros “Nada a Fazer” que significa analisar, nos anos horizontes 

(2015, 2032 e 2049), a rede de transporte e sistema viário conservando a mesma infra 

estrutura que a cidade possui hoje, “Prognóstico” que considera os projetos já 

consolidados na cidade, ou seja, projetos em execução ou com verba assegurada, e 



 
“Investimento Máximo” considera a infra estrutura do Cenário de Prognóstico e 

complementa com proposições julgadas necessárias. O Diretor Eduardo Leite, 

prossegue sua fala citando as propostas, metas e faseamento do plano. Cita que para 

fazer um planejamento é necessário entender a situação atual, e por isso o ano de 

2017 é o ponto de partida do plano. Explicou também que foi escolhido o ano de 2025 

como um dos anos horizontes por se tratar do ano de revisão dos instrumentos 

urbanísticos da cidade (PDDU/2016 e LOUOS/2016). Explicou que o ano de 3032, de 

acordo com o Plano Salvador 500, como ano de pico populacional da cidade, 

lembrando que se trata de uma estimativa, ou seja, esse pico populacional pode 

ocorrer um pouco antes ou um pouco depois, mas para ter uma referência foi adotado 

o ano 2032. Por fim, o ano de 2049, o ano que a cidade de Salvador completa 500 

anos, e, para que haja uma integração entre os planos da prefeitura, visto que o PDDU 

adotou 2049 como ano de referência em longo prazo, também foi adotado esse ano 

como referencia em longo prazo para o PlanMob. Em seguida o Diretor Eduardo Leite 

agradeceu a atenção e passou a palavra ao representante do Consórcio TTC/ Oficina 

o Engenheiro Francisco Moreno que saudou a todos da casa e explicou que a 

apresentação busca refletir de forma sintética todos os resultados obtidos nos oito 

meses de execução do PlanMob. Comentou que todo o trabalho foi baseado em 

alguns modelos de simulação de metodologias conhecidas, com alguns ajustes devido 

às características especificas da cidade. Continuou explicando que o transporte 

coletivo e o sistema viário e transito foram analisados com bastante detalhe e foi 

realizada uma simulação comparando as soluções, para se chegar ao equilíbrio entre 

os modais. Citou também que o Transporte Ativo foi analisado nas suas três maiores 

modalidades que são: Pedestre e como ele utiliza a cidade, Transporte Vertical pois o 

relevo é uma parte significativa na analise da cidade e Bicicletas não só como lazer, 

mas como transporte efetivo das pessoas. O Engenheiro Francisco Moreno explicou 

que o primeiro passo foi entender qual era o comportamento dos três tipos de 

transportes (transporte coletivo, transporte ativo e transporte individual) na cidade 

atualmente, depois foi considerada a tendência de crescimento para os anos 

horizontes, resultando na demanda de pessoas necessitando de transportes e assim 

foi analisado o que aconteceria na cidade considerando essa demanda calculada e a 

infra estrutura de hoje (cenário Nada a Fazer), no infra estrutura considerando os 

projetos consolidados e a partir do resultado foram sugeridas as chamadas Propostas 

PlanMob, onde foram sugeridas as medidas mais emergenciais para 2025, a médio 

prazo (2032) e a longo prazo (2049). Francisco Moreno seguiu a apresentação 

explanando acerca do Sistema Viário e Trânsito, o que chamou de arcabouço de toda 

a mobilidade da cidade e não só do transporte individual, já que os ônibus necessitam 

também das vias e estão sujeitos também ao trânsito. O engenheiro explicou que a 

cidade possui duas grandes vias estruturadoras, a Avenida Paralela e a BR324, e uma 

área já bastante consolidada, com tradição de uso das avenidas de vale, conhecida 

como AUC (Área Urbana Consolidada) e região da Orla Atlântica. A partir da análise 

do modelo pode-se perceber que esta área possuía congestionamentos localizados, 

mas que muitas vezes refletiam nas regiões lindeiras. Ao observar as regiões do 



 
Subúrbio, Miolo e a área mais ao norte de Itapoan, notou-se que os 

congestionamentos ocorriam por falta de conectividade da malha viária e por isso, as 

soluções de determinadas áreas são pontuais para os gargalos de trânsito, e de outra 

são soluções de conectividade viária, novas vias. Foi apresentado um mapa de 

conectividade da cidade. O engenheiro apresentou um mapa, também apresentado na 

segunda audiência, contendo a combinação dos projetos comprometidos, propostas 

do PDDU e propostas do PlanMob, onde cada projeto é identificado por tipo de 

intervenção (requalificação, ampliação ou duplicação). Explicou que muitas dessas 

intervenções já constavam no PDDU, porem não era especificado qual a parte da via 

sofreria a intervenção, assim o trabalho da equipe foi identificar e localizar as mesmas. 

Explicou também, que existem proposições de novas vias (destacado no mapa na cor 

amarela), e que essas são apenas diretrizes, que necessitam, posteriormente de um 

projeto que será sujeito a uma avaliação ambiental, entre outras. Destacou a Av. do 

Atlântico que consta como proposição de nova via no PDDU e também no PlanMob e 

registrou que na descrição dessa via há uma nota que sujeita seu traçado a partir da 

definição poligonal do Vale Encantado, e como ainda não existe poligonal, o traçado 

apenas apresentado como diretriz. Registrou que, as intervenções consideradas 

requalificações, são modificações no modelo da obra realizada no Largo da Mariquita, 

onde não houve mudança de sentido de fluxo veicular, mas o local foi 

reambientalizado. Para a intervenção do tipo ampliação, foi dado o exemplo da rotula 

de Cajazeiras, e para duplicação foi citado o exemplo da Av. Luís Maria. Citou como 

exemplo de intervenções propostas como a complementação da Via Mané Dendê, 

estudo de absorção da região da Calçada, entre outros. Em seguida foi apresentado 

um gráfico de capacidade de suporte do viário, que representa como o viário absorve 

a demanda projetada para os três anos horizontes. Explicou que no mapa a cor 

amarela, verde e azul representa os locais onde o transito tem uma situação 

relativamente boa, os locais em vermelho representa locais de atenção no trânsito, 

locais quase saturados e o pontos destacados em cinza estão praticamente saturados 

e em preto são os locais saturados. Destaca que de todo o sistema viário estudado, 

cerca de mais de mil e cem quilômetros, 8% das vias estão congestionadas, 15% das 

vias estão próximas da saturação e 59% das vias estão em situação ótima. O 

Engenheiro apresentou também uma comparação de alguns indicadores como 

distância de viagem, tempo de viagem, velocidade de percurso e índice de 

congestionamento, nas situações “Atual” ano 2017, “Nada a Fazer” e “Investimento 

Máximo) ano 2025. Destacou o índice de congestionamento (único índice que não se 

mostrou satisfatório)  que aumenta mesmo com as propostas, e sintetizou que as 

medidas da rede mínima somadas com as propostas imaginadas, ainda assim não se 

mostraram suficientes diante do crescimento da demanda de 2025. O engenheiro 

comentou que foi feito um teste de simulação com todos os investimentos já simulados 

aliados à uma “gestão da demanda” que nada mais é series de ações como politica de 

estacionamento, aumento do custo de combustível, pedágio urbano, entre outras 

como restrição ao uso do transporte individual, e outras medidas de incentivo a outros 

tipos de transportes. A simulação teste considerando o investimento máximo na infra 



 
estrutura viária combinado ao conjunto de ações da gestão da demanda resultou na 

diminuição de cento e treze mil viagens por dia do modo individual (cerca de 7%) e o 

aumento de 52 mil viagens por dia do modo coletivo. Em seguida foi apresentada a 

comparação do mapas de capacidade de suporte apenas com o investimento máximo 

apresentado anteriormente com o mapa da capacidade de suporte da simulação teste 

combinando os efeitos do investimento máximo com a gestão da demanda na área da 

AUC. Nesse ultimo mapa pode-se perceber uma melhoria na capacidade de suporte 

da AUC e observando os mesmos índices utilizados para analisar o primeiro mapa, 

temos que nas mesmas vias simuladas (mais de mil e cem quilômetros de via) a 

gestão da demanda apresenta 6% de vias congestionadas, 14% de vias próximas à 

saturação e 62% de vias em situação ótima. O engenheiro explica que da mesma 

forma foi realizada a analise da segunda fase (2032), foram identificadas os tipos de 

intervenção, foi analisada a capacidade de suporte da região com as novas propostas 

dessa fase. Destaca que nessa fase a maior parte das intervenções é do tipo 

“melhorias operacionais”. Essa simulação apresentou uma diminuição nos índices de 

congestionamento e distância e tempo de viagem, e um aumento no índice velocidade 

de percurso. Destaca que se as propostas dessa fase estiverem também aliadas a 

ações de gestão da demanda, a melhoria nos índices possivelmente será maior. 

Esclareceu que a gestão da demanda foi testada no cenário de 2025 porque os 

apenas os investimentos na infraestrutura não foram suficientes em frente ao aumento 

da demanda. Em seguida explanou sobre a última fase (2049), onde foram simuladas 

todas aos outras intervenções que não foram simuladas nas duas fases anteriores, 

inclusive intervenções mais polêmicas. Nessa ultima fase é sugerida uma nova via 

para o miolo, tentando interligar a região de Bom Juá até Cajazeiras, a Linha Viva que 

foi considerada por estar dentro do PDDU, mas deixada para o terceiro momento 

apesar do trecho onde ela impacta apresentar saturação nas fases anteriores. Citou 

também a Av. do Atlântico, que tem o traçado apresentado no PDDU coincidindo com 

o que seria a poligonal do Vale Encantado, reforçando que este traçado é sujeito à 

definição do da Poligonal do Vale Encantado que ainda não existe. Continua 

apresentado a capacidade de suporte do cenário que apresentou alguns alívios, os 

índices apresentados nas outras duas fases, apresentando uma melhora em todos 

(diminuição dos índices de distância de viagem. Tempo de viagem e índice de 

congestionamento e aumento da velocidade de percurso). Em seguida foi apresentado 

um mapa resumo com todas as intervenções classificadas pela fase onde estão sendo 

sugeridas (azul – primeira fase, verde – segunda fase e vermelho – terceira fase). e 

pelo tipo de intervenção, uma tabela comparativa entre os cenários e uma tabela de 

previsão de investimentos nos anos meta. O engenheiro destacou que cada solução 

proposta possui uma ficha com detalhamento e uma previsão de custo que entrou na 

parte da avaliação econômica que será discutida mais pra frente da apresentação. Em 

seguida o engenheiro Francisco Moreno passou a palavra para o também 

representante do Consórcio, o engenheiro Luís Fernando Di Pierro responsável por 

explanar sobre os temas de Transporte Coletivo e Acessibilidade de Pedestre. O 

engenheiro Luís Fernando saudou a todos os presentes na casa, e enalteceu o 



 
trabalho das tradutoras de libras presentes em todas as audiências do PlanMob. Inicia 

sua fala registrando que o componente transporte coletivo começa com a concepção 

de uma rede estrutural e que Salvador, no entendimento técnico, possui um conjunto 

de linhas e não uma estrutura de linhas e uma estrutura de transporte coletivo. Com a 

implantação do metrô começou, Salvador começou a ter uma rede estrutural que é a 

base do sistema de transporte coletivo e que vai dar apoio às demais linhas de 

transporte coletivo Salvador. O engenheiro mencionou que hoje a cidade possui quatro 

eixos longitudinais, ou radiais de transporte coletivo que são os principais eixos 

estruturais redes de transporte coletivo para os quais são projetadas as linhas 

estruturais, sendo duas delas já indicadas como pelo metrô como linhas estruturais. 

Para um futuro ainda distante, no período 2032 a 2049, são sugeridos mais dois 

investimentos em linhas longitudinais ou radiais que darão suporte ao sistema 

estrutural de transporte coletivo. Sobre as linhas transversais, comentou que a cidade 

possui o eixo Lapa – LIP, sistema BRT que está em implantação e as demais vias 

transversais como a Av. Antônio Carlos Magalhães, Av. Luís Eduardo Magalhães, a 

Av. Gal Costa e a Av. 29 de Março, transversais que estão em vias de serem 

implantadas e que vão configurar uma rede de eixos estruturais de transporte coletivo. 

Destacou também, que todas as demais linhas de ônibus ou de qualquer outro modal 

que vier a ser implantado, vai estar associado a essa rede estrutural. O engenheiro 

salientou que uma das diretrizes do PlanMob é o atendimento às diferenças sócio 

espaciais da cidade, e que alisando a rede apresentada, observa-se  que a rede 

estrutural atende a região do Miolo e região do Subúrbio que são as regiões onde 

existem os maiores problemas de morfologia urbana . Em seguida o engenheiro 

explanou acerca do sistema de transporte sobre trilhos que hoje possui a Linha 1 e 

Linha 2 já implantadas e o PlanMob ,junto com o que já havia sido previsto pelo metrô, 

sugere a extensão da Linha 1 de Pirajá até Águas Claras, o prolongamento da Linha 2 

do Aeroporto até Lauro de Freitas, uma proposta a ser ainda avaliada com mais 

profundidade que é extensão da Linha 2 até a Baixa do Fiscal e uma conexão do VLT 

com a Lapa, e o VLT em duas fases São Luís até Comércio e depois Comercio até a 

Lapa. Sobre a rede estrutural de transporte coletivo, Luís Fernando explica que, onde 

for possível será implantado o BRT (Bus Rapid Transit), sistema que tem alto 

desempenho de transporte coletivo com pagamento da tarifa fora do ônibus, abertura 

automática das portas nas estações, estações fechadas, vias exclusivas, enfim, uma 

série de características físicas. Onde não foi possível implantar o BRT, Luís Fernando 

explica que será implantado o BRS (Bus Rapid System), um sistema de priorização do 

ônibus e o monitoramento do ônibus para que ele tenha exclusividade da sua faixa, 

mas não é tão exclusivo tão segregado quanto o sistema do BRT, as vias são normais 

compartilhadas com o tráfego geral ou as semi-expressas que serão apresentadas 

mais adiante. O representante do Consórcio Luís Fernando Di Pierro, prossegue sua 

fala apresentando as linhas BRT/BRS sugeridas pelo PlanMob. A primeira, já está em 

processo de implantação é o BRT Lapa-LIP, a segunda é BRT Paripe-Corsário que 

utiliza o eixo da Av. 29 de Março, e seria BTR no trecho entre as duas transversais e 

BRS no trecho que vai de Paripe até Águas Claras, A terceira proposta é a Circular 



 
Lobato-Corsário-Pituba-Ribeira, formada por um conjunto de linhas que operam nos 

dois sentidos e apresentou grande demanda nas nossas simulações, a quarta 

proposição é o BRT Retiro-Corsário, conjunto de linhas que vem pela orla e segue em 

direção ao Corsário, que é uma nova estação prevista na orla. A quinta proposição é o 

BRS Eixo da Orla, que é um conjunto de linhas estruturais que vem do Aeroporto, do 

Loteamento Praias do Flamengo e de Mussurunga e tem como eixo central eixo 

principal a orla, conecta com o BRT Lapa-LIP e vai até ser vai ser a região central. 

Todas essas linhas citadas estão propostas para o ano horizonte de 2025. A sexta 

linha proposta é o BRS eixo da Suburbana prevista para o período de 2032. O 

engenheiro fez um adendo sobre os anos horizontes e explicou, que quando se uma 

proposta é dita para o ano horizonte de 2032, significa o período de 2025 até 2032, ou 

seja, períodos de investimento. O engenheiro segue falando das proposições e explica 

que o BRS eixo da Suburbana foi proposto para o período de 2032 porque depende 

das novas vias propostas para o sistema viário da região explanadas pelo engenheiro 

Francisco Moreno. A sétima proposta é o BRS eixo Miolo, utilizando a nova via 

proposta para a conectividade do Miolo apresentada pelo engenheiro Francisco 

Moreno, e a ultima proposição é o aproveitamento do eixo da Linha Viva, previsto para 

2049, com vias expressas, ou seja, haveriam algumas linhas com sobe-e-desce na 

região do miolo até a Linha Viva, na linha viva exerceria caráter expresso (sem 

paradas) e o ultimo percurso continuaria com sobe-e-desce. A implantação da Linha 

viva nessa região traz bastante acessibilidade para os bairros do Miolo, carentes de 

conectividade longitudinal. Em seguida foram apresentadas imagens para exemplo do 

sistema BRT e BRS e um mapa das linhas alimentadoras e convencionais da cidade, 

que conectará todo o espaço da cidade de Salvador aos seus eixos estruturais. O 

Engenheiro explica que essa rede de segundo nível de linhas foi toda redefinida e tem 

um número de linhas menor do que o número de linhas atual, mas tem uma frequência 

maior e isso permite dar mais confiabilidade ao sistema. Explicou que 42% da frota vai 

ser composta por veículos de grande capacidade e de preferência com ar 

condicionado. Com relação à articulação que sistema Metropolitano, explicou que 

foram definidos os pontos onde serão seccionadas as linhas metropolitanas. Esse é 

entendimento da Prefeitura de Salvador com os municípios da região metropolitana e 

com as operadoras das linhas, que consta no Contrato de Programa. Em seguida foi 

apresentado um mapa que indicavam a localização dos terminais onde as linhas 

metropolitanas serão seccionadas, a saber: São Luís Águas Claras Mussurunga 

Itapuã e Aeroporto. Posteriormente foram apresentados mapas contendo as vias onde 

haverá algum tipo de melhoria ou a adequação do sistema viário para BRT e BRS  no 

em cada ano horizonte. No período de 2018 – 2025 estão previstos um total de 29 km 

de BRT e 33 km de BRS e 6 terminais / estações de integração, no período 2025 – 

2032, estão previstos mais 13 km de BRS, totalizando 46 km e mais 7 terminais / 

estações de integração, totalizando 13. Em seguida o Engenheiro apresentou dois 

mapas de carregamento (Cenário “Nada a fazer” e “Investimento Máximo - 2025”). O 

Cenário “Nada a Fazer” é a situação de infraestrutura de maio de 2017 e com a 

demanda prevista em 2025 e no Cenário “Investimento Máximo” o que acontecerá em 



 
2025 com a rede com os investimentos de metrô, BRT e BRS conforme previsto. Luís 

Fernando explicou que todos esses números apresentados por ele e pelo Francisco 

Moreno são números decorrentes de um processo de modelagem onde todos os 

dados de rede de população de demanda são carregados, simulados e geram os 

resultados tanto de nível de serviço comunitário cidade tempos de viagem etc. Então, 

analisando esses números, a comparação entre a situação Atual e a situação Nada a 

Fazer em 2025, observa-se um aumento no tempo de viagem da ordem de 15% e com 

o cenário futuro, conforme proposto no PlanMob, temos uma redução de 22% no 

tempo médio de viagem para o período e para a velocidade nos temos exatamente o 

contrário a velocidade aumenta e o tempo cai, ou seja, existe uma melhora substancial 

na velocidade. O Eng. Luís Fernando, registra que o principal indicadores é tempo de 

viagem e apresenta um gráfico contendo a comparação entre quatro situações 

simuladas (situação Atual, “Nada a Fazer”, Rede Futura e a Rede Futura com Gestão 

de Demanda). O gráfico aponta que a melhora entre a situação prevista para 2025 

sem as medidas de gestão de demanda e com as medidas de gestão de demanda é 

uma redução muito sensível, mas em relação à situação Atual e a situação Nada a 

Fazer, a melhora é bastante substancial. Prosseguiu da mesma maneira para o 

período de 2032 e 2049, apresentando os mapas de carregamento dos Cenários 

“Nada a Fazer” e Investimento Máximo com as respectivas demandas e a comparação 

dos índices de tempo de viagem e velocidade média de cada período. Luís Fernando 

explica que quando se faz o equacionamento e a racionalização das linhas, a intenção 

é fazer a rede integrada e o objetivo é reduzir o chamado custo generalizado de 

viagem, ou seja, o tempo de viagem e o custo da viagem para o passageiro, com isso 

tem-se um custo maior para passageiro em termos de transferência que ele vai ter que 

fazer de uma linha para outra, mas uma redução substancial no tempo de viagem. Em 

seguida foram apresentadas comparações entre a quantidade de transferências 

(integreações) do Cenário “Nada a Fazer” e Cenário Futuro, nos anos 2025, 2032 e 

2049, onde é demonstrado que a situação “Nada a Fazer” apresenta um padrão de 

transferência muito pequeno enquanto na situação de 2025, 2032 e 2049 o padrão de 

transferência é bem maior. Foi citado também que em São Paulo atualmente 66% das 

viagens fazem uma ou mais transferências entre linhas de ônibus, linhas de metrô-

ônibus, ônibus-trem, etc. Em Salvador está previsto um aumento para 75% em 2049, 

esse número é compensado pela análise do tempo de viagem do passageiro. 

Finalizando o tema transporte coletivo, o Eng. Luís Fernando Di Pierro apresenta um 

cronograma de investimento para os períodos 2025, 2032, 2049 e investimento total, 

um acumulado de 2 milhões e meio de reais a ser investido até 2049. Em seguida Luís 

Fernando passa a falar de transporte ativo, pedestre e micro sensibilidade. Ele 

ressalta que caminhar não é só uma questão de transporte, não é uma atividade que 

tem simplesmente a função de te levar de uma origem para o destino e registra que 

caminhar é onde você tem a conquista da cidade, a convivência com outras pessoas e 

onde se tem principalmente saúde. Declara que caminhar deveria ser e é uma questão 

de política pública, saúde, é conquistar a cidade e questiona a plenária: ”vocês acham 

que podem caminhar aonde vocês quiserem a hora que vocês quiserem em 



 
Salvador?”. O Engenheiro continua sua fala afirmando que caminhar também é uma 

questão de liberdade e segurança. Prossegue afirmando que existe a cidade livre, a 

cidade que tem liberdade de você ir aonde você quiser a hora que você quiser e a 

cidade insegura, onde você tem medo de ir alguns lugares em alguns momentos e que 

por isso caminhar não é só uma questão de mobilidade e de transporte, é também 

uma questão de conviver com a cidade, com as pessoas da sua cidade. Explicou que 

foram feitos duas propostas (uma de adequação de calçadas e passeios e outra de 

dispositivos de transporte vertical. Quanto às calçadas e passeios, explicou que foi 

realizado um levantamento amostral, já que Salvador tem três mil e 800 km de sistema 

viário se nós multiplicarmos por 2 totaliza cerca de 7 mil e 600 km de calçadas e o 

PlanMob não tinha escopo para toda essa análise. Assim foi realizado um 

levantamento, que foi feito prioritariamente no entorno de acesso ao transporte 

coletivo, que indicou que 58% das calçadas precisam de algum tipo de qualificação e 

requalificação, algum cuidado 20% em calçadas adequadas e 22% eram 

simplesmente calçada que foram consideradas tecnicamente como inexistente 

considerando os conceitos da norma brasileira NBR 9050 que trata de padrões de 

caminhabilidade e qualidade de Calçada. Luís explica que o critério escolhido foi 

levantar todas as vias por onde passa pelo menos 40 ônibus por hora no momento de 

pico por sentido. Nessas vias, foram propostas melhorias de qualificação de calçadas, 

e com isso foi feito o mapa que indica as calçadas que precisam ser requalificadas e 

que estão com frequência de ônibus entre 40-60, 60-80 e maior que 80, totalizando 

308 km de vias. Destacou que, se em um universo de 7600 km ou 3800 km de vias 

nós estamos falando de requalificar no PlanMob, inicialmente apenas 300 km, ou seja, 

o projeto de caminhabilidade de requalificação de calçada de Salvador é um projeto 

que deve ser bem maior, que deve fazer parte de um programa e por isso, o que o 

PlanMob propõe é um programa e não exatamente um projeto. Registra que os 

recursos financeiros foram definidos para o período até 2032, sendo que ,na sugestão 

do PlanMob, foram identificadas as regiões e as macrorregiões de Salvador e foi dada 

a prioridade para aquelas regiões onde os extratos de renda são os mais baixos, e 

com isso foi feito uma programação de requalificação de calçadas na região do Miolo 

do Subúrbio e depois com prioridade menor a da Orla Atlântica e da área Central. Com 

relação à acessibilidade vertical, Luís Fernando explica que da mesma forma e 

coerentemente com que foi feito com a melhoria de calçadas o PlanMob está 

propondo melhorar a acessibilidade vertical para acesso ao sistema de transporte 

coletivo. Declara que o objetivo não é resolver os problemas de micro acessibilidade 

vertical de Salvador e sim e dar uma solução para a questão de mobilidade cujo 

problema imediato é o acesso ao transporte coletivo. Então foi identificados os locais 

da rede estrutural que deveriam ter uma melhor facilidade de acesso vertical, por isso 

identificamos por população residente, diferença de cota e declividade e a partir 

desses três elementos foram definidos quais seriam as tipologias de ação. Foram 

propostas requalificação de escadas, construção de novas escadarias, as escadas 

rolantes, que não existem em Salvador, em termos de escada rolante pública, a não 

ser dentro do metrô, planos inclinados, elevadores e um programa de implantação de 



 
teleféricos de longo prazo, pois custam muito caro, mas permite a conexão entre 

cumeadas. Explica que essas proposições precisam passar por um processo de 

planejamento local de planos de bairro. Em seguidas foram apresentados mapas com 

a localização de cada proposta por tipologia de ação, a saber: requalificação de 69 

escadarias existentes; construção de 18 escadarias, todas localizadas no entorno da 

rede estrutural de transporte coletivo; 44 escadas rolantes escadas sendo que 22 

implantadas pelo metrô, 20 novos planos inclinados também definidos nos entornos 

dos eixos estruturais transporte coletivo; 6 novos elevadores para dar conexão ao 

sistema estrutural de transporte coletivo e 13 teleféricos que permite conectar regiões 

que tem uma densidade populacional relativamente alta e que da também 

acessibilidade ao sistema de transporte coletivo. Declara que sempre o transporte 

coletivo está como uma prioridade no transporte ativo. Por fim, foi definido o 

cronograma e os valores de investimento para cada tipologia. O Eng. Luís Fernando Di 

Pierro registrou que os teleféricos são equipamentos sofisticados e que exigem 

gestão, manutenção e provavelmente vai ter um modelo de contratação ou de 

concessão para que seja operado com meu caso no Rio de Janeiro em que o 

teleférico que existe no Morro do Alemão é operado por uma empresa privada sob-

regime de concessão. Em seguida, foi passada a palavra para o Arquiteto Ricardo 

Corrêa para dar continuidade à questão do transporte ativo com enfoque em ciclovias. 

Ricardo Corrêa saúda a casa e inicia a apresentação do transporte Cicloviário 

perguntando quem dos participantes da audiência anda de bicicleta, e algumas 

pessoas se manifestaram. Ricardo se declarou usuário da bicicleta em seu cotidiano e 

explica que a bicicleta é apresentada no plano como integradora dos demais 

transportes e destaca que na escala macro de investimentos da cidade a bicicleta está 

sempre ao lado das novas estruturas propostas. Declara que a bicicleta é essencial 

para conectividade entre o pedestre e o transporte coletivo e o sistema viário. Explica 

que a intermodalidade é uma das principais razões pela qual a bicicleta é apresentada 

no final, pois seria difícil a compreensão das propostas do planejamento cicloviário se 

elas estivessem no inicio da apresentação. Declara que a bicicleta tem que ser 

apresentada por último porque ela integra todo o marco do planejamento feito tanto 

para transporte coletivo, sistema viário, pedestres etc. Declara que a bicicleta permite 

à acessibilidade a cidade na escala micro e na escala macro, então ela complementar 

a todos os outros modos. Declara que há dificuldade, no mundo hoje, de fazer uma 

simulação para bicicleta numa cidade do porte de Salvador, mas hoje a cidade já tem 

3% de ciclistas. Então a cidade tem uma potencialidade de ter a bicicleta com mais de 

15 a 20%, no horizonte em longo prazo, e consequentemente impactará no transporte 

coletivo e no sistema viário. Em Seguida o Ricardo Corrêa passou a palavra para a 

também ciclista Fernanda XXXX. Fernanda saudou a todos e e iniciou sua fala 

ressaltando que o Plano buscou dar bastante em fazer as conexões com transporte 

coletivo e transporte vertical existente e previsto, e também considerou a 

complementação e requalificação da estrutura cicloviária existente. Fernanda 

apresentou um mapa representando a estrutura cicloviária existente e explicou que 

nessa estrutura foram consideradas todas as ciclovias e ciclofaixa. Explicou que dessa 



 
estrutura foram separadas as ciclovias em praças e parques, pois essas não possuem 

a funcionalidade de transporte. Registra que as ciclorrotas não estão mapeadas, pois 

estão inseridas no sistema de transporte bicicleta e tem algumas ciclovias em 

construção. Registra que nessa estrutura também está considerado os bicicletários 

que estão sendo implantados no metrô e o sistema de bicicleta compartilhada também 

existente Explica que a maioria das propostas para as bicicletas se concentram na 

primeira fase (2005), porque é basicamente a estrutura mínima que se deve ter para a 

cidade. Então as propostas são praticamente imediatas e consistem na implantação 

de infraestrutura cicloviária, cerca de 155 km de novas infraestruturas e mais 40km de 

requalificação da estrutura existente, que considera conectar os tramos existentes 

,que são poucos sinalizados, ou às vezes tem a ciclovia, mas não tem a travessia, o 

que coloca o ciclista em risco. Explica que nesses 40 km  de requalificação abrange 

ampliação da ciclovia da Av. Suburbana que tem uma demanda muito grande não só 

bicicleta, mas veículos de carga entre outros. O PlanMob entende a necessidade de 

toda essa ampliação até 2025. Sobre a bicicleta compartilhada, Fernanda explicou que 

o plano propõe a manutenção do sistema existente mais complementação das 

estações associadas ao transporte coletivo junto com um novo sistema de empréstimo 

de bicicleta de longa duração, sistema já adotado por Fortaleza que permite o 

empréstimo por 15 horas, então o usuário consegue fazer a última parte da viagem 

com a bicicleta, pois pega-se a bicicleta no terminal, de lá faz-se o percurso ate a casa 

e no dia seguinte devolve novamente para o terminal. Declara que este sistema é 

fundamental para a integração, principalmente para quem não tem bicicleta. Fernanda 

registrou que o plano colocou o bicicletários, normalmente não tão, mas foi 

considerado com um dos principais elementos para permitir a intermodalidade. 

Fernanda comentou que o fato de não ter um bicicletário ou paraciclo muitas vezes 

impede o uso do equipamento e que por isso o Plano considera esses bicicletários 

como o mínimo necessário, para que nas futuras obras dos terminais já sejam 

previstos bicicletários. Além de bicicletários no padrão do metrô, Fernanda comentou 

que existe no Plano a proposição de dois polos cicloviários, local onde além de 

guardar a bicicleta, o ciclista tem atendimento, oficinas, informação, coleta de dados, 

onde o ciclista seja o foco e também são associados aos terminais para permitir as 

conexões macro. Sobre os outros tipos de bicicletário, Fernanda explicou que foram 

propostos os de porte médio associados aos terminais e os pequenos associados às 

estações de BRT que estão sendo previstas, registrou ainda que para esse não foi 

pensada uma grande infraestrutura, e sim um paraciclo que tenha a segurança e que 

esteja num lugar visível e de fácil acesso. Fernanda destaca ainda que nos relatórios 

há uma serie de recomendações para a implantação dos bicicletários, e que 

principalmente deve ser de fácil acesso ao ciclista, porque hoje, o ciclista tem certa 

dificuldade, visto que o ciclista tem que pedir ir chamar o operador para abrir o 

bicicletário e depois voltar para o seu caminho, e isso demora cerca de meia hora e a 

ideia da bicicleta que é ser um facilitador acaba sendo dificultada. Na segunda fase, 

com a infraestrutura geral já implantada, o Plano propõe a complementação das 

estações de bicicletas compartilhadas e dos bicicletários, principalmente relacionados 



 
aos BRT’s que estarão sendo implantados nesse período. Fernanda destacou que as 

obras viárias previstas já tem que ter bicicleta prevista desde o desde o inicio, e com 

isso o custo dessa infraestrutura viária será praticamente todo diluído nas obras 

viárias. A terceira fase, 2049, também seria proposta apenas a complementação 

dessa rede de acordo com as obras viárias previstas para o período. Fernanda 

ressaltou que essa rede apresentada é a rede macro estruturadora, somado a isso vão 

ter que ter os panos de bairros que definir as conexões nos bairros, que depende de 

uma dinâmica muito local e que não é o foco do Plano. Por fim , a Fernanda 

apresentou um mapa com a rede final em 2049 e os custos das propostas 

apresentadas e explica o custo é baixo em relação ao plano, pois são obras de pouco 

impacto já que as de infraestrutura já estão diluídos nas obras do sistema viário e o 

sistema de bicicletas compartilhadas, o entendimento do Plano é que seja um 

programa com parceria com a iniciativa privada e sendo assim os custos também 

estariam diluídos. Por fim, a Fernanda passou a palavra para o Eng. Luís Fernando 

que discorreu sobre a avaliação socioeconômica. O Luís Fernando destacou que tão 

importante quanto entender os números é entender o conceito e explicou que a 

avaliação socioeconômica não tem nada a ver com avaliação financeira, não é quanto 

que a sociedade vai ganhar, é uma avaliação que considera os benefícios que um 

determinado empreendimento público pode gerar para a sociedade. Luís Fernando 

explicou que se faz a avaliação socioeconômica e não a avaliação financeira, porque 

qualquer projeto que a Prefeitura de Salvador levar para qualquer órgão de fomento 

financeiro, seja o Banco Mundial, seja o Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

seja CAF - Corporação Andina de Fomento, seja o BNDS, seja a Caixa Econômica 

Federal ou qualquer tipo de empréstimo só será feito com base num projeto, num 

plano e a sua correspondente avaliação socioeconômica. O que esses órgãos querem 

saber é se o valor gasto pelo setor público é um valor que é socioeconomicamente 

benéfico à sociedade. Citou que nos transportes o ganho que se pode dar para a 

sociedade são: (i) Tempo Ganho ou Tempo Perdido, o tempo tem um valor de acordo 

com os órgãos que dão financiamento a governos e o valor do tempo, por regra geral, 

equivale a um terço do quanto uma pessoa ganha por hora trabalhando e esse é um 

critério que foi adotado internacionalmente; (ii) Probabilidade de Redução do Número 

de Acidentes, esse também é um número que se tira a partir do número de veículos 

que transitam no sistema viário; (iii) Redução das Emissões de Gases do Efeito Estufa 

- CO2, que daqui a alguns anos vai começar a valer dinheiro ainda não vale dinheiro 

porque no acordo de Paris somente alguns países estão pagando pelo sequestro de 

carbono mas daqui a pouco muitos países vão querer pagar e o Brasil é um dos 

países que têm possibilidade de sequestro de carbono; (iv) Redução da Emissão dos 

Poluentes Locais, NOX, SOX são os poluentes da atmosfera que não são os 

poluentes gases de efeito estufa esses essas parcelas quando são reduzidas são 

transformadas quantitativamente e um valor monetário esse valor monetário é definido 

tecnicamente por uma definição de padrão internacional de avaliação socioeconômica. 

Então, o que a equipe do PlanMob fez foi simular uma situação de não fazer nada 

contra uma situação de fazer alguma coisa, e essa alguma coisa é o que está previsto 



 
no PlanMob. Luís Fernando destacou que a diferença de benefícios dados entre uma 

situação e outra é o que permite fazer a avaliação socioeconômica do 

empreendimento. Em seguida foi apresentados os resultados de comparação entre a 

alternativa “Nada a Fazer” e alternativas de Rede Máxima com seus respectivos 

faseamentos e que mostram o quanto que melhora a velocidade média do transporte 

individual e do coletivo e o tempo gasto das pessoas. Registrou que todos esses 

números foram colocados num fluxo de caixa que começa em 2018 e termina em 

2049, com esse fluxo de caixa foram colocados os investimentos que já estão 

previstos pelo Governo dos projetos já consolidados e mais aqueles que o PlanMob 

está prevendo e que foi mostrado aqui nesta audiência os resultados são codificado 

em histogramas. O Engenheiro explicou que se adota como padrão uma taxa de 

remuneração do capital de 6% ao ano e a taxa interna de retorno que o Plano obteve 

considerando os ganhos de tempo, emissão de CO2, redução de acidentes, etc foi 

uma taxa interna de retorno de 7,2%, ou seja, maior do que a taxa de remuneração do 

capital. Por fim foi apresentado um gráfico de custos x benefícios  que apresentava um 

saldo positivo e que significa que, caso a Prefeitura de Salvador resolva implantar o 

PlanMob, as obras que estão no PlanMob tem elementos para justificar junto aos 

órgãos de financiamento a partir dessa avaliação socioeconômica que dá resultados 

positivos. Destacou ainda que este é um requisito para todo governo solicitar 

empréstimo a esses órgãos de fomento. Por fim, Luís Fernando apresentou um 

resumo, que consta nos relatórios, de todos os programas que foram apresentados, 

detalhando cada uma dessas ações. Ao todo são 8 programas para pedestres e 

ciclistas, 7 programas para as políticas de infraestrutura de transporte coletivo,12 

programas do sistema viário e 3 programas associados a questões de uso do solo. 

Antes de passar a palavra, Luís Fernando sinaliza que será feita uma pequena 

apresentação pelo Eng. Francisco Moreno de alguns itens, não mencionados no 

começo, mas que precisavam ser tratados no âmbito do PlanMob, que é a circulação 

de carga o transporte coletivo hidroviário. O Eng. Francisco Moreno, cita que o 

conjunto das intervenções apresentadas nesta audiência é o que seria efetivamente o 

PlanMob, sozinho ele não funciona, tem que ser implementado. O que está sendo 

sugerido é a complementação do Plano com uma série de programas de ação, 

abordando vários itens e que em cada um deles está discriminado o que teria que 

acontecer após o PlanMob. O Engenheiro apresentou 3 exemplos dos mais de 30ª 

programas de ações sugeridos no PlanMob. Um deles está ligado ao problema da 

circulação de carga, a equipe do PlanMob analisou toda a legislação que consta no 

PDDU, e que define uma serie de terminais de carga, mas continua tendo os 

supermercados, hipermercados, shopping center no centro da cidade que necessita  

transportar a carga que chegou em um centro logístico oriunda do interior, do navio e 

distribuir na cidade. Então foi analisado um programa de circulação de carga onde 

teria a consolidação desses vários Centros Logísticos e depois toda a circulação dos 

caminhões, quais são as rotas principais de caminhão que tem que existir. Um outro é 

o programa do transporte hidroviário que não havia sido apresentado na última 

audiência, mas a equipe já havia imaginado como esse transporte estaria articulado 



 
com os demais sistemas da cidade. Francis Moreno cita que as ilhas estão ligadas, de 

certa forma, ai pequenos portos na região de Paripe, Ribeira e o sistema da cidade. 

Nos pontos de conexão entres os sistemas é sugerido um tratamento nessa região 

para interligar os sistemas. Está considerado também um tratamento do terminal 

hidroviário com a estação do VLT, uma estação de ônibus ou com um ascensor. 

Francisco Moreno citou a possibilidade da implantação da Ponte Salvador – Itaparica. 

E quando da ocorrência da mesma, está sendo imaginado um terminal onde seria 

seccionada as linhas metropolitanas. Após a apresentação do PlanMob, a mesa 

diretora foi refeita, e foi iniciado o momento de debates. A primeira manifestação foi do 

Grupo SOS Vale Encantado que Declamou o seguinte texto: “Cidadãos e Cidadãs, 

Hoje é um dia emblemático pela responsabilidade que todos nós temos na visão 

compartilhada de São Salvador da Bahia, 1ª Capital do Brasil e a Capital que a gente 

quer que seja também da Mata Atlântica. Pelo menos é isso que está escrito no Plano 

Salvador 360 Cidade Sustentável e nas promessas do prefeito reeleito divulgadas nos 

meios de comunicação. Mas nos parece que há uma incoerência no PlanMob, em que 

estamos hoje nessa derradeira audiência pública. O que está escrito no PDDU é de 

tamanho paradoxo. Um projeto de uma Av. do Atlântico que corta 2 importantes 

patrimônios ambientais e remanescentes da Mata Atlântica. Como buzina, fumaça, 

asfalto, monóxido de carbono, mesmo que sequestrados, e ondas de calor podem 

substituir o verde, a temperatura equilibrada que a mata proporciona e a capacidade 

que as árvores tem de fazer chuva e proporcionar alimentação de lençóis freáticos e 

nascente dos rios? Sim, a chuva vem das entranhas da terra que entram em harmonia 

com os céus, córregos, rios, nuvens, tudo interligado como a nossa própria natureza 

humana. Sim, a chuva precisa existir. Como construir uma via cortando o Vale 

Encantado e o Parque de Pituaçu e destruir o natural corredor ecológico 

milagrosamente arquitetado pela grande obra de engenharia do planeta Terra, mas 

que já apresenta sinais de desequilíbrio com toda especulação imobiliária corrida e 

ainda em curso? Cidadãos e cidadãs, esse patrimônio é um legado pronto para as 

atuais e futuras gerações. Esse legado presta serviços ambientais gratuitamente e a 

única coisa que temos o direito e o dever é de preservá-lo. Uma estrada como esta 

prevista é como uma espada entre nossos dois pulmões e assim sendo os nossos 

corações e o da mata, não resistirão tamanho “arvorecídio” “cidadanicídio” e 

“omissídio” com “O” de omissão da nossa parte. A Mata Atlântica abriga 849 espécies 

de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 espécies de 

mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes. Não é a toa que a Mata Atlântica é 

altamente prioritária para conservação da biodiversidade mundial e é o único bioma 

que possui uma lei federal, conhecida como lei da Mata Atlântica, e também um 

decreto. Em Israel, no meio do deserto, existe um lugar chamado Utopia porque lá 

existe um oásis construído por seres humanos do Kibutz Bahan. Na verdade, é um 

protótipo da Mata Atlântica com raros pássaros, orquídeas e até uma pequena 

cachoeira. Uma gota comparada com o oceano verde que temos ainda ao nosso 

dispor, bastante reduzida se comparado com o que já foi um dia. Mas foi criado como 

ativo ecológico e turístico, gente do mundo inteiro paga para ter um pouquinho do 



 
deleite da mata no meio do nada. É um privilégio perceber como somos naturalmente 

ricos e sortudos no Brasil, temos apenas no Vale Encantado um milhão de metros 

quadrados de Mata Atlântica com nascente de rios, a lagoa encantada que até 

catedral a céu aberto tem e no meio do bairro de Patamares em Salvador, Capital da 

Mata Atlântica. E fica o convite para um banho de floresta, com apoio de nós, 

voluntárias e voluntários, que levantamos cedo e de graça para prestar também nosso 

serviço ambiental por amor ao planeta e às nossas próprias vidas. O natural corredor 

ecológico Parque Vale Encantado com o Parque de Pituaçu é uma dádiva urbana, 

além de pássaros, água, árvores, fauna e flora abundante - se bem que bastante 

ameaçadas pela caça ilegal e falta de vigilância oficial e formal - tem a ciclovia pronta 

que precisa ser usada, mantida e protegida pelas autoridades e órgãos competentes. 

Isto tem tudo a ver com mobilidade urbana, isto tem tudo a ver com o Plano Salvador 

360 Cidade Sustentável, isso tem tudo a ver com Salvador a Capital da Mata Atlântica, 

mais uma vez enfatizamos. Em outros países, como já mencionamos acima, isso seria 

tratado como algo colossal. É só ver o Central Park em Nova York, lá se desapropriou 

imóveis para no lugar virar um parque. Quanto ao Parque do Ibirapuera em São Paulo, 

quanto vale o metro quadrado e o que se paga em beneficio lá? O Jardim Botânico no 

Rio, uma obra de arte a céu aberto, outorgada pela família real traduzindo uma 

preocupação em manter bolsões de natureza em áreas urbanas. Por isso o Vale 

Encantado, por isso o Parque de Pituaçu. Podemos ter um centro de observação de 

pássaros que traz turismo ecológico e emprego permanente e não temporário. Temos 

o metrô, um ativo de mobilidade urbana e social, por que uma paralela à Av. Paralela? 

Do ponto de vista da saúde pública nem se fala, o mosquito transmissor da dengue, da 

zica e o barbeiro, que hoje infestam vários bairros vizinhos, precisam de predadores 

naturais, e seus oponentes habitam onde? Na mata, no Vale Encantado, no Parque do 

Pituaçú. Olhem o que disse Mitermayer Galvão, Diretor da Fiocruz (Fundação 

Oswaldo Cruz) no Estado da Bahia, em entrevista a Mateus Magenta do Jornal da 

Folha de São Paulo, em agosto de 2009 há quase 10 anos: “Prefeitura de Salvador é 

multada em 2 milhões. Segundo o Ibama, o Governo Municipal e uma construtora são 

suspeitos de derrubar ilegalmente Mata Atlântica na cidade”, “Entre os estragos 

apontados, há o aterro irregular na lagoa natural, falta de licenças ambientais e 

destruição de parte da área de preservação”. Essa ação predatória interfere na saúde 

também, além da redução da área verde, a expansão imobiliária causou também um 

desequilíbrio ecológico devido ao resgate de animais nativos. De acordo com dados 

da Fiocruz obtidos pela Folha, metade dos barbeiros coletado na região ano passado 

estavam infectados com Tripanosoma cruzi, protozoário que ao alojar-se no coração 

humano deflagra a doença de Chagas. ‘A preocupação deve ser voltada para 

comunidades carentes do entorno desses condomínios, que enfrentam graves 

problemas sanitários’, disse Mitermayer Galvão, diretor da Fiocruz no Estado. O 

número elevado de insetos infectados na região será objeto de um estudo científico 

nos próximos meses. Esta é a notícia. Será que não aprendemos com os erros? Será 

que a legislação não é soberana? Vocês, cidadãs e cidadãos, promotores e 

promotoras do Ministério Público, Vereadores e Vereadoras presentes e integrantes 



 
deste mundo concordam que a legislação tem que ser legitimada soberanamente? A 

outra alternativa para essa Via do Atlântico que se faz presente como arterial 

importante do desafogamento do tráfego, apresentaremos a seguir porque esse 

também é o papel da sociedade civil, ser aliada das práticas públicas e 

verdadeiramente sustentáveis. Somos da mesma natureza humana e o que nos 

mantém interligados são as nossas raízes, nossos laços, nossa água, a nossa terra, 

nosso ar, o nosso fogo ardente de realizar algo surpreendente a favor de nós mesmos 

e dos nossos frutos, das futuras gerações, sejam eles sonhos, visões, esperanças, 

crianças. As crianças são as nossas memórias do futuro e temos que deixar seres 

humanos melhores como legado e só poderemos assim fazer, sendo seres humanos 

melhores no aqui e agora. Sejamos mais árvores humanas, sejamos mais Mata 

Atlântica humana, sejamos mais natureza humana e vamos deixar o Vale Encantado e 

o Parque de Pituaçú onde sempre estiveram desde o início, desde a invasão 

portuguesa. Nossa inventividade humana e inteligência coletiva juntas acharão uma 

forma de implantar o verdadeiro Plano de Mobilidade Urbana em outro lugar. Vamos 

nos escutar e nos abraçar como as árvores se abraçam, mas com uma vantagem, 

nossa capacidade de criar pontes e criar projetos retificantes e consonantes com o 

universo infinito da natureza humana, mesmo que diminuta diante da grandeza que é 

a Mata Atlântica. E temos algo mais que é divino em nossa humanidade, o nosso 

espírito de aventura, de explorar e descobrir o nosso estado da arte que pede 

Salvador como Capital da Mata Atlântica, porque a arte salva e é aqui que “Sua 

Excelência” Mata Atlântica ainda mora. Por isso Vale Encantado, por isso Parque de 

Pituaçu, por isso todos nós e nossos laços e por isso trouxemos essa mandala para 

presentear vocês (se referindo à mesa) representando o entrelaçamento de vidas, de 

sonhos e de propostas.” O Grupo finalizou sua manifestação entregando uma mandala 

para cada componente da mesa. A segunda manifestação, foi de Edilberto 

Vasconcelos, também do grupo SOS Vale Encantado, que proferiu a seguinte fala: “Eu 

moro na região há 10 anos, mais ou menos quando apareceu o Vale Encantado. O 

Vale Encantado foi formado por áreas remanescentes de Condomínio tipo Greenville, 

Patamares, Alphaville. Área remanescentes que tinham pouco valor comercial. E em 

uma contrapartida com a Prefeitura de Salvador foi doada para cidade aos cuidados 

da Prefeitura. Esse vale tem lagos, dezena de nascentes, uma fauna e flora 

exuberantes, e essa tal da Av. do Atlântico, que já teve outro nome. Teve sempre uma 

luta de alguém para colocar essa avenida para destruir o vale. A Prefeitura já declarou 

algumas vezes que no PDDU não constava essa avenida porque a Prefeitura valoriza 

esse espaço. Só que ocorre as tais das emendas. Então teve as audiências públicas 

que discutiu tudo o a prefeitura estudou com seus técnicos competentes e não 

passava avenida, por décadas, depois de terminar as audiências, veio um vereador, 

com que interesse ninguém sabe e conseguiu aprovar. A Prefeitura não apoiava isso 

ai. Depois veio a LOUOS, que depois de uma luta muito grande conseguiu-se que 

colocasse um artigo que essa tal Av. Atlântica, que passou sem ser apresentada ao 

público, ela teria que obedecer o Vale Encantado, obedecer a poligonal. Foi dito aqui 

que não existe, mas existe sim a poligonal. Na Prefeitura constam 70 hectares mais 30 



 
hectares de área privada cerca de 100 hectares. Só o que não existe é a demarcação 

física, cerca, segurança, cuidados, ser operacionalizada. O que a gente pede, agora, 

pra quem está preparando o PlanMob é que respeite pelo menos a LOUOS, então 

deixem fora. Falaram ai que os vereadores têm autonomia, claro que tem autonomia, 

mas eu acho que o plano já deveria respeitar essa área, respeitar o vale, respeitar a 

natureza e não é a beneficio dos moradores, é beneficio de toda região, de toda 

Salvador e de todo mundo. Então podia o PlanMob podia excluir isso ai baseado na 

LOUOS.”, Em seguida, a terceira manifestação foi feita pelo Sr. Eloy Lorenzo, também 

do grupo SOS Vale encantado. Que inicia a sua fala manifestando que 3 minutos de 

fala é muito pouco para uma assunto tão importante como o PlanMob, prontamente o 

Secretário Fábio Mota responde que foi estipulado esse tempo para viabilizar o maior 

número de contribuições e solicitou para o senhor prosseguir com a pergunta. A seguir 

é transcrita a fala de Eloy: ”Falando da Paralela que nós tínhamos dez milhões de 

metros quadrados sendo que um milhão de metros quadrados seria compensação por 

destruir toda a vegetação. Quando a OAS comprou a remanescente de Patamares na 

mesma ocasião foi vendida a nossa praça comunal da igreja, 43 mil metros 

quadrados”. Eloy prosseguiu: ”outra praça, depois do colégio Panamericano, que tinha 

uma área enorme dentro do canteiro, foi estreitada e apareceram uns 8 ou 10 lotes, 

Nós perdemos outra praça. O Loteamento GreenVille não tem praças. Uma área 

institucional onde era o Horto de Patamares virou também privado. A área 

remanescente de Patamares era só para casas, liberaram para verticalização e 

começou a subir os prédios. A nossa Lagoa eles aterraram dizendo que foi a 

Prefeitura, houve doações da Odebrecht, OAS. E é só olhar no pedido de improbidade 

administrativa do advogado procurador chefe da Prefeitura, ele passa a defender e as 

empresas entraram a favor dele. Ora aterraram a lagoa que passa junto da Tamburugy 

e agora tá privatizando, disseram que quem aterrou foi a Prefeitura e foi multada em 2 

milhões e agora estão privatizando. Então se vocês passarem a avenida dentro do 

vale, vão privatizar tudo, aí você vai ver as áreas verdes públicas da cidade sumindo e 

fica por isso mesmo. Eu quero falar sobre os animais que tem lá, que nós defendemos 

e estão lá há milhões de anos, mas os piores animais são os psicopatas, deve ter uma 

meia dúzia que querem assaltar o povo baiano, e vou falar sobre eles. Eles são 

desprovidos de emoções, movidos pelo prazer de furtar. Quanto mais furtos mais 

comemoração, sem se preocupar com o desgosto que vai causar ao próximo e a 

sociedade inteira. A mentira é tão importante para seu trabalho quanto o terno com 

gravata que vestem para realizar os seus golpes, são cobras de terno. O psicopata se 

vê como o autor, diretor e protagonista da encenação que é a sua vida, as outras 

pessoas só existem para atuar nos papéis de apoio que escolhe para elas, comprando 

subornando suas consciências por valores irrisórios em proporção ao que estão 

ganhando”, o participante pede para falar sobre o Carlismo, mas é interrompido pelo 

Secretário que ressalta que além de já ter o tempo esgotado, o foco da audiência é o 

Plano de Mobilidade e não a politica. Como consideração final o participante manda 

um recado para o Prefeito e diz que espera que o prefeito preserve o parque e que 

isso é o mínimo que o prefeito pode fazer. Após a primeira rodada de manifestações, 



 
procedeu-se a resposta da mesa diretora. O Secretário Fabio Mota iniciou a etapa de 

respostas esclarecendo que o Plano de Mobilidade ele obrigatoriamente tem que 

respeitar a Legislação Municipal Estadual e Federal e que a LOUOS e o PDDU são a 

base do Plano de Mobilidade. Salientou que o PlanMob é um produto do PDDU, e que 

isso está na lei, independente da opinião de ser contra ou a favor. E por isso o Plano 

de Mobilidade tem o condão de respeitar a legislação. Sobre a polêmica sobre a Av 

Atlântica, registrou que a avenida consta do PDDU e não é a criação do Plano de 

Mobilidade e Citou a fala do manifestante Edilberto Vasconcelos que explicou que 

depois de várias audiências do PDDU e de todo o processo não se constava Av 

Atlântica e um vereador fez uma emenda que criou e que tá na lei hoje, mas foi 

apresentado por um vereador. Destaca que a Prefeitura não pode pensar em 

planejamento da cidade para 2049 se você não der uma busca no que tá na legislação 

atual. Ressalta que a Prefeitura e o Ministério Público, estão na iminência de assinar 

um TAC para criação dos estudos da poligonal do parque. Por fim, o Secretário Fabio 

Mota explicou que o presente processo é apenas 50% do trabalho e que a partir do 

momento que o plano for encaminhado para a câmara de vereadores inicia-se um 

novo processo e passou a palavra para Doutor Marcelo Guedes promotor de justiça 

que participa da discursão sobre aí o Vale Encantado. O Promotor Dr. Marcelo 

Guedes agradece a mandala recebida, parabenizar comunidade que compareceu à 

reunião e declara que, acerca do Vale Encantado, realmente houve um paradoxo no 

PDDU ao propor ao mesmo tempo a Av Atlântica e o parque urbano do Vale 

Encantado com aquela poligonal nos anexos. Declara que o parque Urbano Vale 

Encantado será transformado em Unidade de Proteção Integral. Explicou o processo 

dessa transformação declarando: “Judicialmente nós dizemos que a questão do Vale 

do Encantado já estava previsto no PDDU e o objeto da implantação da criação 

naquela unidade Proteção Integral também estava previsto no PDDU perderia o objeto 

nesse aspecto, mas faltaria sim a implantação e implementação do Vale. Eu discutindo 

isso judicialmente com o procurador do município que também reconhece essa 

contradição sem dúvida nenhuma, porque uma coisa inviabiliza a outra. Declara que 

considera a Av. Atlântica inviável do ponto de vista ambiental, escolha social e escolha 

do gestor público e ressalta que por isso a participação social é muito importante. 

Acerca do TAC, o Promotor declarou que o Município acatou todos os termos e que o 

mesmo ainda não está assinado por conta de uma resposta negativa do 

IBAMA.Quando questionado sobre o porquê da negativa do IBAMA, declara que na 

época houve uma ação paralela da União e como está sub judice ele não pode assinar 

um TAC mas administrativamente ele pode acatar. Em seguida procedeu-se o 

segundo bloco das perguntas, iniciado por Edimilson Baggio do grupo SOS Vale 

Encantado que fez a seguinte declaração: “Quero falar com os amigos, porque todos 

aqui podem ser meus amigos, todos nós somos amigos de alguma coisa, a nossa 

associação é assim porque não há motivo para ter Inimigos. Os Inimigos sujem 

quando a gente não quer, não é que a gente escolha você é inimigo de tal pessoa. 

Então, eu quero falar com os amigos o seguinte eu estou há 25 anos Salvador, andava 

de moto no Rio de Janeiro e São Paulo pois morei nas duas cidades, com segurança 



 
tranquilidade, quando cheguei nessa cidade a primeira coisa que tive que fazer foi 

vender a moto pois porque eu percebi que é uma cidade muito insegura para o 

motoqueiro. Depois eu percebi que esta cidade é impossível de andar de bicicleta. Eu 

andava em Ipanema de bicicleta todos os dias. Eu ia para o arpoador de bicicleta, 

ficava olhando o mar, nadava um pouco voltava, a minha bicicleta. Andar a pé aqui em 

Salvador não existe, Talvez na Pituba ou Graça. Mas quem anda a pé na cidade de 

Salvador?Eu tive o privilégio de andar de moto em Londres, lá se anda no centro de 

Londres de bike tranquilamente, com segurança se anda em todos os lugares. 

Amsterdam é uma cidade de moto, de bicicleta, onde andar é um prazer que você vai 

andando, tem sombra, tem parque. A cada instante que você anda você tem um lugar 

para uma sombra, um lugar para caminhar tranquilamente. Então esse plano aqui para 

mim é um atestado de que não vale a pena morar mais em Salvador. Isso aqui me 

mostra uma colcha de asfalto, concreto, viaduto. Um lugar insuportável. Se você 

passar no Salvador Shopping parece que está passando pelo corredor de Santo 

Amaro. Então esse projeto aqui tem um valor só, mostrar que ele que serviu para 

mostrar que não dá resultado nenhum, um desperdício absurdo de milhões de reais e 

não vai servir para nada. Não é só questão do Vale Encantado, que é uma gota no 

oceano, toda a cidade de Salvador foi escolhida como capital dos rios porque tinha 

muita água e por causa da Mata Atlântica com clima de 21 a 25 graus. Vocês estão 

destruindo a sua cidade, vocês todos que estão fazendo esse projeto e todos os 

projetos há 500 anos. Estão matando o melhor que tinha na cidade que é um lugar 

agradável de viver por isso que eu escolhi de Salvador como capital do Brasil e mudou 

o slogan de primeira capital do Brasil para capital da Mata Atlântica e ver o projeto 

vence ignora a Mata Atlântica porque parece que não tem rato na paralela.” A 

Manifestação seguinte, foi realizada por Sirlá Souza da (APMS) que declarou: 

“Gostaria de falar sobre o projeto de moto táxi, como o Secretário sabe, a gente vem 

lutando para que esse projeto viesse agraciar a todos da categoria. Então do dia 29 de 

Maio ao dia 31 de outubro, 180 dias só foram aptos 668 pessoas e onde hoje está 

mais de duas mil pessoas de fora do projeto. O Secretario sabe que esse projeto não 

é o que veio para adequar a categoria e sim separar, o porquê, em 2013 que nós 

lutamos para poder rodar sem o curso e foi permitido que nós rodássemos. Hoje 

temos o curso, somos profissionais qualificados regulamentado por uma lei federal, e a 

Prefeitura está negando esses direito de nós, pais de família trabalhar. Para a gente 

ser reconhecido como profissional, primeiro a Prefeitura tem que reconhecer. Dar uma 

declaração para que a gente vá buscar uma linha de financiamento para comprar uma 

moto sem ter que pagar duas, na crise que nosso país se encontra Então hoje o 

Senhor está de parabéns e eu quero saber do Senhor como é que vai ser as festas, se 

nós que vamos estar com as verdinhas, vamos ser impossibilitados de trabalhar”. A 

terceira manifestação foi também membro da APMS, Romualdo Santana, que 

declarou: 

“Secretário Fábio Mota, nós só queremos mesmo é trabalhar em paz e rodar na cidade 

de Salvador tranquilo, hoje não essa regulamentação tá muito difícil. Eu estou 

praticamente quase regulamentado, graças a Deus, mas a que custo? Pegando 



 
dinheiro na mão de agiota, devendo quase três mil na praça. Eu estou quase 

regulamentado, mas quero que todos aqui também estejam. Para condensar o 

assunto de motocicletas em apenas um bloco e assim otimizar p tempo, o Secretário 

Fábio Mota sugeriu prosseguir o bloco de perguntas com os integrantes inscritos da 

APMS. Sendo assim, deu-se continuidade ao bloco de perguntas com o Jenilto de 

Melo, que declarou: “A gente tem vários pais de família que querem trabalhar 

regulamentados, certinho para que a gente venha a participar também dessa 

mobilidade urbana que o moto taxista também possa levar os passageiros onde os 

ônibus não conseguem. Queremos o que a prefeitura flexibilize mais para a gente, 

como Fábio Motta já falou. com a gente, e já entendemos estamos de certa parte 

felizes e sabemos que muitos vão ficar de fora. A próxima manifestação foi de Ana 

Cristina de Jesus dos Santos, que declarou: “Sou moto taxista há dois anos, mas 

estou desempregada a 1 ano e 6 meses, não fui aprovada simplesmente por que 

minha moto não está adequada dentro do ano que o nosso Secretário Fábio Mota 

exige de 5 anos e minha moto tem 6 anos e por mais que minha moto fosse aprovada, 

eu talvez não conseguisse porque não ia ter condições de conseguir dinheiro, no 

mínimo R$ 3000 para pintar o veículo e a mudar a característica do veículo para botar 

os equipamentos que são exigidos. Porém eu sou profissional moto taxista,  existe na 

minha habilitação, fiz o curso já por duas vezes fui a segunda turma da primeira vez 

que fez o curso que fiz agora nesse ano novamente para renovar habilitação. Então 

gostaria que o Secretário Fábio Mota, pensasse direitinho com a gente, desse pelo 

menos uma carência de um ano, ou alguma forma de financiar o veículo com ajuda da 

Prefeitura que fica mais fácil pra gente. Essa moto  que eu tenho foi financiada. Sem 

contar que mesmo financiando nós vamos ter que ainda que conseguir o dinheiro de 

no mínimo R$ 3000, mesmo sendo um veículo novo nós temos que conseguir se ver 

esse dinheiro sem condições para poder se adequar Porque sem a cor do veículo, que 

eu não sei porque foi escolhido a cor amarela, não sei se é porque chama atenção, a 

qual as concessionárias não fabricam mais o veículo na cor amarela, cobrando R$ 460 

a R$ 700 para pintar e ainda tem que botar mata cachorro coisa que realmente são 

exigências que temos que ter. Mas queremos que o Senhor dê uma forcinha pense 

com carinho. Eu como mãe de família, representando todas as mães de família, 

inclusive moto taxista, também são poucas que rodam, mas tem moto taxista feminina 

e precisam trabalhar eu quero simplesmente só trabalhar para poder dar uma vida 

digna meu filho”. A seguinte manifestação foi por parte de André Luís Fontes Medrado, 

que também faz parte da APMS e declarou: “Essa regulamentação foi feita não para 

uma inclusão, é feita para os que realmente podem arcar com as despesas. O custo 

dela é muito caro e na crise que o país está passando não vejo como um pai de 

família, moto táxi que não é rico comprar uma moto. Geralmente a maioria dos moto 

táxi tem o nome sujo diante da crise de desemprego. Eu mesmo, nessa idade que eu 

estou, fica muito difícil trabalhar em outra área a não ser o moto táxi. Então eu peço 

que a bancada, vocês da mesa revejam isso, pois nós somos cidadãos, nós elegemos 

os que governam a gente para beneficiar a gente e não para realmente pisar na gente 

e destruir. Estão querendo destruir porque tem mais de 7.000 que vai ficar 



 
desempregado, numa crise que o país está passando apenas 10% (700) que foi 

aprovado. Então temos que repensar essa política e vermos nessa regulamentação o 

que pode ser feito, por que essa quantidade que vai ficar não atende a população, 700 

moto táxis não tem como atender. Se tirar o moto táxi a cidade vai perder mobilidade e 

vai criar mais  desemprego para todo mundo. É isso que os político, é isso que a 

secretária vai fazer com os cidadãos? vamos realmente pensar e administrar cidade 

como deve ser”, Posteriormente, foi a vez de Leandro Batista, também da APMS. 

Leandro declarou que: “Em primeiro lugar eu queria dizer que a gente faz sim parte 

dessa audiência pública, porque nós fazemos parte de mobilidade e sustentabilidade 

não existe sem ser humano. Nós fazemos parte dessa sustentabilidade e o que a 

gente está querendo é continuar fazendo parte disso, porque nós contribuímos sim 

para melhoria do meio ambiente. A partir do momento que você tem um serviço de 

moto táxi, você deixa o carro em casa para poder ir para o serviço de moto, que vai 

servir a dezenas de pessoas, você vai contribuir sim com o menor fluxo de veículos 

para cidade, para lugares onde o metrô não vai chegar e o ônibus não vai chegar. 

Então fazemos sim parte dessa mobilidade, temos grande contribuição sim para 

mobilidade e até mesmo uma questão da questão ecológica porque hoje é exigido das 

motos o catalisador que reduz a emissão de poluentes. Então nós estamos sim dentro 

da questão de mobilidade sustentável”. Acerca dos questionamentos sobre os moto 

taxistas o Secretario Fabio Mota Declarou: 

“Para a outra parte da audiência que não acompanhou desde o início (sobre o 

processo de regulamentação dos moto táxis) fica parecendo que eu me sentei numa 

sala, fiz uma regulamentação e distribui. Não foi assim. Nós levamos um ano e oito 

meses debatendo a questão da regulamentação do moto táxi na cidade de Salvador, o 

serviço que já existe mais de 20 anos e que nunca se teve a coragem de se debater e 

regulamentar. Nós fizemos várias audiências públicas, inclusive a primeira foi aqui 

com Doutora Rita Tourinho que acompanhou o processo de regulamentação dos moto 

taxistas desde o início até o final. Fizemos a primeira audiência aqui e a Ultima. Só 

para esclarecer como é que se deu isso, criamos uma regulamentação que tem como 

base o que já existe no país de Legislação Federal, Legislação Estadual e criamos um 

grupo. na secretaria que foi até Fortaleza, foi até Brasília, que são cidades maiores 

onde já tinham serviços regulamentados e debatemos. Fizemos reuniões individuais 

com cada uma das associações de moto taxistas na cidade, reunimos com todas as 

associações, sindicatos e tivemos que criar critérios. Não dá para regulamentar um 

serviço se não tiver critérios. Encontramos o número de 2938 moto taxista em cima da 

população da cidade de Salvador ou seja seria um moto taxista a cada 1.000 pessoas. 

Criamos critérios como, por exemplo, de apólice de seguro que já existe em todo 

canto, criamos critério como de ter pelo menos cinco anos da moto por que a lei é a 

mesma para o táxi, criamos critério de ter o curso de moto taxista, de ter pelo menos 2 

anos de carteira, entregar o antecedente criminal, tudo isso é exigido para o táxi então 

todos esses critérios foram criados, não da cabeça do Secretário da equipe , como eu 

disse  foi com acompanhamento do Ministério Público e resguardando a Lei Municipal 

Estadual e Federal. Depois desse longo debate de um ano e meio, de oito audiências 



 
públicas, nós publicamos a regulamentação do sistema de moto táxi na cidade de 

Salvador. Foram abertas as vagas, 1382 se inscreveram na primeira chamada, cerca 

de 700 foram aprovados na primeira fase e agora a gente está vivenciando o período 

de vistoria da moto que é muito importante. Tem também um critério é a questão do 

mata cachorro, a questão da cor da moto, a questão dos equipamentos de seguranças 

exigidos. Tudo isso em cima de critério do que já existe no Brasil não temos nada de 

novo. certo não ia até porque não dava para criar dentro de serviço então quero fazer 

fezes Com relação aos principais questionamentos, 5 anos de média de idade são os 

mesmos 5 anos do táxi, o Ministério Público não abre mão disso. A questão do nome 

da pessoa também o Ministério Público e nós também achamos que não devemos 

abrir mão. Como é que Fábio é moto taxista e a moto está em nome de Marcelo, se 

houver um acidente com Fábio a responsabilidade civil seria de Fábio e não de 

Marcelo. Sobre a cor amarela, utilizada é em Fortaleza, em Brasília e os órgãos 

técnicos deram um laudo dizendo que a cor amarela é uma forma de se destacar entre 

os modais de transporte. Se você vem no modal individual é muito mais fácil ver uma 

moto amarela do que ver a moto branca e para nossa fiscalização, que será difícil 

fiscalizar o moto táxi, para os nossos fiscais é muito mais fácil visualizar o amarelo.”. 

Em seguida foi iniciado mais um bloco de perguntas, com a manifestação da Sandra 

Regina de Castro, que se identificou como Liderança e declarou: “Eu já estive em 

algumas audiências e resolvi participar porque tinha muita polêmica e eu não concordo 

com algumas coisas. Eu moro há 26 anos aqui em Salvador acho muito bom, gosto de 

Salvador. Vejo as dificuldades que nós todos temos. Mas o que eu quero falar é que 

vocês tem que aperfeiçoar o curso para esses profissionais de ônibus, porque às 

vezes eles não são maus, mas não sabem direito o que é lei, qual é o tratamento com 

idoso, qual é o tratamento com o deficiente físico, qual é o tratamento com as 

pessoas. O que eu acho errado é que dentro do ônibus o motorista está com uma mão 

dirigindo e a outra no celular, isso é responsabilidade da Prefeitura e da empresa. 

Vocês falam muito do metrô, eu conheço o Santa Catarina, Curitiba e São Paulo, 

porque meus filhos moram lá e o que que eu vejo aqui, no metrô, é que um desastre 

vai acontecer, vocês fazem uma polêmica e não repara o que tá acontecendo.  Eu vi o 

que foi colocado aqui, ótimo, maravilhoso. Eu não vou dizer tá bom, mas eu acho que 

a bicicleta em Salvador vai ser difícil. Não se pode nem sair para a rua com o celular 

que a gente tem. Aí vocês cobram da Prefeitura, eu estou cobrando Prefeitura e 

Estado, pois segurança pelo que eu sei ´é do Estado. Eu fui na reunião lá em 

Cajazeiras, eu vi que realmente que houveram as reuniões, mas não se pode falar 

nada porque você não presta. Eu adorei o que Doutora Rita Tourinho falou Ela falou 

sobre a mobilidade e falou super certo, tentar fazer o melhor eu não posso pensar aqui 

hoje só na minha roupa, eu tenho que ser só na roupa do vizinho. Vamos nos unir para 

fazer o melhor”. Em seguida foi a manifestação de Manuel Curralinho, que se 

identificou como liderança e declarou:“Em primeiro lugar, o que eu tenho observado é 

que as pessoas não sabem atribui a competência. Às vezes a coisa que é de 

competência do Estado e as pessoas estão cobrando à prefeitura e vice-versa. Eu 

tenho observado que nas passarela do metrô tem uma distância enorme para as 



 
pessoas idosas e pessoas com deficiência. E por que essas pessoas que estão 

reclamando do desmatamento não reclama das pessoas que estão invadindo? o que é 

um pouquinho um grupinho para se beneficiar com Invasões com barracos de 

madeira, ai ninguém reclama agora a obra da prefeitura é reclamada, perdão se eu 

falei demais.”. Em seguida foi fala de Danilo Farias, que declarou: “Tenho um 

questionamento para fazer a mesa em relação ao que eu acho que deveria ser mais 

discutido que é a estrutura de custo e financiamento que dará suporte a todas essas 

obras. Em nenhum momento foi enfatizado isso na apresentação, o orçamento 

detalhado. Então eu queria falar em relação ao BRT Lapa-Iguatemi que antes da sua 

construção já é conhecido como um dos BRT’s mais caros do Brasil. Então queria de 

forma objetiva fazer um questionamento a mesa. Coletando alguns dados a gente vê 

que no BRT Lapa-Iguatemi, Salvador terá que gastar em torno mais de 1 bilhão de 

reais para construir apenas nove estações e 8,6 km de vias o que dá mais ou menos 

em torno de 117 milhões de reais por cada quilômetro, enquanto vários arquitetos e 

outros especialistas falam que o custo ideal BRT é em torno de 30 milhões de reais 

por quilômetro, e o VLT que é outro tipo de infraestrutura 60 milhões de reais. O que 

eu queria saber da mesa é porque esse valor tão alto?”. Logo após procedeu-se às 

respostas da mesa. O secretário Fabio Mota iniciou as respostas dando à seguinte 

declaração: 

“O BRT de Salvador não é simplesmente uma obra de transporte, ele prioriza o 

transporte. Esse recurso que você está colocando são recursos que estão 

empenhados e garantidos não quer dizer que a obra vai ser nesse valor, tanto é que 

na licitação do primeiro trecho, que sai do Iguatemi até o Parque da Cidade, nós 

tivemos uma queda de quase 50% do valor da obra que será feita por 200 milhões e 

pouco. Aquela área da cidade é uma área muito conturbada. Só para lhe dar um dado, 

70% da população de Salvador passam pelo menos duas vezes entre o Iguatemi e a 

estação da Lapa. É a principal Via Troncal da cidade. Ali Nós temos muitas 

interferências de concessionárias de água, de telefone, de energia e temos um 

problema sério de alagamentos. São alagamentos crônicos, todas as vezes que chove 

muito da cidade, você vê nas redes sociais, fotos de carro boiando em frente ao 

Iguatemi. Então nós temos um problema seríssimo de alagamento em toda aquela 

área, e como eu disse a obra é calcada em um tripé. Primeiro resolver o problema 

estrutural da via, que envolve o saneamento da área, por isso a diferença de valores. 

Os valores que você deu é se você tivesse uma via pronta e só comprasse os ônibus e 

colocasse para rodar, não é o nosso caso. Nós estamos falando do maior alagamento 

na cidade. Naquela área nós temos canais que vão precisar ser dragados e 

aumentados para dar vazão aquela água. Temos, também, a obra de mobilidade que 

é a criação dos viadutos e nós temos nesse trecho seis elevado e viadutos. Por isso 

que eu falei para você que é um tripé ele está calcado me resolver O saneamento 

resolver a parte estrutural da mobilidade para depois chegar a implementação do BRT. 

Então é uma obra diferente  de comparativo de qualquer BRT que se tem no país 

porque ele não é simplesmente você pegar um ônibus duplo com ar condicionado com 

170 pessoas com poltronas melhores e botar para funcionar. Nós moramos numa 



 
cidade que a segunda cidade mais acidentada do ponto de vista geográfico do país. 

Nós moramos na cidade que tem a maior concentração de pessoas por metro 

quadrado, a nossa concentração de pessoas por metro quadrado é maior do que São 

Paulo. Então fazer qualquer grande obra na cidade, levando isso em consideração, 

não é simplesmente você botar o ônibus em cima de uma via. Quero agradecer a 

Sandra e ao Emanuel do Curralinho.”. Em seguida procedeu-se à abertura de mais um 

bloco de perguntas, iniciado pela manifestação do Professor Ernesto Carvalho, 

representante do CAU-BA, que declarou: “Um ponto a ser colocado em discussão aqui 

diz respeito à hierarquização das vias. No PDDU ela não foi devidamente colocada, 

mas eu acho que é necessário quando a gente trata de um sistema que precisa operar 

dentro da regularidade. Quer dizer a equipe técnica que faz avaliação do Plano de 

Mobilidade tem que ter a real situação das vias e como elas funcionam dentro da 

cidade, dentro dessa perspectiva que é preciso se entender que a cidade vai mudando 

as suas qualificações de vias de maneira orgânica. Há 20 Anos a movimentação de 

uma Av. Vasco da Gama era bem diferente da que é hoje. Então algumas ruas, nós 

temos com características de vias coletoras e são classificadas como ruas, algumas 

avenidas estão tendo comportamentos de coletoras e vice-versa. Então esse é um 

ponto que cabe uma atenção dentro do Plano de Mobilidade e tenho certeza de que 

têm sido calculadas dentro das suas expectativas”. Em seguida foi a vez da 

manifestação da Cristina Aragon, EMS, com a seguinte declaração:“Primeiro lugar eu 

queria colocar o seguinte vendo todo o trâmite que tá acontecendo aqui com esse 

Plano de Mobilidade, entendo que houve um equívoco quando a gente pensou em um 

Plano de Mobilidade separado do uso do solo. Eu acho até a gente está tendo um 

retrocesso. Eu sou um dos dinossauros do planejamento de transportes, participei do 

EUST e comparando o que tá acontecendo hoje com o que aconteceu naquela época, 

eu acho que a gente teve um retrocesso. Primeiro que a gente tinha um escritório de 

gestão desses projetos, aonde não era só prefeitura e não era só o estado, era 

realmente uma equipe multidisciplinar e no caso aqui a gente vê que foi o escritório e o 

pessoal da SEMOB, que são pessoas altamente capazes, coordenadas pelo Professor 

Chico Ulisses, isso não resta a menor dúvida. Mas que a gente, por exemplo, não teve 

presença, dentro desse escritório de gestão, do Governo Federal, do Governo 

Estadual, da academia, que deveriam estar lá dentro do escritório discutindo junto com 

os movimentos populares das ONG’s, das cidades metropolitanas. Como é que nós 

vamos pensar num Plano de Mobilidade sem discutir com as outras prefeituras da 

região metropolitana? Até é falado alguma coisa, mas eu acho que isso é um ponto 

fundamental. Nada contra a trabalhar com gente de fora, mas eu vi o pessoal da 

bicicleta, e aqui nós temos um grupo MOBICIDADE que há ano desenvolve trabalho 

com a bicicleta. E acho que essa parte simplesmente não foi atendida. Eu vejo que o 

Plano está muito dentro do princípio de fluxo/capacidade. Aí voltamos à década de 70. 

As coisas mudaram, as cidades agora são para as pessoas. Então a gente tem que 

pensar em outra coisa que não simplesmente fazer uma geração de viagens dentro de 

um computador e chegar à conclusão que a gente precisa de 1.200 quilômetros de 

sistema viário. 1.200 quilômetros de sistema viário é quase a metade daqui para São 



 
Paulo de rodovia, então é mais asfalto para cidade e mais cidade quente, mais 

desmatamento de Mata Atlântica, acho que essa coisa precisa ser revista. Além disso, 

eu acho que 8 meses realmente é um tempo inexequível para um projeto dessa 

natureza. E não vi dentro da proposta mudanças de costumes em relação à geração 

de viagem. A gente fica até 11 horas ouvindo uma apresentação, mas a gente não tem 

tempo para discutir. Então assim, a comunidade técnica em peso é contra Linha Viva e 

contra Via Atlântica e elas continuam sendo falada como sendo uma coisa que está no 

plano e a gente tem que acatar .Minhas últimas consideração são, que a gente saia 

daqui dizendo não a Linha Viva, não Av Atlântica, prioridade para as calçadas, não ao 

BRT da forma que está sendo pensada,  por que o que a gente vê o mundo inteiro 

está derrubando elevado e aqui a gente está construindo elevado. A gente está 

falando aqui em prioridade ás calçadas, mas acontece que a calçada aqui no Brasil, 

na Bahia e em Salvador é responsabilidade do dono do lote. Então a gente gasta 

dinheiro milhões para fazer espaço para carro e as calçadas continuam sendo 

responsabilidade do dono da casa então a gente vai continuar sem poder andar em 

Salvador.“. Em seguida, foi a vez da Senhora Marluza Pereira do grupo SOS, Vale 

Encantado, que fez a seguinte declaração:“Sobre a questão de Nada a Fazer e o 

Plano. Essa construção narrativa que não deixa uma alternativa para pessoa que está 

ouvindo é a apresentação de vocês. Então você tem uma coletividade com problema 

sério de mobilidade urbana e a apresentação é o nada a fazer, ou seja, o caos em que 

estamos e o tudo a fazer, ou seja, a proposta. Mas essa é apenas uma dentre as 

possibilidades. Então, por exemplo, foi falado também a questão do saneamento por 

exemplo do Iguatemi, me preocupa muito a questão ambiental, eu estou aqui 

principalmente pela questão ambiental. E quando o Senhor falou do saneamento da 

área do Iguatemi , eu me pergunto que paradigma é esse, que concepção é essa de 

meio ambiente que está tendo na cidade, no Governo e na Prefeitura quando a gente 

olha que está acontecendo o assassinato do Rio Jaguaribe? Obra do Governo do 

Estado, com o Ministério das Cidades, e com licenciamento da Prefeitura. Toda uma 

questão envolvida dos três poderes, uma obra de 274 milhões, dinheiro nosso. Nós 

temos tecnologias alternativas e na questão do saneamento eu peço humildemente 

que vocês se consultem com que tem no top de tecnologia de baixo impacto no 

ambiente, nós temos um mestrado de água e saneamento com professores altamente 

qualificados. Minha preocupação é com o saneamento, com a água e com o meio 

ambiente da minha cidade. Outra coisa, a avaliação sócio econômica que foi colocada 

aqui, na obra do PlanMob, foram colocados alguns indicadores como o tempo ganho, 

tempo perdido, o número de acidentes, a redução da emissão de gases de efeito 

estufa, e poluentes locais que não seriam os gases do efeito estufa. Entendo 

perfeitamente, mas não foi colocado nada sobre o impacto dessa obra em relação a 

destruição da Mata. Então quer dizer, vocês apresentam à população uma obra com 

análise super bacana, mas não apresentam o impacto dessa obra no patrimônio que já 

temos. Nós já temos a Mata Atlântica Essa é a minha grande questão enquanto 

cidadã.”, ao final do bloco de perguntas, procedeu-se o atendimento da mesa, onde o 

Secretário Fábio Mota declarou: “Doutora Cristina Aragon levantou aqui com relação a 



 
interação. Nós tivemos mesa com a CCR, tivemos mesa com Governo do Estado, 

tivemos as nossas reuniões primeiro com todas os representantes de entidades de 

classe, depois tivemos os workshops aonde a senhora também foi ouvida, então nós 

buscamos a interação. Oito meses é o tempo de estudo não no tempo do plano. Oito 

meses foi o período que nós levamos para fazer os estudos para chegar a esse 

resultado, antes dos 8 meses teve todo um processo que vem se desenvolvendo na 

própria SEMOB de debates e levantamento que se juntou aos 8 meses, quando a 

empresa que ganhou processo licitatório e começou o estudo. Com relação à questão 

do ambiental levantada, o BRT especificamente está na fase de implementação de 

licenças. Então quando eu falei em saneamento, eu sou advogado não sou 

engenheiro e peço desculpas se empreguei a palavra errada, o que é que eu quis 

dizer do saneamento é que aquela área da cidade, que a área do Iguatemi até o 

Parque da Cidade, tem hoje os maiores alagamentos do município, e a obra do BRT 

vem para tratar a macrodrenagem da região. Não dá para implantar o BRT do jeito que 

ela esta. Se você implanta o BRT do jeito que está o BRT também vai ser dragado 

pela água como são os carros em tempo de chuva. Como a proposta do BRT é ser um 

equipamento rápido, ou seja, a estimativa que você saia do Iguatemi até a Lapa em 16 

minutos dentro do ônibus do BRT. E a estimativa é que você saia da Lapa até o 

Iguatemi sem uma única sinaleira, ou seja, vai virar uma grande Via Expressa”. Em 

seguida iniciou-se um novo bloco de perguntas, com a manifestação de Rodrigo 

Almeida, representante do Ministério Público da Bahia, que declarou: “Bom dia, sou 

Rodrigo Almeida, analista técnico Ministério Público do Estado da Bahia e tenho três 

perguntas. Transporte Ativo – Foram propostos elevadores, escadas rolantes, 

teleféricos e massificação da infraestrutura cicloviária só que todos os esses projetos 

eles estão meio que orbitando os grandes corredores de transporte. Até aí nenhum 

problema, o problema é só está ali. Áreas de grande densidade populacional, por 

exemplo, que estão mais distantes dos sistemas dos futuros BRT e da linha do metrô, 

elas não estão contempladas. O que é que vai ser feito para atender, com essas 

mesmas infraestruturas, essas populações, em especial de áreas do Subúrbio e do 

Miolo norte que estão mais distantes dos sistemas do BRT e do metrô? Esses projetos 

vão para os plano de bairro ou permanecem no PlanMob? E aqui eu queria fazer um 

observação. Na audiência anterior na FIEB, foi colocado que grande parte dos 

investimentos do PlanMob viriam dos orçamentos do Ministério das Cidades do 

Governo Federal, via de regra os orçamentos para os plano de bairro são do próprio 

Plano Plurianual do Município. O Plano Plurianual vai suportar o investimento da 

ordem de escadas rolantes e teleféricos? Eu acho pouco provável, e então é no 

mínimo prudente, para não dizer necessário que existam esses equipamentos e 

também nessas áreas para que elas não sejam apenas um suporte para os corredores 

de transporte. Gestão da Demanda e especificamente as restrições ao transporte 

individual – O Moreno apontou que foi colocado dentro da simulação, pedágio 

urbanos, ruas completa. Essas ideias foram apresentadas mas para serem aplicadas 

exatamente aonde? Não ficou claro para mim nem apresentação, nem na minuta do 

PlanMob. Você mostrou o mapa com a utilização dos instrumentos isso não está claro 



 
e não vi isso no PlanMob. Inclusive nem mesmo a questão como a política 

estacionamento periférico que é obrigatório pela Lei da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana. Onde esses instrumento estão sendo aplicados? Onde é que eles estão no 

Plano. Por fim minha terceira, nas tipologias das intervenções viárias, linhas amarelas 

as vias que não existem. Algumas delas já existem, outras foram colocadas dentro de 

áreas de preservação ambiental e algumas, como já foi tocada aqui. já foram 

questionadas diversos aspectos especificamente a partir de 2032 a  Av Atlântica, a 

Linha Viva e a Ponte Salvador Itaparica . Três projetos que foram pela sua própria 

simulação expressamente aumentadores de tráfico, aumentador de velocidade e de 

circulação e embora tivesse colocado o transporte público para Linha Viva no 

carregamento que foi previsto para ela e o carregamento muito pequeno e o transporte 

público na Av Atlântica nem sequer aparece os pontos de carregamento. No Nada a 

Fazer e no Investimento Máximo são os mesmos. E uma curiosidade minha, como 

técnico, na minha memoria a  Linha Viva e Av. Atlântica vem de pelo menos desde o 

capital mundial do João Henrique eu gostaria de perguntar, até para o representante 

da TTC especificamente, com tantos pontos pesando contra e com ganhos tão mínimo 

Por que insistir nessas vias? O que se tem a ganhar com elas?”. Em seguida 

procedeu-se o atendimento da mesa, iniciado pelo Secretário Fábio Mota que 

respondeu acerca do orçamento com a seguinte declaração:“O orçamento da 

Prefeitura gasta em torno de 200 milhões de recursos próprios hoje nas suas obras, 

então se você fizer uma conta desse orçamento aí vai dar 100milhoes / ano até 2049. 

Então não é nada extraordinário, é muito factível até com os recursos próprios do 

município dentro desse planejamento até 2049. Daria para fazer todas essas obras é 

só questão de prioridade, a gente não sabe quem vai tá vivo e quem não vai, mas a 

nossa obrigação é deixar o planejamento pronto. Se vai ser executado ou não, aí é 

outra discussão.”, em seguida o Secretário passou a palavra para o representante do 

Consórcio Eng. Luís Fernando que respondeu da seguinte maneira: “É bem importante 

saber que cada um desses projetos que são apresentados agora em nível de plano 

estratégico será necessariamente objeto de um projeto funcional e de um projeto 

ambiental. Esse projeto tem que ser provados que eles são viáveis 

socioeconomicamente, financeiramente e ambientalmente. Então nenhum desses 

projetos estão passíveis de criar impacto ambiental indesejados que não sejam 

suficientemente avaliado e compensado. Com relação à questão de financiamento e 

fonte de recursos, o Plano tem um instrumento de avaliação socioeconômica que 

mostra aos bancos e ao Ministério da Cidade ou a Prefeitura a viabilidade 

socioeconômica enquanto investimento público. Não especifica fonte de recurso. Se a 

prefeitura tem recurso para pagar, ótimo, mas com esse resultado ela tem capacidade 

e ela tem potencial de solicitar a algum órgão de fomento. E a partir daí tem que ser 

analisada a capacidade de endividamento da Prefeitura e de todas as esferas de 

poder que vão estar envolvidos.”, em seguida a palavra foi passada ao Eng. Francisco 

Moreno que declarou:  

 



 
 “Como você viu aqui na minha apresentação, existem cerca de 30 programas de 

ação. Alguns deles são diretamente ligadas a parte do sistema de trânsito. Um dos 

programas é estudar o que a Gestão da Demanda. A gente simulou e texto e viu que 

da algum efeito, mas é necessário estudar em que local deve ser aplicado. E isso é 

um programa de Gestão da Demanda, uma das recomendações que a gente fez, 

como fez uma série de outras. Não dá para ser decidido de uma vez , é para ser 

discutido, inclusive com a sociedade aonde vai ser e qual a Gestão de Demanda será 

aplicada. Outra coisa que você comentou sobre a Linha Viva e a Av. Atlântica. Elas 

eram desde a Capital Mundial, por acaso a gente só se for diretamente disse naquela 

época. Naquele momento há quase oito anos atrás, não existia uma pesquisa de 

origem-destino que mostrava tendência, não mostrava um estudo do que seria um 

Plano Diretor e no entanto tinha um problemas seríssimos na Paralela. O que nós 

vamos fazer na Paralela? Era o que o Prefeito da época me perguntava. Até hoje o 

problema da Paralela continua crônico, mesmo com várias intervenções que forma 

diminuindo , mas não resolveram. Hoje tem uma pesquisa de origem-destino nova, de 

2012, posterior ao Capital Mundial, teve uma atualização da pesquisa que a gente fez 

logo no começo do trabalho para trazer seus dados de referência 2017. Hoje nós 

fizemos todo um trabalho de entender o Plano Diretor, que direcionou a Lei de Uso do 

Solo e as tendências da cidade. O Plano Diretor a que estava recomendando certos 

adensamento, certas situações, novas de ocupação do solo e  isso daí tudo gerou a 

necessidade de transporte, seja de transporte individual ou coletivos seja de 

mobilidade com transporte ativo. Esse dado quando foi analisado em 2010 não existia, 

hoje passou a existir, foi considerado e mostrou o resultado que é esse apresentado, 

que está mostrando que existe carência, continua existindo na Paralela. Existe um 

problema no final da Paralela que tá dando um fluxo invertido. Porque a turma tá indo 

em direção Aeroporto - Lauro de Freitas, que hoje é o contrário, mas já está 

começando a acontecer. Quando a gente olha os resultados de simulação, mostra que 

o fluxo todo inverteu. Então isso é um problema, vamos ver como é que nós vamos 

resolver o final da Paralela. Então essas coisas foram possíveis fazer agora porque 

agora temos a chance de medir, naquela época tínhamos apenas uma intuição”. Luís 

Fernando complementou sua resposta dizendo:“Para não ficar sem resposta a 

questão de Nada a Fazer e alternativa de Investimento Máximo. Esse é um critério 

básico de planejamento, não só de transporte mobilidade, como de saúde, 

saneamento e etc. Você tem uma situação Nada a Fazer, que nada mais é do que a 

linha base de planejamento. A situação Nada a Fazer, que na verdade não existe, é o 

diagnóstico e a gente evolui na ocupação do espaço e na evolução da demanda para 

ver o que acontece. A situação de investimento máximo não quer dizer tudo a fazer. 

Existe um cronograma de investimento, em que a gente, neste cronograma, analisa à 

evolução da demanda e vê o que é necessário fazer naquele horizonte de 

planejamento para que se possa satisfazer as condições mínimas e mobilidade. Então 

vai até 2049, é um plano de 32 anos e parece que é tudo fazer, mas estamos fazendo 

um cronograma de investimento, como eu falei de 2018 a 2025, de 2025 a 2032 e de 

2032 a 2049. É um grande plano de vários investimentos umulativos e não o tudo a 



 
fazer, não é isso que está se propondo aqui. E o Nada a Fazer é a linha base.”. Em 

seguida prosseguiu-se para mais um bloco de perguntas, iniciado por Carlos Alberto 

Querino que se identificou como autônomo e declarou: “Considerando hoje o terceiro e 

ultimo contato que vamos ter juntos. Eu estou sentindo que há uma boa vontade em 

acertar, mas que há um atropelo da própria conjuntura com relação a esse Plano de 

Mobilidade ou todo e qualquer outro que tenha boa vontade de ser feito em qualquer 

outra cidade se não tiver alguns algumas considerações básicas. Já não dá mais pra 

gente sentir, por exemplo, Doutor Paulo Saldiva, que é médico em São Paulo, no 

começo deste século e levantamento de doenças pulmonares e parcelas da população 

vêm morrendo por problemas de poluição das cidades. E o plano apresentado insinua, 

incentiva o uso de tecnologias limpas e rigorosamente limpas, mas não determina, 

ancora utilização dessas tecnologias limpas e rigorosamente limpas. Mas onde eu 

queria destacar, e o motivo da fala é que eu senti uma ausência completa, e eu vejo 

isso com maior importância, e é o poder público que precisa ver os empreendimento 

ancora inovadores. É o poder público que precisa pensar no futuro, é o poder público 

que tem condições de fazer a estruturação e retomar o processo de planejamento e 

gestão. E todas as vezes, pelo menos a partir de março de 1990 até hoje, eu noto que 

essa é a dificuldade do plano é que ele ainda tem os procedimentos e metodologias 

que colocam a iniciativa privada sendo a protagonista daquilo que seja aceitável e 

priorizável e é o poder público que precisa fazer isso. Por isso eu queria colocar dois 

pontos, o primeiro deles, eu sinto que o plano ainda se trata de transporte público e 

não de mobilidade. No tema cargas, em momento nenhum foi considerado o uso de 

multimeios, o sistema dutoviário. Quando nós tivemos nos últimos anos a implantação 

do gasoduto urbano, e essa infraestrutura muito bem assentada e pensada, mas está 

ameaçada porque onde está o sistema com circulação de bens dos concessionados? 

O Centro Histórico de Salvador, precisava dessas linhas diametrais com VLT’s, 

Bondes Modernos. Em nenhum momento foi mencionado um só dado sobre qualquer 

propostas que tenha linhas de VLT, essencialmente de VLT, e não o uso com foi 

mencionado, saindo de São Luís ao Comércio, como forma de assassinar a figura dos 

trens no trecho de Paripe em diante. Eu sinto que no BRT, que está diminuto, 

desvinculado a infra estrutura de uma linha circular de BRT, pela forma peninsular que 

Salvador tem, é exigível que nós tenhamos linhas circulares de BRT’s, de BRS’s, mas 

nós precisamos vincular a Av. Afrânio Peixoto à Av. Vasco da Gama, a Av. Vasco da 

Gama com a Orla e eu não senti o Plano Contemplando isso. Como é que nós 

estamos com a população de 3 milhões de habitantes e nós não mencionamos um 

plano de emergência e de contingenciamento? Em 1980 tínhamos planos de 

contingencia e de emergência. E hoje eu estou sentindo que hoje não aconteceu nada. 

Nós precisamos nos reciclar. Nós sabemos que oito meses é um atropelo, o plano 

está muito bom para oito meses, mas essas considerações precisam ir para a 

Câmara, para sensibilizar e não ocorrer o mesmo que aconteceu com o Plano 

Diretor.”. A segunda manifestação desse bloco de perguntas foi da Professora Ana 

Fernandes da UFBA com a seguinte declaração: “A minha primeira consideração aqui 

é parece que a mobilidade, em termos da direção dela é essencialmente masculina. 



 
Mas o que eu queria dizer é que é extremamente importante que a Prefeitura esteja 

desenvolvendo um Plano de Mobilidade para Salvador, isso é fundamental para a 

cidade. No entanto eu gostaria de levantar varias questões. Sobre o que eu aprendi 

hoje, me parece que o Plano Salvador 500 virou apenas um diagnóstico e a partir dele 

e o Plano de Mobilidade deriva. Quer dizer, o Plano Salvador 500 que era um plano 

que pretendia pensar o desenvolvimento da cidade até 2049, parou em dois 

diagnósticos, dois relatórios, e agora parece que quem está pensando a cidade até 

2049 é essencialmente o Plano de Mobilidade de Salvador que coloca 2049 como 

horizonte. Me parece que uma das questões importantes para o planejamento hoje é 

que pensar setorialmente, qualquer que seja a escala do território, é insuficiente para 

pensar o território, para pensar como a cidade vai se desenvolver. Nesse sentido 

então, me parece que o Plano de Mobilidade ele traz uma limitação metodológica 

extremamente importante, na medida em que evita ou ele não faz o tempo inteiro 

nenhum cruzamento com as outras dimensões que são fundamentais para vida na 

cidade. Já foi levantada a questão do saneamento, foi levantada a questão da 

drenagem, a questão do meio ambiente foi levantada e a questão da ocupação da 

cidade é outra coisa fundamental. Então, me surpreende muito, como professora de 

planejamento urbano numa faculdade arquitetura, que a gente projete um mapa de 

Salvador para 2049, ou para 2032 ,ou para 2025 sem que haja as restrições de 

ocupação como sendo um dos elementos fundamentais para se pensar o próprio 

Plano de Mobilidade, assim como seria de saneamento, como seria o de meio 

ambiente e etc. Então é impressionante que ao estamos em 2017, onde a questão 

ambiental, que está na ponta de linha de qualquer pensamento sobre o território ou a 

questão social, que ela esteja completamente descolada disso que está colocado aí. 

Então eu acho que embora vocês coloquem na diretriz geral do Plano, que foi aqui 

apresentada, a redução das desigualdades sócio espaciais existentes e a manutenção 

da qualidade ambiental, isso fica remetido para um momento que não sabemos qual 

seria e que segundo alguns dos que fizeram intervenções dizem que isso vai ter que 

ser pensado o projeto o projeto. Ora o que que eu tenho a dizer é que é evidente que 

que eu vou falar da Linha Viva, da Av. Atlântica. Temos um cenário de investimentos 

de obras de 4,4 bilhões de reais dos quais 77% estão vinculados a Linha Viva e Av. 

Atlântica, sendo que esse dinheiro está vinculado essencialmente a abertura de novas 

vias, a viadutos e pontes e a túnel. E algo que a gente já tem visto recorrentemente e 

que foi colocado a pouco, são duas vias altamente concentradas na cidade. Não 

importa se isso entrou no Plano Diretor, não importa se isso foi colocado como uma 

emenda de um vereador provavelmente inexperiente ou mal informado, a luta social 

continua contra essas duas vias, porque são vias que não só não tem justificativa do 

ponto de pensar mobilidade para cidade, como a justificativa dela ambientalmente e 

socialmente falando, mesmo do ponto de vista da mobilidade, elas ficam bastante 

frágeis na sua justificativa. E, aqui pegando a ideia da Linha Viva, eu queria dizer que 

a ideia da Linha Viva é a ideia de um político local, que desde que foi coordenador da 

CHESF, pensou que seria maravilhoso ocupar a linha da CHESF com uma linha 

expressa, para ter grande velocidade na cidade, há 50 anos atrás provavelmente. Nós 



 
temos a partir de lá uma mudança conceitual e metodológica extremamente 

importante no processo de enfrentar a questão urbana. Em 2010 quando se fez o 

projeto não tinha a OD de 2012, mas quando a TTC detalhou mais o projeto, quando 

foi feito o projeto de desapropriação por interesse público, quando a TCC fez a 

avaliação de impacto ambiental da via, já existia a OD e um clamor social grande com 

relação ao número de desapropriações que aquilo vai gerar, e nada disso altera e é 

muito importante a gente pensar qual é a inteligência que está pensando nossa 

cidade? Essa inteligência é composta de que? essa inteligência é composta de que? 

Porque muitas vezes o que parece é que é um retrocesso aos anos 70. Isso se aplica 

a Ponte de Itaparica, isso se aplica a Linha Viva isso se aplica a Av. Atlântica. E 

minhas últimas considerações é que não há porque nós mantermos um raciocínio 

meramente funcional sobre o território. O que a gente ouve aqui o tempo inteiro é a 

funcionalidade, é o aumento de velocidade, é isso, é aquilo, sem nenhuma 

consideração sobre a vida urbana e de fato é aquilo que nos alimenta enquanto 

cidade, enquanto coletivo, enquanto democracia.”. Em seguida o Secretário deu 

abertura ao atendimento da mesa, e comunicou que acabara de receber um 

comunicado do Ministério Público que cedeu o local para a audiência, que o mesmo 

iria necessitar do espaço na hora combinada (o auditório foi cedido até as 13:00) e que 

por isso os tempos de perguntas e respostas seriam reduzidos na tentativa de dar a 

oportunidade a todos os inscritos de se manifestar, e como resposta às perguntas dos 

manifestantes declarou: “Professora Ana, a senhora lembra quando a Doutora 

Hortência chegou a fazer alguns contatos entre a minha pessoa, assim que a assumi a 

SEMUT, e a senhora. E que loque que nós assumimos a SEMUT a primeira coisa que 

nós fizemos foi retirar a Linha Viva de pauta, por orientação do próprio Prefeito. Eu vou 

repetir o que eu sempre eu estou sempre falando aqui. A Linha Viva, a Via Atlântica 

não é compromisso de se colocar em obras nessa gestão, tanto não é que nunca saiu 

do papel. Mas são processos que estão no catálogo de legislação do município, estão 

aprovado pelo PDDU, estão aprovado pela LOUOS, da mesma forma que Ponte 

Itaparica é um projeto que está colocado pelo governo do Estado. Não podemos 

pensar em planejamento se não levar esse cenário para frente, mas eu acho que nós 

temos um grande momento para resolver isso definitivamente quando o projeto for 

para Câmara de Vereadores. Vocês sabem que isso é uma a lei municipal, e para 

você substitui uma lei só uma outra lei municipal. Então nós teremos a grande 

oportunidade na Câmara de Vereadores.” Em seguida passou a palavra para o 

Coordenador Técnico do Plano o Professor Francisco Ulisses, que comentou: 

“Nós somos atores participantes planejamento de transporte desde a década de 70, 

quando foi feito o Estudo de Uso do Solo e Transportes da região metropolitana de 

Salvador e que agente considera, em termos de modelo metodológico, evolvendo não 

só a parte de transporte, como uso do solo, a economia da cidade. Realmente foi uma 

experiência muito rica em termos de trabalhar o transporte associado ao uso do solo e 

ao desenvolvimento da cidade, em que a gente pensava alternativas de crescimento 

da cidade casada com a estrutura de transporte para viabilizar essas alternativas. Eu 

tenho uma vivência dupla que me permite pensar o plano como uma pessoa da 



 
academia, sou professor, tenho mestrado e doutorado nessa área de mobilidade então 

tenho uma visão da cidade e obviamente que isso ajuda muito na questão do plano. 

Mas eu também sou gestor, e o gestor trabalha com limites. Então enquanto 

acadêmico e professor eu comungo com várias coisas são colocadas aqui. Mas o 

gestor tem que conciliar os limites do tempo e o estado da arte de tudo que nós temos 

disponíveis para fazer um plano. Sabemos que existem outras metodologias, e como o 

professor a gente estuda isso a algum tempo, sabemos as limitações dessas 

metodologias. Mas são as metodologias as possíveis de se usar no momento atual, 

nas condições atuais e com o conhecimento do estado da arte dessas metodologias. 

Eu diria que o plano, no aspecto de uso do solo que a professora falou, ele está todo 

calcado. Ele não plano setorial no sentido que desconsidera a cidade, ele considera a 

cidade na medida em que a utiliza. Esse trabalho foi um trabalho exaustivo de pegar 

todas as propostas de ocupação e de espacialização de atividades na cidade e avaliar 

como ela se rebatem na infraestrutura. E acho que às vezes até o próprio Plano 

Diretor não avaliou essas impactos. Então essa especialização, que Quirino fala dos 

Empreendimentos Âncora, os Empreendimentos Âncora e a ocupação da cidade das 

atividades em todo espaço urbano ele está definido pelo PDDU. Então que nós 

fizemos foi pegar tudo que tá no PDDU, especializar e acrescentamos mais, nós 

dimensionamos quantitativamente os impactos que o PDDU está propondo. Como ele 

impacta na infraestrutura de transporte, que não foi aprofundado ainda na questão do 

PDDU. A infraestrutura do Plano de Mobilidade está absolutamente casada com a 

cidade que está prevista no PDDU. O Plano contribui na avaliação dessa cidade que o 

PDDU propõe, os resultados estão aí, o que vai ensejar provavelmente uma própria 

revisão do PDDU. A gente verifica evidentemente que vai haver saturação em função 

desses Empreendimentos, dessa concentração de atividades, por exemplo, ao longo 

da BR324, ao longo da Paralela, onde está sendo proposto um incremento, um 

adensamento. Na orla também está sendo proposto um adensamento que vai gerar 

demandas que até surpreenderam. Eu vejo o plano conserta, como de uma forma 

crítica em relação às metodologias, porque elas evidentemente são limitadas. Acho 

que dentro do estado da arte das metodologias, de todo o nosso acervo de leis, do 

PDDU, da LOUOS e dos processos de planejamento de transportes ,que a gente sabe 

que tem limites o plano ele é feito dentro desses limites, dentro dessas condicionantes. 

O plano tem esse componente de contribuição importante, da síntese do acervo dos 

planos que um conjunto de fazer se levantar e avaliação da história do planejamento 

de transporte de Salvador e região metropolitana. Ele dá uma coerência a um 

Frankstein que está aí, que é uma série de projetos setoriais pensado de forma 

isolada. Então o esforço que o plano faz é de tentar dar coerência a esses vários 

projetos que já estão irreversíveis. Outra contribuição importante do plano foi ver a 

cidade de Salvador no seu relevo e entender que o que está posto aí já comprometido 

não atende e não satisfaz essa conexão. O plano avança nesse aspecto, de ver a 

cidade de Salvador como a cidade de um relevo extremamente acidentado e coloca 

essa conexão do transporte que está proposto com as cumeadas, o foco do pedestre, 

o foco na bicicleta e o foco na conectividade entre cumeadas e os vales. São grandes 



 
avanços no plano.”. A fala do Professor Francisco Ulisses foi interrompida pois o 

Ministério Público precisava do espaço que fora cedido para a audiência. Como havia 

ainda alguns inscritos, e como forma de proporcionar a participação de todos , o 

Promotor Marcelo Guedes disponibilizou uma sala de audiência para a finalização dos 

trabalhos. Após o transporte da estrutura de gravação, e do suporte de tradução de 

libras a audiência foi retomada com um novo bloco de perguntas iniciado pela Marcela 

Marconi do Coletivo BijeAnjo, com a seguinte declaração: “Eu queria manifestar a 

minha insatisfação com a continuidade da audiência pública da maneira como está 

sendo feita prejudicando o amplo acesso ao público e por não ter sido feita uma 

audiência em horário não comercial como solicitado e acatado na primeira audiência. 

Eu vou ser bem objetiva, no plano, as diretrizes para a infraestrutura cicloviária consta 

apenas iluminação adequada sem especificar iluminação direcionada, sendo que 

consta iluminação direcionada para pedestre. Na parte de ciclovias e ciclofaixa, não 

prevê um politica de utilização de bicicletas de carga e a gente sabe que isso é um 

fator que reduz muitas viagens de carro. Não fala da intermodalidade entre bicicleta e 

ônibus e BRT’s e VLT’s. Na parte de quilometragem fala apenas sobre ciclovias numa 

utilização inadequada do termo pois não especifica ciclovias e ciclofaixas e o 

percentual. Qual o prazo para a redução da velocidade que a gente tanto pleiteou nas 

escutas e nos workshops. Sobre as ciclorrotas, vai continuar se implantando 

ciclorrotas em vias com permissão para estacionamento para uma porta de carro mate 

um ciclista? Existe definição de prazo para a modernização do sistema de controle 

semafórico, aumento de tempo de travessias e sonorização para pessoas com 

deficiência. Não cosnta o sistema de cartões para idosos e pessoas com deficiência 

para mostrar que necessitam de tempo de travessia maior. Na questão da 

caminhabilidade da cidade não existe nenhuma previsão de aviso sonoros nas saídas 

de garagem que torna mais seguro a caminhabilidade. Por fim, eu queria deixar 

registrado que questão de gênero não eh apenas segurança pública, quando a gente 

faz um planejamento a gente tem que pensar sim nas questões de gênero e na 

vulnerabilidade da mulher na cidade”. Em seguida foi a vez da manifestação por parte 

da Erica Teles do Coletivo Mobicidade que declarou: “Não vi em nenhum momento um 

plano de urbanização próximo à implantação de infraestrutura cicloviária, isso deveria 

ser previsto. Dentro da melhoria dos acessos na parte das travessias não se vê em 

nenhum momento a discussão a respeito das faixas diagonais, isso poderia ser 

implementado, dinamizando mais o tempo da travessia do pedestre. O que acontecerá 

om a ciclovia da orla e toda estrutura cicloviária que já existe e está em situações de 

risco por causa da velocidade que está de 60 Km a cima? Não existem políticas de 

gratuidades nos bicicletários de grande e médio porte nem de implantação de bilhete 

único de transporte. Nos ascensores não existem também uma política de 

estacionamento, isto não está contido na minuta. Se o plano se considera sustentável, 

com a bicicleta, o veículo mais sustentável de todos só tem menos de 10%. Pra 

finalizar, a política pública de estacionamento de bicicletas em prédios público, já 

podem ser implantado.”. Em seguida foi inciado o atendimento da mesa com o Eng. 

Luís Fernando que declarou: ”Houve uma grande confusão entre plano estratégico, 



 
projeto e gestão pública. São três coisas diferentes que foram comentadas por vocês. 

Nós temos um programa de sinalização amplo que ainda não define tempo de 

semáforo, é preciso fazer um projeto de sinalização. A ideia de fazer um cartão para 

idoso ou para deficiente é uma ideia que tem que fazer parte de um projeto, que tem 

que ter viabilidade, como já existe em Curitiba. A questão de ciclocargas é uma 

questão que o mercado vai estabelecer no projeto final, não é um tema que caberia ao 

PlanMob. Quanto às questões de arborização, de iluminação direta ou indireta, tempo 

de semáforo, zonas calmas, todos eles estão contemplados nos programas do 

PlanMob. Todos os dispositivos de transporte vertical (microacessibilidade vertical) 

estão sendo contemplado com acessibilidade à bicicletas ou paraciclos.” Em seguida, 

foi aberto mais bloco de perguntas iniciado pela Juliana Ferreira, Gambá que declarou: 

“Eu queria deixar registrado em ata que eu não acho que essa audiência irá terminar 

devidamente. A fala que eu queria fazer ,eu queria fazer em público e não numa sala 

com poucas pessoas. Eu acho que deveria ser melhor dimensionado o tempo, para 

privilegiar a participação. Foi muito tempo de apresentação e muita coisa que já havia 

sido apresentada antes. Eu queria fazer minha fala sobrea Av. Atlântica, muitos 

companheiros já falaram, que eu iria colocar elementos novos e não vou fazer porque 

não acho que isso seja mais uma audiência pública. Eu acho que o município tem que 

encontrar outra solução para esgotar o assunto antes de ser direcionado à Câmara.”. 

A segunda manifestação, foi por parte do Arquiteto Carl Von Hauenschild, 

representante do IAB-BA, que fez a seguinte declaração: “Se você implanta e não 

acompanha a gestão, não adianta. Tem que implantar com uma gestão adequada 

para o mercado e para os operadores do sistema para fazer um sistema de créditos, 

financiar ou pagar, isso é uma questão de ação social em cima de um sistema que se 

baseia em uma população de baixa renda. Se a gente tem a discussão do passeio, se 

é obrigação do proprietário ou da prefeitura, na realidade a gente quer um passeio que 

funcione, que deem segurança, que sejam arborizados etc. Então, para isto, existe 

hoje na LOUOS do município de Salvador com a contribuição de melhorias, então a 

Prefeitura pode fazer e cobrar dos proprietários. Então se no PlanMob não sabe que 

existe uma contribuição já regulamentada dentro do município, nem na gestão você 

vai tratar deste assunto. O BRT Lapa-LIP, ai a gente volta a questão do viaduto em 

cima do Dique que é um bem tombado. Então é isso que a gente está querendo 

colocar claramente em sua diretriz, porque todas essas questões tem que ser tratada 

dentro do PlanMob (objetivo, diretrizes, metas etc). Tudo isso vai inclusive entrar no 

projeto de lei. A gente tem um problema no Anexo 2 do Plano Diretor que precisa ser 

regulamentando pelo PlanMob, porque diz respeito da categorização da via que gera 

toda degradação das Avenidas de Vale e a canalização dos rios que hoje estão 

acontecendo. A Avenida Atlântica definida como via expressa, não tem demanda para 

isto, no entanto, vocês como regulamentadores do Plano Diretor na área de 

mobilidade tem que dizer aqui não cabe via expressa, é obrigação de vocês porque se 

não tem demanda, não pode implantá-la, se não tem demanda existe a possibilidade 

de colocar esta Avenida em Outro traçado. Se vocês estão regulamentando o que o 

Plano Diretor está dizendo, vocês não podem desconsiderar a própria regra do Plano 



 
Diretor.”. A próxima manifestação do bloco de perguntas ficou por parte do Danilo 

Ferreira, representante da SEDUR-BA, que declarou:“Na questão do BRT, eu gostaria 

de dizer para o Secretario que pondere a questão do elevado. Eu acho que é uma 

questão que nos leva a pensar que cidade nós queremos para o futuro. As cidades no 

mundo estão desfazendo dos seus elevados e a gente tem solução para fazer as 

coisas de uma forma diferente. A TTC e a Oficina estão aqui e podem ajudar nesta 

concepção, a concepção de se pensar nos elevados pode ser invertida, a concepção 

do próprio metrô, na realidade não é subir a via pra fazer o retorno, você pode subir o 

retorno. Os ônibus não precisam subir para dificultar a acessibilidade, para as pessoas 

terem mais dificuldade de acesso. Além disso, invertendo esta lógica, vai melhorar o 

impacto de vizinhança e o impacto visual da cidade. Eu vou discordar um pouquinho 

do Luiz Fernando, porque a questão da segurança tem sim haver com a mobilidade. 

Quando você pensa na mobilidade, você pensa no tipo de via que você quer, que tipo 

de passeio que você quer. Então, por exemplo, quando se invade uma calçada, 

quando se invade uma estrutura causa insegurança, tanto na questão de 

atropelamento quanto de assalto. Então essas diretrizes que estamos pensando para 

nossa cidade, elas também podem favorecer a segurança pública, é uma coisa que 

um ajuda o outro. Nas definições para o transporte público, vocês falaram de BRT, 

BRS, etc, mas é importante que o PlanMob seja bem objetivo quando vai tratar sobre: 

qual momento nós vamos implantar o ônibus elétrico? Qual o momento que nós 

vamos implantar os coletivos com pisos baixos e com climatização? Os nossos ônibus 

são de padrão antigo que dificulta a acessibilidade de pessoas de idade, de pessoas 

com necessidade de locomoção, não atrai os usuários que utiliza o transporte 

individual. Por tanto o transporte público tem que atrativo para que os usuários do 

transporte individual utilizem os coletivos e deixem o seu carro em casa. Nós temos 

que implantar diretrizes específicas dizendo quando vamos trocar a frota de ônibus 

antigos para o padrão mais novo. Aquele anel que vocês propõem é fundamental e eu 

acredito que ele pode ser pensado para o transporte sobre trilhos.” .A ultima 

manifestação do bloco se deu por parte da Caroline Lorenzo, do grupo SOS Vale 

Encantado, que declarou: “Eu queria falar sobre os estudos socioeconômicos que 

vocês apresentaram e dizer que se estes estudos são uma justificativa para que vocês 

regulamentar e conseguir verbas e viabilizar todo o planejamento estratégico que 

vocês estão realizando, eu acredito que quando vocês falam (vocês colocaram até 

mais dois gráficos), sobre aqueles gráficos, vocês disseram que estariam sujeitos a 

receber um valor monetário de avaliação internacional para que vocês conseguissem 

atingir as metas, eu acredito que isto seja insuficiente para o Ministério Público atuar 

encima do PlanMob, isso porque, no PlanMob vocês falaram bem claro que não tem 

que ter projeto, é só planejamento estratégico. Então vamos tirar mapa que tem 

traçado da via Atlântica, porque aquele traçado é um pequeno projeto. A minha 

solicitação, baseada no PDDU, é que vocês retirem esse mapa, porque ele está contra 

o Plano Diretor, isso porque a Via Atlântica entrou no Plano Diretor em sentido de 

Emenda, ela não veio do executivo e no executivo foi aprovado o mapa 2ª do PDDU. 

Para quem falou que não viu a poligonal do Vale Encantado, por favor, entre no Plano 



 
Diretor novo do Município. Eu acho que o PlanMob tem que favorecer todos os 

setores, desde a mobilidade até a parte ambiental, até porque a parte ambiental é 

carente de áreas verdes. Vocês não podem ampliar a cidade para cima das áreas 

verdes. Vocês tem que criar estratégias não para reduzir as áreas verdes e sim 

garanti-las, até mesmo porque na avaliação socioeconômica que justifica o PlanMob 

vocês garantem que vai existir o sequestro de carbono e poluentes, então não podem 

perder áreas verdes nem partes ambientais. Então, garantindo isto, o PlanMob tem 

que retirar o mapa do traçado da Via Atlântica da Figura 75 e da Figura 78 

acompanhados do de cargas, são três mapas errados. Eu gostaria que antes de enviar 

para a Câmara e acompanhados pelo Ministério Público retirassem esses mapas para 

o PlanMob, para que não chegue na Câmara dos vereadores com esses equívocos 

que estão indo em contradição com PDDU e indo em contradição a justificativa do 

próprio PlanMob. Falando sobre a poligonal do Vale Encantado, na realidade ela tem 

duas poligonais. Outra coisa, o artigo do PDDU 279, página 175 fala sobre isto. A 

Avenida Atlântica foi a causa da extinção do Plano Diretor de 2012 e o Parque Vale 

encantado foi a Justificativa, então isso não pode retornar. Outra questão que vocês 

falaram foi o fluxo de caixa e redução do carbono como elementos de justificativas de 

órgãos financiadores, então, como um plano deste pode chegar na Câmara dos 

vereadores se tem um traçado no mapa dizendo que tem uma via de cargas pesadas? 

Eu gostaria de dizer que nós temos um traçado alternativo para a via Atlântica 

passando por fora do Parque Vale Encantado e gostaria que isso constasse como 

proposta técnica, gostaria que constasse em ATA no PlanMob. Só de a Via Atlântica 

estar constando no PlanMob, já está matando o Plano.”. Logo após a fala da Caroline, 

procedeu-se às respostas da mesa diretora, iniciada pelo Promotor Marcelo Guedes, 

que declarou: “Eu gostaria de informar para a equipe técnica a minha concepção. No 

Plano de Mobilidade de Salvador, eu entendi que a fonte que vocês pegaram é o 

PDDU, um PDDU que a gente sabe que não foi realizado sobre análise técnica e a 

angustia que eu vejo aqui é, talvez, vocês com argumentos técnicos pudessem fazer 

algumas correções no PDDU que não ocorreram. É importante que nas conclusões se 

apontem alguns indicadores, porque se nós temos um plano até 2049 não pode estar 

enjaulado em um PDDU que em muitas vezes é até contrário à visão de uma cidade 

mais socialmente justa e mais sustentável, fazer uma mudança de rota contidas no 

PDDU, só que com análise técnica.”. em seguida a palavra foi passada ao Eng. Luís 

Fernando, que fez a seguinte declaração: “Vou ressaltado um caso memorável que 

aconteceu. Nas primeiras escutas setoriais veio a seguinte crítica: o PDDU define a 

ocupações e densidades ocupacionais sem analisar a capacidade suporte, seja de 

saneamento, seja de segurança, seja de mobilidade, isso no começo, há 8 meses 

atrás. Hoje a professora Ana Fernandes falou que o PlanMob deveria ser utilizado 

como instrumento para definir limites de densidade ocupacional. O PDDU não serve 

porque não considerou o PlanMob e o PlanMob não serve porque não estabeleceu os 

limites ocupacionais, esta relação vai acontecer, vai ter que ocorrer, um precisa do 

outro.”. Em seguida, foi realizado mais um bloco de perguntas, com a manifestação do 

Edimilson Baggio, grupo SOS Vale Encantado que declarou: “Fiquei um pouco 



 
constrangido porque ficou parecendo que eu estava atacando completamente as 

pessoas que fizeram esse trabalho. A minha intenção foi um desabafo, as pessoas 

aplaudiram e eu sai da fala. Eu sei que não foi fácil esse trabalho pra ninguém. O 

gestor público é o mais sacrificado, muita pressão de todos os lados. E olhando para 

vocês eu tenho certeza que foi um trabalho bem intencionado. E agora as suas falas 

foram muito acalentadoras. Porque eu vejo a maturidade do processo de ouvir as 

pessoas, e de fato a população participou. A manifestação seguinte, foi por parte do 

representante do grupo GAMBÀ, Renato, que declarou: “Antes de levar para a Câmara 

dos Vereadores, é fundamental a gente conhecer esses ajustes que estão sendo 

colocados, para que a gente possa sugerir alguma coisa. Além da questão da Via 

Atlântica, Vale Encantado, Pituaçu, etc, temos outras coisas, as questões sociais e 

ambientais poderiam ser a premissa básica. Talvez tenha que ocorrer uma revisão do 

plano, devido às mudanças com as tecnologias de novos elementos e novas questões 

que podem surgir no decorrer do tempo. É importante esse momento aqui, mas eu 

acho que o debate não está concluído, são muitas contradições que foram colocadas 

pelos companheiros, eu acho que Linha Viva e a Via Atlântica é o que mais está 

pegando, mas outros projetos também irão tamponar mais rios, muitos projetos não 

consideram os rios. Eu fico preocupado com o licenciamento ambiental que vem 

sendo realizado na cidade, tanto pelo INEMA quanto pela Prefeitura. É muita coisa 

legalizada, mas o desastre pode ser terrível.”. Em seguida, foi a vez do Fábio Ferreira, 

líder Comunitário, fazer sua manifestação, através da seguinte declaração: “Eu moro 

dentro de Pirajá e a gente sofre dentro dos bairros para se locomover e para chegar 

ou na BR 324, ou até mesmo no Subúrbio, levamos aproximadamente 40 minutos. 

Isso porque as vias estão muito carregadas, os passeios não existem mais porque as 

pessoas estão ocupando indevidamente e não existe fiscalização adequadamente no 

município, então as pessoas se sentem no direito de ocupa-los. Então eu gostaria de 

saber no plano o que está sendo feito para bairros como Pirajá que hoje está bem 

inchado? Qual é o projeto de mobilidade que está sendo realizado para esses bairros? 

Dentro dos próprios bairros nós estamos temos dificuldade de acessibilidade.”. E em 

seguida o Arquiteto Carl Von Hauenschild, representante do IAB-BA, finalizou o ultimo 

bloco de perguntas com a seguinte declaração: “No PlanMob é preciso constar 

diretrizes e objetos específicos para a Estrada Velha do Aeroporto. Existem vários 

bairros com a mesmo problemática de Pirajá que foi citado anteriormente. Então o 

PlanMob tem que dar uma solução sistêmica, definido diretrizes e metas para resolver 

esses casos. Outra coisa que está faltando é uma política junto ao tratamento ao 

transporte individual, onde está a densidade de veículos registrados no DETRAN nos 

bairros? Eu não vi em nenhum momento como vocês estão projetando a redução da 

taxa de crescimento de veículos em função do transporte de média e alta capacidade 

que a gente está tendo. Metrô irá reduzir em quanto as viagens de caros individuais? 

Isso eu não vi nem em metas. O transporte escolar privado causa congestionamento e 

não tem gestão, é preciso de gestão para melhorar esse quadro. O nosso problema 

básico é a frota de veículo que estamos deixando crescer e eu não vi nenhuma meta 

para isso.”. Posteriormente, o Eng. Francisco Moreno, iniciou o atendimento da mesa, 



 
com a seguinte declaração: “Aquela série de programas que mencionamos no final, 

nós fazemos uma série de recomendações de gestão, uma delas é criar uma política 

de estacionamento para a cidade, só que isso tem que ser um projeto e está detalhado 

no PlanMob. A intervenção no sistema viário tem uma classificação de vários tipos de 

intervenção, requalificação da Estrada Velha do Aeroporto, São Caetano, São 

Cristóvão, etc. E como arrumar tudo isso? Arrumar os cruzamentos, arrumar as 

calçadas, arrumar o meio fio. Em cada um desses projetos tem o que fazer nesses 

trechos, como fazer a obra e qual seria a intervenção. Tem um plano de requalificação 

em mais de 30%, estão sendo 380km de mais importantes da cidade. A implantação 

de novas vias é 1/3 da proposta. O outro programa é o de estacionamento. O outro é o 

programa de regulamentação de velocidade, que se comentou muito a questão das 

ciclovias e ciclofaixas, a ideia é regulamentar a velocidade nas principais vias. Tem 

outro que é o programa de Gestão, requalificar o órgão público SEMOB, como é que 

ela vai fazer para gerenciar tudo isso, por isso a gente diz que é importante criar um 

programa de institucionalizar o PlanMob, como montar o plano de metas é depois. 

Mas o importante é institucionalizar para gerenciar o plano inteiro.”. Em seguida o Eng. 

Luís Fernando completou: “Eu me equivoquei quando eu falei do sequestro de 

carbono, não existe sequestro de carbono em transporte. O que eu quis dizer foi 

redução da emissão de carbono. É preciso ainda esclarecer a questão da segurança 

viária e segurança pública, iluminação das vias é segurança viária. Com relação ao 

piso, os BRS’s e os BRT’s ,serão nivelados no princípio de projeto de BRS e BRT. Nas 

outras linhas complementares e de sistema vai ser realizada de acordo com o projeto 

de cada linha e de acordo com a viabilidade econômica de substituição da frota. Na 

questão do gênero, o PlanMob foi desenvolvido junto à SEMOB que tem uma 

quantidade muito grande mulheres, além disso, todos tivemos que obedecer a Lucimar 

que foi grande chefe da gente neste processo, sem contar a Myrna com seu papel 

fundamental em todo trabalho. Na questão dos ônibus elétricos, hoje na avaliação 

econômica que se faz, a durabilidade dele é maior, mas ele tem o mesmo custo que o 

ônibus à diesel em termo de viabilidade financeira, mas ele tem um custo muito mais 

alto e ainda é uma questão de confiabilidade na tecnologia porque eles vendem com 

uma bateria que dura 15 anos, mas não sabemos se realmente dura 15 anos, é 

preciso esperar pra saber. Além disso, não existe a disseminação do conhecimento da 

tecnologia para fazer a manutenção, operação, manutenção, etc. Então isso é um 

processo de absorção de tecnologia que demora algum tempo e PlanMob não define 

esse processo, esse processo só acontece por uma opção de mercado no Brasil. Por 

fim, o Diretor Eduardo Leite faz as considerações finais, declarando que a audiência 

pública cumpriu o previsto, na medida que ela estava no edital de 8h às 13h mas 

ocorreu de 8h às 15:30h, para que ninguém fosse cerceado de falar. Em relação ao 

prazo aumentar por questões contratuais de um edital, com um termo de referencia 

que foi amplamente discutido, inclusive com a parceria do ministério público. E as 

regras de construção do plano foram amplamente divulgadas e aceitas pela 

sociedade. Destacou que foram realizados mais de 50 encontros com a sociedade 

Civil, entre as diversas modalidades e que a SEMOB, bem como o Consórcio, sempre 



 
estiveram abertos ao debate. Ressaltou o espaço de comunicação do site do 

PlanMob, para registro de mais comentários, e por fim agradeceu ao Ministério 

Publico, a disponibilidade do Promotor Marcelo Guedes e a participação de todos e 

encerrou a audiência às 15 horas e 35 minutos. 


